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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Gambaran Umum Obyek dan Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian adalah di Semarang. Waktu penelitian dilakukan selama 

tahun 2018 kepada 100 orang responden yang sesuai kriteria dari penelitian ini. 

Tempat pengambilan sampel dilakukan  di beberapa sekuritas di Semarang. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah semua investor di Semarang. Teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. 

Maka dari itu sampel atau subjek yang digunakan dalam penelitian ini harus 

memenuhi kriteria sebagai berikut:  

1. Melakukan investasi di pasar modal dan memiliki kartu AKSes  

2. Telah melakukan investasi saham selama minimal 1 tahun 

Sampel atau subjek yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100  

orang (Hair & et.al, 2006) Subjek akan diminta untuk mengisi kuesioner berisi 

pertanyaan mengenai demografis dari responden dan pengetahuan mengenai pasar 

modal atau saham. Selain itu, responden juga mendapatkan pertanyaan mengenai 

latar belakang investasi di bidang saham. Responden diminta untuk menjawab 

setiap pertanyaan dengan sejujurnya dan apa adanya. Data responden akan 

dirahasiakan demi menjaga privasi investasi dari responden. Sampel pada 

penelitian ini adalah: 
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1. Mirae Sekuritas   = 20 orang 

2. Phintraco Sekuritas   = 20 orang 

3. Sinar Mas Sekuritas  = 20 orang 

4. UOB Kayhian Sekuritas  = 20 orang 

5. Panin Sekuritas   = 20 orang 

Dipilihanya 5 sekuritas pada penelitian ini karena kelima sekuritas tersebut 

adalah sekuritas paling banyak diminati dan banyak melakukan transaksi di Kota 

Semarang, serta kemudahan dalam pengumpulan data. Total sampel pada 

penelitian ini berjumlah 100 orang dan proses penyebaran kuesioner dilakukan 

secara online malalui google form. 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis Dan Sumber Data 

Berdasarkan perolehannya, data dapat dibedakan menjadi data primer. 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Dalam 

penelitian ini data primer diperoleh langsung dari pengukuran variabel yang 

diteliti berdasarkan jawaban responden melalui kuesioner.   

Data dari penelitian ini berasal dari  data primer adalah data penelitian yang 

dipilih secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) yang 

secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitian. 

Data primer dari penelitian ini adalah kuesioner yang dilakukan secara langsung 

oleh peneliti kepada responden penelitian. 
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3.3.2.  Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah: kuesioner tentang  preferensi investor, strategi investasi dan 

pengambilan keputusan investor. 

 

3.3.3. Skala Pengukuran Data 

Skala pengukuran data yang digunakan adalah skala Likert. Skala  Likert 

dalam penelitian ini diberi skor dari 1 (Sangat Tidak Setuju) sampai 5 (Sangat 

Setuju) baik untuk preferensi investor, strategi investasi dan pengambilan 

keputusan investor. Dengan perincian sebagai berikut: 

1. Jawaban Sangat Tidak Setuju diberi skor 1. 

2. Jawaban Tidak Setuju diberi skor 2. 

3. Jawaban Ragu-ragu diberi skor 3. 

4. Jawaban Setuju diberi skor 4. 

5. Jawaban Sangat Setuju diberi skor 5. 

 

3.4. Metode Analisis 

3.4.1.Uji Model Fit (Uji F) 

Bertujuan untuk mengetahui apakah model yang dibangun tersebut tepat 

atau fit dalam memprediksi variabel dependen. Perhitungan statistik disebut 

signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis 

(Ghozali, 2009). 
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3.4.2. Uji Koefisien Determinasi 

Bertujuan untuk menunjukkan besarnya kemampuan variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2009). 

 

3.4.3. Uji Hipotesis  

Model penelitian 1: 

PK = α + + β1SI + β2PI + ε ................................................  (H1, H2) 

Keterangan : 

α = nilai konstan 

β1- β2 = Koefisien regresi 

PK = Pengambilan keputusan investor  

SI = Strategi investor 

PI = Preferensi investasi 

ε = Standar eror 

Model penelitian 2: 

PK = α + β1SI + β2PI + β3MI+ β4 SI.MI+ β5 PI.MI + ε ...............(H3, H4) 

Keterangan : 

α = nilai konstan 

β1- β5 = Koefisien regresi 

PK = Pengambilan keputusan investor  

MI = Media Informasi 
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SI = Strategi investor 

PI = Preferensi investasi 

SI.MI = Interaksi antara Strategi investor dengan media informasi  

PI.MI = Interaksi antara Preferensi investor dengan media informasi  

ε = Standar eror 

Penelitian ini membutuhkan analisis data dan interpretasinya yang bertujuan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti dalam rangka mengungkapkan 

fenomena sosial tertentu. Analisis dan proses penyederhanaan data ke dalam 

bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode yang dipilih untuk 

menganalisis data harus sesuai dengan pola penelitian dan variabel yang akan 

diteliti. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kausalitas atau 

hubungan pengaruh, perbedaan, dan perbandingan. Untuk menguji hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini maka teknik analisis yang digunakan adalah regresi 

yang dioperasikan melalui program SPSS.  

Dari hasil yang didapatkan akan dilakukan pengujian Uji Z. Uji Z adalah 

salah satu uji statistika yang pengujian hipotesisnya didekati dengan distribusi 

normal. Uji Z dapat digunakan untuk menguji data yang sampelnya berukuran 

besar. Jumlah sampel 30 atau lebih dianggap sampel berukuran besar. Kriteria 

pengujian uji Z adalah data berdistribusi normal, variance diketahui, ukuran 

sampel besar (>30), dan digunakan hanya untuk membandingkan 2 buah 

observasi. Rumusnya adalah sebagai berikut: 
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3.4.4. Uji t (signifikansi model parsial) 

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara parsial. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan 

signifikan tingkat α (1%,5%,10%). Kriteria penerimaan / penolakan hipotesis: 

Hipotesis diterima jika sig. < α dan β positif. 

Hipotesis jika sig. > α dan atau β negatif. 

 

3.4.5. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif  adalah bentuk analisis dengan menggunakan rata-rata, tabel 

frekuensi dan tabulasi. Secara rinci jawaban responden dapat dikelompokan dalam 

satu kategori dengan menggunakan rentang skala. Menurut Umar (2001) 

perhitungan skor tiap item pertanyaan adalah sebagai berikut : 

                   Nilai terbesar – nilai terkecil 

RS  =  

                     Jumlah Jawaban 

RS  = 5-1     = 1.33 

            3 
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Tabel 3.1. Kategori Rentang Skala 

   

Rentang Skala 

 

Kategori 

1,00 - 2,33 

2,34 - 3,66 

3,67 – 5,00 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

 

Setelah itu dilakukan perhitungan skoring untuk masing-masing tanggapan 

responden untuk setiap variabel seperti tampak pada tabel 3.2. berikut ini: 

Tabel 3.2 Contoh Skoring 

No  Keterangan 

 

SS 

(5) 

S  

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Jumlah 

skor 

Rata-

rata 

skor 

Kate-

gori 

F S F S F S F S F S 

1. X1              

2. X2              

3. X3              

4. X4              

5. X5              

 Rata-rata:              

Cara perhitungan: 

S = Skor, F = Frekuensi 

Frekuwnsi (F) x Bobot  = Skor (S) 

Skor ditotal semua (S + S + S + S + S) = Jumlah skor 

Jumlah Skor / Jumlah responden = rata-rata skor. 

Kategori terbagi menjadi tiga, yaitu rendah jika rata-rata skor 1,00-2.33 dan 

kategori sedang jika rata-rata skor antara 2.34-3.66 dan termasuk kategori baik 

jika rata-rata skor antara 3.67-5.00.   
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