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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penulis memilih lokasi penelitian  dilakukan dengan sengaja 

bertempat pada perusahaan  PT. Victory International Futures Malang yang 

bergerak disektor jasa keuangan yang berperan sebagai broker resmi untuk 

produk forex trading, indeks saham, dan komoditi secara online. PT. Victory 

International Futures cabang Malang yang berlokasi di Jl. LetjennSutoyok77 

Kav.Bn, Malang,nBunulrejo, Blimbing,  nKec. Lowokwaru Kota Malang. 

Sebagai pialang full servis dan perusahaan investasi, PT Victory 

Intrnational Futures memberikan wawasan yang dinamis, pengetahuan 

profesional yang mendalam, dan kemampuan dalam memimpin pasar yang 

akan membantu nasabah dalam menghadapi segala kondisi saat di pasar 

trading. PT. Victory International Futures telah mendapat regulasi dan 

pengawasan oleh pemerintah Indonesia untuk menjamin keamanan dari dana 

nasabah dan transaksi nasabah.   

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel  mandiri, baik satu variabel atau lebih/indepneden 

tanpa membuat perbandingan dan menghubungkan dengan variabel lain. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang artinya metode tentang 
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pencarian fakta yang bertujuan untuk menggambarkan atau 

menganalisis hasil tanpa pengujian hipotesa. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara langsung dari 

target objek penelitian yang dilakukan secara mandiri dari hasil 

obsevasi dengan pegawai yang bersangkutan yang dapat memberikan 

informasi yang berhubungan dengan penulisan tugas akhir ini. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sebuah hasil telaah dari data primer yang 

sudah disajikan dengan sedemikian rupa, diolah dan dikumpulkan oleh 

pihak lain atau pemilik data primer itu sendiri. Penelitian ini 

memperoleh data sekunder dari dokumen data yang dipublikasikan oleh 

PT. Victory International Futures Malang, penelitian terdahulu yang 

relevan, jurnal dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan judul 

penulisan tugas akhir ini.  
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis mengumpulkan data dengan 

cara sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dilakukan berupa mewawancarai langsung 

kepada pimpinan dan karyawan yang bersangkutan tentang objek 

observasi yang sedang diteliti wawancara yang dilakukan adalah 

wawancara tidak terstruktur. Dimana dimaksudkan adalah wawancara 

yang bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

disusun sebelumnya secara sistematis dan lengkap dalam pengumpulan 

data-data. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, nota, dan buku yang ada pada perusahaan. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling 

menentukan dari suatu penelitian, karena analisis data berfungsi 

menyimpulkan hasil penelitian. Analisis data pada penelitian ini dilakukan 

melalui tahap berikut: 
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1. Perencanaan 

a. Wawancara 

Dalam hal ini peneliti membuat perencanaan dengan tujuan 

dalam mengambil data berupa deskripsi oleh pemilik perusahaan 

atau pegawai yang bersangkutan. Peneliti merencanakan kegiatan 

wawancara tidak terstruktur dengan mempersiapkan pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan judul tugas akhir. 

Pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan antara lain: 

1) Apa saja yang dilakukan oleh broker di PT. Victory 

International Futures Malang? 

2) Bagaimana strategi yang dipersiapkan untuk menjawab 

tantangan di pasar trading ? 

3) Bagaimana cara mengukur tingkat keuntungan nasabah dalam 

tiap bulannya dimulai saat pertama kali bergabung dengan PT. 

Victory International Futures Malang? 

4) Strategi apakah yang dipakai dalam pengambilan keputusan 

saat menjumpai pasar yang kurang menentu atau dalam 

kondisi tidak baik? 

5) Indikator apakah yang dipakai saat analisis teknikal 

pengambilan keputusan? 

6) Bagaimana cara membaca indikator-indikator tertentu di 

dalam aplikasi (platform) trading forex ? 
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b. Data Kuantitatif 

Dalam perencanaan untuk mendapatkan data kuantitatif peneliti 

mempersiapkan sebuah catatan yang digunakan untuk merekam 

aktivitas dalam mengambil keputusan saat trading, dan nilai 

untung-rugi dalam sebuah transaksi. Informasi-informasi data 

yang diperlukan antara lain dapat ditemukan dalam sehari-hari 

saat melakukan aktivitas trading forex. 

2. Pelaksanaan 

a. Wawancara  

Peneliti melaksanakan kegiatan wawancara tidak terstruktur 

dengan pegawai atas nama Evilia Kusuma W. Sebagai salah satu 

karyawan dan juga secara langsung melakukan wawancara pada 

manajer perusahaan atas nama Ernes Kelvin yang dilakukan pada 

tanggal 20 Februari 2019 di PT. Victory International Futures 

Malang. 

b. Data kuantitatif 

Peneliti melakukan pencatatan atas aktivitas trading forex, dan 

pencatatan transaksi terhadap untung-rugi pendapatan nasabah 

pada tanggal 25 Maret 2019 dan data terbaru pada tanggal 10 Juni 

2020. 
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3. Evaluasi 

Pada tahap ini, peneliti menganalisis dan mengolah data yang 

telah dikumpulkan dengan metode yang telah ditentukan. Penulis 

mengevaluasi dari hasil-hasil wawancara dan hasil dari pencatatan yang 

telah dilakukan yang sekiranya sudah mampu menjawab pertanyaan 

pada rumusan masalah. 

a. Mengembangkan hasil wawancara 

Dalam hal ini kegiatan mengembangkan hasil wawancara yang 

ditambah dengan pengalaman penulis yang telah menjalani 

Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama 3 Bulan pada PT. Victory 

International Futures Malang yang dirasa cukup untuk menjawab 

rumusan masalah diatas. 

b. Menggunakan ketentuan indikator analisis teknikal saat 

pengambilan keputusan 

Dengan menggunakan data yang diperoleh dari hasil mencatat, 

penulis kemudian memecahkan permassalahan dengan 

menggunakan ketentuan-ketentuan indikator analisis teknikal 

yang telah diuraikan pada landasan teori. 

Dari sekian banyak Indikator analisis teknikal, hanya 5 (lima)  

yang akan dijadikan sebagai pedoman ketentuan dalam 

pengambilan keputusan yaitu: 
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1) Moving Average 

Merupakan indikator dalam menentukan arah trend harga 

dan memberikan informasi hasil analisis trend yang 

berlangsung. 

2) Bollinger band 

Menentukan volatilitas investor di market. 

3) Stochastic Oscillator 

Menggambarkan pembentukan harga pada area jenuh beli 

dan jenuh jual (Overbought dan Oversold). 

4) Moving Average Convergence / Divergence 

Dengan memerhatikan area Overbought dan Oversold. Akan 

dapatkan sebuah gambaran trend yang berlangsung. 

5) Relative Strength Indeks 

Menentukan pergerakan  harga dari hasil analisis penutupan 

saat ini terhadap data harga penutupan sebelumnya.  

4. Penyusunan Laporan 

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah menyusun dan 

melaporkan hasil-hasil penelitian. Penyusunan tersebut antara lain: 

a. Data kualitatif 

Penulis menyusun data kualitatif dari hasil kegiatan evaluasi dengan 

cara menyimpulkan pokok-pokok pembahasan dengan meng-

gunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti oleh pembaca. 
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b. Data kuantitatif 

Penulis menyusun laporan data kuantitatif berupa sajian tabel 

dengan menggunakan bantuan software Meta Editor, Meta Trader 

dan Microsoft Excel dan menyimpulkan hasil perhitungan 

pendapatan setiap transaksi nasabah pemilik akun di PT. Victory 

International Futures Malang. 


