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BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah bidang manajemen keuangan dengan 

memfokuskan pada pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Pengambilan 

keputusan yang dimaksud disini adalah pengambilan keputusan yang dilakukan 

oleh para trader dalam transaksi valuta asing pada PT. Victory International 

Futures Malang. 

3.2. Jenis Penelitian  

Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian explanatory (penelitian penjelasan) yaitu penelitian yang menyoroti 

hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis 

(Singarimbun, 2006:5). Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis 

penelitian explanatory (penjelasan). Penelitian explanatory adalah penelitian yang 

digunakan untuk menguji hipotesis tentang adanya hubungan diantara variabel-

variabel. Dalam penelitian explanatory persoalan dirumuskan dengan jelas dalam 

bentuk hipotesis dan penelitian dilakukan untuk menguji hipotesis tersebut. 

3.3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Victory International Futures, Member 

of Jakarta Futures Exchange dan Member of Indonesia Derivatives Clearing 
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House yang berlokasi di Jalan Semeru No. 60, Malang 65116. Penelitian 

dilakukan oleh penulis selama bulan Agustus dan September 2011. 

3.4. Populasi dan Sampel Penelitian 

3.4.1. Populasi Penelitian 

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek 

yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh 

obyek atau subyek tersebut (Sugiyono, 2007:90). 

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah para karyawan/staff 

PT. Victory International Futures Malang yang berperan sebagai trader aktif yang 

melakukan transaksi valuta asing sebanyak 51 orang.  

3.4.2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang masih memiliki sifat dan 

karakteristik populasinya untuk dikenai penelitian. Sampel menurut Arikunto 

(2002:109), adalah ”sebagian atau wakil populasi yang diteliti”. Berdasarkan 

pengertian tersebut, maka sampel dari penelitian ini adalah trader aktif yang 

melakukan transaksi valuta asing secara online di PT. Victroy International 

Futures Malang. Dengan meneliti sebagian populasi ini diharapkan diperoleh 

hasil yang dapat menggambarkan sifat dan keadaan populasi secara keseluruhan. 

Untuk menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan rumus Slovin 

dalam Husein Umar (2003:108): 

2Ne1
Nn

+
=  
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dimana : 

n    =  jumlah sampel minimal 

N   =  jumlah populasi 

E  = standard error/presentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan  

pengambilan sampel (10%). 

Dari rumus tersebut dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang akan diteliti 

adalah sebanyak : 

2Ne1
Nn

+
=  

2N(0,1)1
Nn

+
=  

2(0,1)511
51n

+
=  

(0,01)511
51n

+
=  

n = 33,77 atau dibulatkan menjadi 34 

Dalam penelitian ini diketahui N sebanyak 51, dan e ditetapkan sebesar 

10%. Jadi jumlah minimal sampel yang dapat diambil peneliti sebanyak 33,77 

sampel, dan kemudian hasil tersebut dibulatkan menjadi 34 sampel penelitian. 

3.4.3. Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Indriantoro (2001:124), penelitian dengan menggunakan sampel 

yang representatif akan memberikan hasil yang mempunyai kemampuan untuk 
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degeneralisasi. Kriteria sampel yang representatif tergantung pada sua aspek yang 

saling berkaitan, yaitu akurasi sampel dan ketelitian (presisi) sampel.  

Teknik pengambilan sampel di dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pemilihan sampel probability sampling (penarikan sampel secara acak). Dalam 

hal ini digunakan pemilihan sampel secara acak sederhana (Simple Random 

Sampling). Indriantoro mengemukakan bahwa metode pemilihan sampel secara 

acak sederhana memberikan kesempatan yang sama yang bersifat tak terbatas 

pada setiap elemen populasi untuk dipilih sebagai sampel. 

Pada penelitian ini penarikan sampel secara acak dilakukan pada 51 trader 

yang aktif melakukan transaksi valuta asing pada PT. VIF Malang 

3.5. Jenis Data 

Data-data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan, dianalisis dan 

dibandingkan dengan teori yang telah dipelajari oleh peneliti. Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: data kuantitatif, yaitu data yang 

dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya untuk data yang dapat diukur dengan 

ukuran yang telah dinyatakan dalam bentuk standar, yaitu data jumlah trader aktif 

PT. Victory International Futures Malang. 

3.6. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik dari 

individu atau perseorangan, seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian 

kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Umar, 2003:42). Dalam penelitian 
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ini, data primer diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh trader aktif PT. 

Victory International Futures Malang. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah 

diolah oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi. Data sekunder ini 

digunakan oleh peneliti untuk proses lebih lanjut (Umar, 2003:42). Data sekunder 

yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang bersumber dari literatur-

literatur atau pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu dari buku-

buku, jurnal, skripsi, catatan kuliah, dan artikel-artikel yang berasal dari internet. 

3.7. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka mendapatkan data dan informasi untuk penyusunan 

penelitian, peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Kuesioner 

Teknik kuesioner merupakan suatu pengumpulan data dengan 

memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, 

dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut 

(Umar, 2003:49). Dalam penelitian ini, kuesioner yang diberikan kepada 

responden bersifat tertutup, dimana responden hanya memilih alternatif 

jawaban yang tersedia pada kuesioner. Pemilihan kuesioner yang bersifat 

tertutup ini, didasarkan pada pertimbangan, antara lain: praktis, hasilnya 
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mudah diolah, responden tidak perlu membuat jawaban secara tertulis dan 

hemat waktu. 

2. Dokumentasi. 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui literatur-

literatur pendukung sebagai dasar teoritis dalam pembahasan. 

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, yaitu pengumpulan 

data dengan cara penggalian teori-teori baik dari literatur maupun 

karangan ilmiah yang berhubungan dengan pokok bahasan. 

3.8. Identifikasi Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas 

(independent variabel) (X) dan variabel terikat (dependent variabel) (Y). Adapun 

variabel bebas (independent variabel) menurut Sugiyono (2004:33) adalah 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel terikat. Dalam hal ini yang termasuk ke dalam variabel bebas 

(X) adalah ekonomi (X1), politik dan keamanan (X2), Trendline Indicator (X3), 

Oscillator Indicator (X4) dan alat-alat analisis teknikal (X5). 

Sedangkan variabel terikat (dependent variable) menurut Sugiyono 

(2004:33) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena 

adanya variabel bebas. Dalam hal ini variabel terikatnya adalah pengambilan 

keputusan (Y). 
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3.9. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional menurut Nazir (1988:152) adalah suatu sistem 

definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau kontrak dengan cara 

memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu 

operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tertentu. Berkaitan dengan 

perumusan masalah maka variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Variabel bebas (Independent Variable), merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel terikat (dependent variable). 

Dalam penelitian ini analisis fundamental dan analisis teknikal merupakan 

atribut penting karena di dalamnya terdapat variabel penelitian atas 

pengambilan keputusan transaksi valuta asing oleh trader di PT. VIF 

Malang. Variabel bebas ini dinyatakan sebagai (X). 

 Ekonomi (X1). Indikator variabelnya antara lain:  

1. Analisis neraca pembayaran (X1.1) 

2. Analisis defisit anggaran (X1.2) 

3. Analisis permintaan dan penawaran (X1.3) 

4. Tuntutan pengangguran (X1.4) 

5. Analisis Non-Farm Payroll (X1.5) 

6. Analisis neraca perdagangan (X1.6) 

7. Tingkat suku bunga bank (X1.7) 
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8. Analisis money supply (X1.8) 

 Politik & Keamanan (X2). Indikator Variabelnya antara lain: 

1. Pergantian presiden (X2.1) 

2. Bencana alam (X2.2) 

3. Analisis kondisi keamanan suatu Negara (X2.3)  

 Trendline Indicator (X3). Indikator variabelnya antara lain: 

1. Analisis Trendline (Up dan Down) (X3.1) 

2. Analisis indikator Moving Average (X3.2) 

3. Analisis indikator Moving Average Convergence (MACD) (X3.3) 

 Oscillator Indicator (X4). Indikator variabelnya antara lain:  

1. Analisis Stochastic Oscillator (X4.1) 

2. Analisis indikator Bears and Bills Power (X4.2) 

3. Analisis Relative Strength Index (RSI) (X4.3) 

 Alat-alat analisis teknikal (X5). Indikator variabelnya antara lain: 

1. Analisis Periodicity grafik (X5.1) 

2. Penggunaan grafik dan chart (X5.2) 

3. Analisis support and resistance line (X5.3) 

b. Variabel terikat (Dependent Variable), merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya modeling atau 

pemodelan persamaan struktural (Sugiyono, 2010:4).  Variabel bebas 

dalam penelitian ini dinyatakan sebagai (Y). 
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 Pengambilan Keputusan, yaitu keputusan yang akan diambil atau 

dipilih dalam transaksi valuta asing, yang dalam hal ini apakah 

nantinya akan melakukan open posisi buy atau sel. Indikator 

variabelnya antara lain: 

1. Kebijakan keuangan yang ditetapkan PT. VIF akan berpengaruh dalam 

pengambilan keputusan transaksi valuta asing (Y1.1) 

2. Kebijakan marketing yang diterapkan PT. VIF akan berpengaruh 

dalam pengambilan keputusan transaksi valuta asing (Y1.2) 

3. Kelengkapan informasi di PT. VIF akan berpengaruh dalam 

pengambilan keputusan transaksi valuta asing (Y1.3) 

4. Lamanya pengalaman bekerja akan menentukan keputusan transaksi 

valuta asing (Y1.4) 

5. Intuisi yang dimiliki masing-masing trader PT. VIF berpengaruh dalam 

pengambilan keputusan transaksi valuta asing (Y1.5) 

6. Pengaruh trader lain di PT. VIF berupa saran atau pendapat akan 

berpengaruh dalam pengambilan keputusan transaksi valuta asing 

(Y1.6) 

7. Jumlah initial margin (lot) yang tersedia di PT. VIF akan berpengaruh 

dalam pengambilan keputusan transaksi valuta asing (Y1.7) 
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Tabel 3.1  

Konsep, Variabel dan Indikator 

 
Konsep Variabel Indikator 

Analisis 
Fundamental 
 

 

Ekonomi (X1) 
 

• Analisis neraca pembayaran (X1.1) 
• Analisis defisit anggaran (X1.2) 
• Analisis permintaan dan penawaran (X1.3) 
• Tuntutan pengangguran (X1.4) 
• Analisis Non-Farm Payroll (X1.5) 
• Analisis neraca perdagangan (X1.6) 
• Tingkat suku bunga bank (X1.7) 
• Analisis money supply (X1.8) 

Politik & 
Keamanan 

(X2) 

• Pergantian Presiden (X2.1) 
• Bencana alam (X2.2) 
• Analisis kondisi keamanan 

suatu negara (X2.3) 

Trendline 
Indicator (X3) 

• Analisis Trendline (Up dan Down) (X3.1) 
• Analisis indikator Moving Average (X3.2) 
• Analisis indikator Moving Average 

Convergence (MACD) (X3.3) 

Analisis 
Teknikal 

 

Oscillator 
Indicator (X4) 

• Analisis Stochastic Oscillator (X4.1) 
• Analisis indikator Bears and Bills Power 

(X4.2) 
• Analisis Relative Strength Index (RSI) 

(X4.3) 

Alat-alat 
analisis 

teknikal (X5) 

• Analisis Periodicity grafik (X5.1) 
• Penggunaan grafik dan chart (X5.2) 
• Analisis support and resistance line 

(X5.3) 

Pengambilan 
Keputusan 

(Y) 

• Kebijakan keuangan PT. VIF (Y1.1) 
• Kebijakan marketing PT. VIF (Y1.2) 
• Kelengkapan informasi (Y1.3) 
• Lamanya pengalaman bekerja (Y1.4) 
• Intuisi (Y1.5) 
• Pengaruh trader lain (Y1.6) 
• Jumlah initial margin (lot) (Y1.7) 
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3.10. Skala Pengukuran  

Menurut Singarimbun dan Effendi (2002:95): “Dalam penelitian konsep 

harus dihubungkan dengan realita dan untuk itu harus dilakukan dengan cara 

memberikan pada objek atau kejadian yang sedang diamati menurut aturan 

tertentu”. 

 
Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. 

Menurut Sugiyono (2004:86), “Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial”. 

Dalam penelitian ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang 

selanjutnya disebut dengan variabel penelitian. Dengan skala Likert, maka 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Indikator 

dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun instrumen yang berupa pernyataan 

atau pertanyaan. Dalam hal ini skala pengukuran data menggunakan interval satu 

sampai lima. 

Maka dari itu pilihan jawaban yang tersedia diberikan nilai seperti berikut: 

Untuk Jawaban Sangat Berpengaruh  : diberi skor 5   

Untuk Jawaban Berpengaruh   : diberi skor 4    

Untuk Jawaban Netral    : diberi skor 3   

Untuk Jawaban Tidak Berpengaruh  : diberi skor 2   

Untuk Jawaban Sangat Tidak Berpengaruh : diberi skor 1  
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3.11. Uji Instrumen Penelitian 

Untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian ini dapat dipercaya, 

maka dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terlebih dahulu. Suatu kuesioner 

dikatakan valid (sah) jika pertanyaan pada satu kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Sedangkan suatu 

kuesioner dikatakan reliable jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah 

konsisten/stabil dari waktu ke waktu. Untuk menguji valid dan reliabelnya sebuah 

kuesioner dapat dilakukan dengan analisis SPSS 16.0 for windows. 

3.11.1. Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2002:144) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu 

instrumen yang valid/sahih mempunyai validitas yang tinggi, sebaliknya 

instrumen yang kurang valid/sahih memiliki validitas yang rendah. Sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Tinggi 

rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul 

tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud. Untuk 

menguji validitas instrumen penelitian digunakan teknik Korelasi Product 

Moment yang dirumuskan sebagai berikut (Arikunto, 2006 : 274) : 

 

( ) ( )
( )[ ] ( )[ ]∑ ∑∑∑

∑ ∑∑
−−

−
=

2222 YYnXXn

YXXYn
r  
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dimana:   

r = Koefisien Product Moment 

n = Jumlah responden 

X = Skor variabel bebas (X) 

  Y = Skor variabel terikat (Y) 

 

Dalam penelitian validitas instrumen penelitian, dilakukan dengan cara 

memasukkan butir-butir hasil jawaban responden untuk masing-masing variabel 

ke dalam perhitungan correlations dalam program SPSS. Bila probabilitas hasil 

korelasi kurang dari 0,05 (5%), maka instrumen tersebut dinyatakan valid dan 

sebaliknya bila probabilitas hasil korelasi lebih dari 0,05 (5%) dinyatakan tidak 

valid. Selain itu dapat dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung perhitungan 

dengan nilai rtabel Product Moment Pearson dengan level signifikansi 5%. Apabila 

rhitung lebih besar dari rtabel, maka butir atau variabel tersebut valid, dan sebaliknya 

apabila rhitung lebih kecil dari rtabel maka butir atau variabel tersebut tidak valid.  

3.11.2. Uji Reabilitas 

Ancok seperti yang dikutip oleh Singarimbun (2006:140) mengatakan 

bahwa, “Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan”. Apabila suatu pengukur digunakan dua 

kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil yang diperoleh relatif konsisten, 

maka alat tersebut reliabel. 

Pengujian reliabilitas dapat dilakukan setelah semua butir pertanyaan 

valid. Untuk uji reliabilitas digunakan metode Alpha Cronbach. Dimana suatu 
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instrumen dapat dikatakan handal (reliable) apabila memiliki koefisien 

kehandalan atau alpha (α) sebesar atau lebih dari 0,6 (Arikunto, 2002).  

Adapun rumusnya sebagai berikut:     ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
= ∑

2
t

2
b

11 σ
σ

1
1k

kr  

Dimana: 

ri = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan atau butir soal 

= jumlah varians butir 

= varians total 

3.12. Uji Asumsi Klasik 

Agar model persamaan regresi linier berganda mampu memberikan hasil 

yang representative, maka pada penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik sebelum 

model digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Persamaan yang 

dibangun harus memenuhi asumsi dasar yaitu tidak terjadi multikolinearitas, 

heterokesdastisitas, autokorelasi, dan memenuhi asumsi kenormalan.  

3.12.1. Uji Asumsi Multikolinearitas 

Uji asumsi multikolinieritas ini dilakukan untuk menguji apakah pada 

model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Jika terjadi 

korelasi, maka dapat dikatakan terjadi multikolineritas. Persamaan regresi yang 

baik sebaiknya tidak terjadi korelasi antara variabel independen (terjadi non-

multikolinearitas). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen (Ghozali, 2006:91). Metode yang digunakan untuk 
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mendeteksi adanya multikolinearitas dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan Tolerance and Variance Inflation Factor (VIF) (Santoso, 

2000:112). Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai 

VIF, bila nilai VIF > 10 dan nilai tolerance > 1 maka terjadi multikolinearitas 

sebaliknya bila nilai VIF < 10 dan nilai tolerance < 1 maka tidak terjadi 

multikolinearitas atau non multikolinearitas (Santoso, 2000:103). Dan persamaan 

regresi yang baik adalah tidak terjadi multikolinearitas (non-multikolinearitas). 

3.12.2. Uji Asumsi Heteroskedastisitas 

Suatu asumsi penting dari model regresi klasik adalah bahwa gangguan 

yang muncul dalam regresi adalah homoskesdastisitas, yaitu semua gangguan tadi 

mempunyai varian yang sama. Jika varian dari residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskesdastisitas. Jika varian berbeda 

disebut heterokesdastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heterokesdastisitas. 

Menurut Ghozali (2006:105) bahwa heteroskedastisitas dapat dideteksi 

dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) 

yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 

pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y 

yang telah terprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya). Ghozali menyatakan bahwa : 

- jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 
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tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 

maka mengindikasikan setelah telah terjadi heteroskedastisitas; dan 

- jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

3.12.3. Uji Normalitas 

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi, variabel bebas, variabel terikat atau variabel keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Suatu persamaan regresi yang baik adalah suatu 

model persamaan regresi yang di dalamnya terdapat suatu distribusi data secara 

normal atau mendekati normal. 

Deteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat grafik histogram yang 

membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi 

normal atau dapat juga melihat probability plot yang membandingkan distribusi 

kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis 

lurus diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. 

Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti dan mendekati garis diagonalnya. Atau dapat 

dikatakan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Namun jika data menyebar 

jauh dari garis diagonalnya atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
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3.13. Teknik Analisis Data 

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi, variabel bebas, variabel terikat atau variabel keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Suatu persamaan regresi yang baik adalah suatu 

model persamaan regresi yang di dalamnya terdapat suatu distribusi data secara 

normal atau mendekati normal. 

Deteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat grafik histogram yang 

membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi 

normal. Atau dapat juga melihat probability plot yang membandingkan distribusi 

kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis 

lurus diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. 

Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti dan mendekati garis diagonalnya. Atau dapat 

dikatakan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Namun jika data menyebar 

jauh dari garis diagonalnya atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

3.13.1. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda merupakan teknik analisis yang umum 

digunakan dalam menganalisis hubungan dari pengaruh antara satu variabel 

terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. Dalam hal ini regresi berganda 

digunakan untuk memprediksi besarnya pengaruh variabel bebas (X) yang terdiri 

dari ekonomi (X1), politik & keamanan (X2), Trendline Indicator (X3), Oscillator 



56 
 

 

Indicator (X4), dan alat-alat analisis teknikal (X5) terhadap variabel terikat (Y) 

yaitu pengambilan keputusan.  

Adapun rumusnya menurut Sugiyono (2003:211), adalah : 

           

Y = b1X1 + b2X2  + … + bnXn + e 

 

Dimana :  

Y : Nilai hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat 

b : Koefisien regresi 

X : Variabel bebas 

e : Error item (variabel lain tidak dijelaskan) 

 

Berdasarkan rumus regresi berganda di atas, maka persamaan regresi yang 

akan dianalisis dalam penelitian adalah : 

 

               Y = b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e 

Dimana :   

Y : Pengambilan Keputusan  

b : Koefisien regresi 

X1 : Variabel Ekonomi 

X2 : Variabel Politik & Keamanan 

X3 : Variabel Trendline Indicator 

X4 : Variabel Oscillator Indicator 

X5 : Variabel Alat-alat Analisis Teknikal 

e : Error item (variabel lain tidak dijelaskan) 
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3.13.2. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi berganda (R2) dapat digunakan untuk mengetahui 

besarnya sumbangan atau kontribusi dari keseluruhan variabel bebas (X1, X2, X3, 

X4, X5) terhadap variabel terikat (Y), sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel 

bebas (X) yang tidak dimasukkan ke dalam model. Model dianggap baik apabila 

koefisien determinasi sama dengan satu atau mendekati satu (Gujarati, 2001:46). 

Koefisien determinasi (R2) merupakan kuadrat dari koefisien korelasi  (r) 

yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi sumbangan variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Batas nilai R2 adalah 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi 

nilai R2 maka semakin baik hasil regresinya.  

3.14. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur analisis parametik yang 

digunakan untuk tujuan infersial yang bergantung pada asumsi-asumsi tertentu. 

Sedangkan dalam penelitian ini analisis parametik digunakan untuk: 

a. Mengetahui pengaruh secara simultan dari lima variabel yang terdiri dari 

variabel ekonomi, politik & keamanan, Trendline Indicator, Oscillator 

Indicator dan alat-alat analisis teknikal dalam pengambilan keputusan 

transaksi valuta asing di perdagangan berjangka. 

b. Mengetahui pengaruh secara parsial dari lima variabel yang terdiri dari 

variabel ekonomi, politik & keamanan, Trendline Indicator, Oscillator 

Indicator dan alat-alat analisis teknikal dalam pengambilan keputusan 

transaksi valuta asing di perdagangan berjangka. 
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3.14.1. Uji F 

Uji F ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel (bebas) 

secara keseluruhan terhadap variabel (terikat). Hipotesis dalam pengujian ini 

adalah sebagai berikut: 

H0 = b1 = b2 = …… = bi = 0  

Artinya variabel-variabel (bebas) tidak berpengaruh terhadap variabel 

(terikat). 

H0 ≠ b1 ≠ b2 ≠ ……….≠ bi ≠ 0 

Artinya ada pengaruh terhadap variabel (terikat), paling tidak salah satu 

dari variabel (bebas) tersebut. 

Ketentuan dari penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai 

berikut: 

Bila F hitung > F tabel: H0 ditolak, artinya variabel-variabel bebas 

mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. 

Sebaliknya, bila F hitung < F tabel: H0 diterima, artinya variabel-variabel 

bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. 

Untuk mengetahui besarnya F hitung dapat dihitung dengan rumus: 

( ) ( )1kn/R1
/kRtestF 2

2

−−−
=−  df = n-k-1 

Dimana:    
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F  = pendekatan distribusi probabilitas 

R2 = koefisien determinasi berganda 

k  = jumlah variabel bebas 

n  = jumlah sampel 

Uji F ini adalah untuk pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan 

atau bersama-sama terhadap hipotesis satu. 

H1: Terdapat pengaruh secara simultan variabel ekonomi, politik & 

keamanan, Trendline Indicator, Oscillator Indicator dan alat-alat 

analisis teknikal dalam pengambilan keputusan transaksi valuta asing 

di perdagangan berjangka. 

3.14.2. Uji t 

Uji t dimaksudkan untuk menguji secara parsial atau individual, pengaruh 

dari masing-masing variabel bebas yang dihasilkan dari persamaan regresi secara 

individu dan secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai variabel terikat. 

Rumus uji t adalah:  

      
k

k

Sb
b

testt =−  

Dimana: 

t    = ukuran signifikansi dari koefisien regresi secara individu. 

bk    = koefisien regresi. 
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Sbk = kesalahan baku masing-masing parameter. 

Pengujian uji t dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut : 

Ho:  β = 0 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

Ha:   β ≠ 0 artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas 

terhadap variabel  terikat. 

Pengujian uji t dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai 

signifikansi t dengan signifikansi 5%, yaitu: 

- Jika nilai signifikansi t > 0,05 maka menerima Ho dan menolak Ha artinya 

tidak ada pengaruh yang signifikan variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

- Jika nilai signifikansi t < 0,05 maka menerima Ho dan menolak Ha artinya 

ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

Adapun hipotesis yang akan diuji adalah: 

H2: Terdapat pengaruh secara parsial variabel ekonomi, politik & 

keamanan, Trendline Indicator, Oscillator Indicator dan alat-alat 

analisis teknikal dalam pengambilan keputusan transaksi valuta asing 

di perdagangan berjangka. 

 


