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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah nasabah atau trader yang melakukan trading 

valas pada PT Fasting Futures Semarang, baik kategori 

mini maupun kategori reguler yang berjumlah 300 

nasabah atau trader. Mengingat populasi yang tidak 

terlalu banyak serta memperhitungkan response rate, 

maka dimungkinkan untuk meneliti semua populasi.

Namun, sampai pada batas waktu yang disepakati 

jumlah kuisioner yang kembali dan layak untuk 

dianalisis adalah sebanyak 150 kuisioner. Dengan 

demikian sampel dalam penelitian ini berjumlah 150 

responden.

3.2 Pengukuran Konsep

Konsep yang akan diukur dalam penelitian ini 

yaitu self-attribution bias dalam pengambilan 

keputusan trading valas. Kejelasan mengenai aras 

pengukuran diperlukan demi menjawab persoalan 

penelitian serta mempremudah analisis data. 

Pengukuran konsep yang masih abstrak untuk menjadi 

empirik diperlukan indikator empirik. Indikator empirik 

merupakan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-
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pernyataan beserta katergori jawabannya (Ihalauw: 

2003). Demi menjawab persoalan penelitian yang telah 

dirumuskan sebelumnya pada Bab I serta 

mempermudah analisis data, maka konsep-konsep 

tersebut akan diukur pada aras pengukuran nominal, 

dengan menggunakan skala Likert. Alternatif penilaian 

antara skor 1 sampai dengan 5, yaitu apabila semakin 

mendekati 5 maka responden akan semakin setuju dan 

begitu juga sebaliknya.

Indikator yang digunakan untuk mengukur self-

attribution bias diadopsi dari faktor internal dan 

eksternal locus of control yang dikemukakan oleh Rotter 

(1966) dalam Reffiani (2009) dengan melakukan 

penyesuaian untuk penelitian. Adapun indikator yang 

digunakan untuk mengukur self-attribution bias dapat 

dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Konsep dan Indikator Empirik

Konsep Definisi Konsep Faktor Indikator Empirik

Self-

attribution 

bias

Kecenderungan 

seseorang yang 

menganggap bahwa 

kesuksesan atau 

hasil yang baik 

sebagai kemampuan 

Faktor 

internal

 Keuntungan 

dalam trading

valas adalah 

karena 

kemampuan 

sendiri;
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dan pengetahuan 

mereka sendiri, 

sementara 

menganggap 

kegagalan sebagai 

pengaruh eksternal 

atau 

ketidakberuntungan

 Keuntungan 

dalam trading

valas adalah 

karena 

pengetahuan 

yang dimiliki;

 Keuntungan 

dalam trading

valas adalah 

karena sudah 

berpengalaman;

 Feeling lebih 

banyak 

membantu dalam 

keuntungan 

trading valas.

Faktor 

Eksternal

 Kerugian dalam 

trading valas 

disebabkan

karena 

perkembangan 

ekonomi makro;

 Kerugian dalam 

trading valas 

disebabkan oleh 

minimnya 
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informasi;

 Kerugian dalam 

trading valas 

disebabkan 

karena mengikuti 

saran teman;

 Kerugian dalam 

trading valas 

disebabkan oleh

kesalahan broker.

3.3 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer. Data primer diperoleh melalui 

survey dengan cara menyebarkan kuisioner kepada 

nasabah atau trader PT Fasting Futures Semarang 

selaku responden yang berjumlah 150 responden.

Teknik pengumpulan data yang digunakan  

adalah  survey dengan menggunakan teknik kuisioner.

Mengingat kebijakan yang dimiliki oleh PT Fasting 

Futures Semarang bahwa data nasabah bersifat rahasia 

dan tidak dapat diketahui oleh pihak lain selain pihak 

PT Fasting Futures, sehingga tidak memungkinkan 

peneliti untuk mendatangi nasabah secara langsung. 

Dengan demikian penyebaran kuisioner dilakukan 
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melalui Manajer Pemasaran PT Fasting Futures 

Semarang.

Penelitian dilakukan dengan mendatangi kantor PT 

Fasting Futures Semarang dan memberikan kuisioner 

secara langsung kepada Manajer Pemasaran PT Fasting 

Futures Semarang. Penyebaran kuisioner dilakukan 

melalui 2 tahap yakni :

1. Tahap pertama : peneliti melalui Manajer 

Pemasaran menyebarkan 30 kuisioner kepada 

nasabah atau trader PT Fasting Futures Semarang 

selaku responden untuk menguji validitas dan 

reliabilitas instrumen penelitian yang digunakan.

Kuisioner diberikan kepada responden yang adalah 

nasabah saat mereka datang ke kantor PT Fasting 

Futures Semarang. Penelitian tahap pertama 

menunjukan respon yang positif dimana semua 

kuisioner berhasil dikembalikan dan memenuhi 

syarat untuk dianalisis. Penyebaran kuisioner 

tahap pertama dilakukan dari tanggal 8 November 

sampai dengan 13 November 2012. 

2. Tahap kedua : peneliti melalui Manajer Pemasaran 

menyebarkan 300 kuisioner kepada nasabah atau 

trader PT Fasting Futures Semarang untuk 

selanjutnya melakukan pengujian hipotesis. 

Jangka waktu penelitian yang disepakati yakni 

dari tanggal 19 November 2012 sampai dengan 

tanggal 3 Januari 2013. Sampai batas waktu yang 
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disepakati, kuisioner yang berhasil dikembalikan 

sebanyak 150 kuisioner dan memenuhi syarat 

untuk diproses lebih lanjut.

3.4 Teknik Analisis

Sebelum menggunakan teknik pengujian 

hipotesis nonparametrik, maka terlebih dahulu 

dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas 

merupakan tingkat kemampuan instrumen penelitian 

untuk mengungkapkan data sesuai dengan masalah 

yang hendak diungkapkannya. Validitas pengukuran 

berhubungan dengan kesesuaian dan kecermatan 

fungsi ukur dari alat yang digunakan. Sementara uji 

reliabilitas merupakan tingkat kebebasan dari random 

errors sehingga alat ukur yang digunakan dapat 

memberi hasil yang konsisten. Reliabilitas merupakan 

faktor kondisional bagi validitas tetapi data yang 

reliabel belum tentu valid. Jadi, reliabilitas menyangkut 

akurasi konsistensi, dan stabilitas alat ukur. Mengingat 

instrumen penelitian dikembangkan sendiri oleh 

peneliti maka perlu dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas terlebih dahulu sebelum melakukan 

penelitian lapangan.
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3.4.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui 

keakuratan instrumen penelitian yang digunakan 

sehingga mampu mengukur variabel kunci yang sedang 

diteliti (Supramono dan Utami: 2004). Validitas suatu 

item tergantung pada taraf signifikansi, yang dilakukan 

dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r 

tabel untuk degree of freedom (df) = n-2 dimana n 

adalah jumlah sampel (Ghozali: 2006). Jika nilai r 

hitung lebih besar dari nilai r tabel, maka instrumen 

dianggap valid, begitu juga sebaliknya. Dengan 

demikian, jika degree of freedom (df)= 28 dan alpha ()= 

0.05 maka nilai r tabel adalah sebesar 0.361.

Hasil pengujian validitas pada tabel 3.2 

menunjukan bahwa semua instrumen self-attribution 

bias yang digunakan dalam penelitian ini terdeteksi 

valid dikarenakan nilai r hitungnya lebih besar dari 

nilai r tabel, sehingga dapat digunakan untuk analisis 

lebih lanjut.

Tabel 3.2 

Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

Indikator Pertanyaan
Nilai r 
hitung

Nilai r 
tabel Keterangan

Self-

attribution 

bias

Internal1 0.708 0.361 Valid

Internal2 0.590 0.361 Valid

Internal3 0.501 0.361 Valid
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Internal4 0.393 0.361 Valid

Eksternal1 0.537 0.361 Valid

Eksternal2 0.514 0.361 Valid

Eksternal3 0.445 0.361 Valid

Ekstenal4 0.409 0.361 Valid

Sumber : Lampiran 2 hasil pengolahan data SPSS, 2012

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana data dapat memberikan hasil yang relatif 

tidak berbeda jika dilakukan pengukuran kembali pada 

subjek yang sama atau dapat dikatakan untuk 

menunjukan adanya persetujuan antara sesuatu yang 

diukur dengan jenis alat ukur yang dipakai. Uji 

reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus 

alpha cronbach, dimana nilai alpha > 0.6 maka 

instrumen yang digunakan adalah reliabel (Ghozali: 

2006).

Tabel 3.3 berikut ini menunjukan bahwa nilai 

alpha Cronbach lebih dari 0.6 yakni sebesar 0.800. Hal 

ini menunjukan bahwa keseluruhan pertanyaan pada 

kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

reliabel dan memenuhi persyaratan untuk digunakan 

untuk analisis lebih lanjut.
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Tabel 3.3 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Alpha hitung Alpha Cronbach Keterangan

0.800 0.6 Reliabel 

Sumber : Lampiran 2 hasil pengolahan data SPSS, 2012

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik analisis deskriptif untuk 

menggambarkan data identitas responden dengan 

metode persentase terhadap kemungkinan mengalami 

self-attribution bias. Selain itu juga menggunakan one-

sample test dan chi-square untuk kepentingan 

pengujian hipotesis. One-sample test digunakan untuk 

menjawab hipotesis 1 (H1) dimana ingin menganalisis 

dan mengetahui adanya suatu kecenderungan, dalam 

hal ini kecenderungan mengalami self-attribution bias

dalam pengambilan keputusan trading valuta asing. 

Sedangkan chi-square digunakan untuk menjawab 

hipotesis 2 sampai dengan hipotesis 5 dimana ingin 

menganalisis dan mengetahui perbedaan self-attribution 

bias pada faktor demografi (gender, usia, pengalaman 

dan tingkat pendidikan) dalam pengambilan keputusan 

trading valuta asing.

Teknik analisis deskriptif dalam penelitian ini 

digunakan untuk menggambarkan data identitas 

responden dengan metode persentase terhadap 

kemungkinan mengalami kecenderungan self-
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attribution bias, dan untuk mengetahui tingkatan skala 

digunakan interval sebagai berikut:

I = Max − MinK

Keterangan:
I = interval.
Max = maksimum atau nilai jawaban tertinggi.
Min = minimum atau nilai jawaban terendah.
K = klasifikasi yang hendak dibuat, dalam hal ini akan 

ditetapkan sebanyak 2 klasifikasi (bias dan tidak bias).

Dalam penelitian ini ditetapkan skor terendah 

adalah 1, dan skor tertinggi adalah 5. Adapun jumlah 

kategori jawaban responden yang ditetapkan sebanyak 

2 (dua) kategori yaitu mengalami self-attribution bias 

dan tidak mengalami self-attribution bias. Dengan 

demikian berdasarkan rumus interval, maka panjang 

kelas interval tiap kategori adalah sebagai berikut :

I = 5 − 12I = 2
Sehingga interval kategori jawaban yang digunakan 

dalam penelitian ini tampak pada tabel berikut ini :
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Tabel 3.4

Interval Kategori Jawaban

Interval Kategori Jawaban

1,00 – 3,00 Tidak mengalami self-attribution bias

3,01-5,00 Mengalami self-attribution bias



BAB III



METODE PENELITIAN





3.1 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nasabah atau trader yang melakukan trading valas pada PT Fasting Futures Semarang, baik kategori mini maupun kategori reguler yang berjumlah 300 nasabah atau trader. Mengingat populasi yang tidak terlalu banyak serta memperhitungkan response rate, maka dimungkinkan untuk meneliti semua populasi. Namun, sampai pada batas waktu yang disepakati jumlah kuisioner yang kembali dan layak untuk dianalisis adalah sebanyak 150 kuisioner. Dengan demikian sampel dalam penelitian ini berjumlah 150 responden.



3.2 Pengukuran Konsep

		Konsep yang akan diukur dalam penelitian ini yaitu self-attribution bias dalam pengambilan keputusan trading valas. Kejelasan mengenai aras pengukuran diperlukan demi menjawab persoalan penelitian serta mempremudah analisis data. Pengukuran konsep yang masih abstrak untuk menjadi empirik diperlukan indikator empirik. Indikator empirik merupakan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan beserta katergori jawabannya (Ihalauw: 2003). Demi menjawab persoalan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya pada Bab I serta mempermudah analisis data, maka konsep-konsep tersebut akan diukur pada aras pengukuran nominal, dengan menggunakan skala Likert. Alternatif penilaian antara skor 1 sampai dengan 5, yaitu apabila semakin mendekati 5 maka responden akan semakin setuju dan begitu juga sebaliknya. 

		Indikator yang digunakan untuk mengukur self-attribution bias diadopsi dari faktor internal dan eksternal locus of control yang dikemukakan oleh Rotter (1966) dalam Reffiani (2009) dengan melakukan penyesuaian untuk penelitian. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur self-attribution bias dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 3.1

Konsep dan Indikator Empirik

		Konsep

		Definisi Konsep 

		Faktor

		Indikator Empirik



		Self-attribution bias

		Kecenderungan seseorang yang menganggap bahwa kesuksesan atau hasil yang baik sebagai kemampuan dan pengetahuan mereka sendiri, sementara menganggap kegagalan sebagai pengaruh eksternal atau ketidakberuntungan



		Faktor internal

		· Keuntungan dalam trading valas adalah karena kemampuan sendiri;

· Keuntungan dalam trading valas adalah karena pengetahuan yang dimiliki;

· Keuntungan dalam trading valas adalah karena sudah berpengalaman;

· Feeling lebih banyak membantu dalam keuntungan trading valas.



		

		

		Faktor Eksternal

		· Kerugian dalam trading valas disebabkan karena perkembangan ekonomi makro;

· Kerugian dalam trading valas disebabkan oleh minimnya informasi;

· Kerugian dalam trading valas disebabkan karena mengikuti saran teman;

· Kerugian dalam trading valas disebabkan oleh kesalahan broker.









3.3 	Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

		Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh melalui survey dengan cara menyebarkan kuisioner kepada nasabah atau trader PT Fasting Futures Semarang  selaku responden yang berjumlah 150 responden.

		Teknik pengumpulan data yang digunakan  adalah  survey dengan menggunakan teknik kuisioner. Mengingat kebijakan yang dimiliki oleh PT Fasting Futures Semarang bahwa data nasabah bersifat rahasia dan tidak dapat diketahui oleh pihak lain selain pihak PT Fasting Futures, sehingga tidak memungkinkan peneliti untuk mendatangi nasabah secara langsung. Dengan demikian penyebaran kuisioner dilakukan melalui Manajer Pemasaran PT Fasting Futures Semarang.

	Penelitian dilakukan dengan mendatangi kantor PT Fasting Futures Semarang dan memberikan kuisioner secara langsung kepada Manajer Pemasaran PT Fasting Futures Semarang. Penyebaran kuisioner dilakukan melalui 2 tahap yakni :

1. Tahap pertama : peneliti melalui Manajer Pemasaran menyebarkan 30 kuisioner kepada nasabah atau trader PT Fasting Futures Semarang selaku responden untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian yang digunakan. Kuisioner diberikan kepada responden yang adalah nasabah saat mereka datang ke kantor PT Fasting Futures Semarang. Penelitian tahap pertama menunjukan respon yang positif dimana semua kuisioner berhasil dikembalikan dan memenuhi syarat untuk dianalisis. Penyebaran kuisioner tahap pertama dilakukan dari tanggal 8 November sampai dengan 13 November 2012. 

2. Tahap kedua : peneliti melalui Manajer Pemasaran menyebarkan 300 kuisioner kepada nasabah atau trader PT Fasting Futures Semarang untuk selanjutnya melakukan pengujian hipotesis. Jangka waktu penelitian yang disepakati yakni dari tanggal 19 November 2012 sampai dengan tanggal 3 Januari 2013. Sampai batas waktu yang disepakati, kuisioner yang berhasil dikembalikan sebanyak 150 kuisioner dan memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut. 

		

3.4 	Teknik Analisis

		Sebelum menggunakan teknik pengujian hipotesis nonparametrik, maka terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas merupakan tingkat kemampuan instrumen penelitian untuk mengungkapkan data sesuai dengan masalah yang hendak diungkapkannya. Validitas pengukuran berhubungan dengan kesesuaian dan kecermatan fungsi ukur dari alat yang digunakan. Sementara uji reliabilitas merupakan tingkat kebebasan dari random errors sehingga alat ukur yang digunakan dapat memberi hasil yang konsisten. Reliabilitas merupakan faktor kondisional bagi validitas tetapi data yang reliabel belum tentu valid. Jadi, reliabilitas menyangkut akurasi konsistensi, dan stabilitas alat ukur. Mengingat instrumen penelitian dikembangkan sendiri oleh peneliti maka perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian lapangan.









3.4.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

		Uji validitas digunakan untuk mengetahui keakuratan instrumen penelitian yang digunakan sehingga mampu mengukur variabel kunci yang sedang diteliti (Supramono dan Utami: 2004). Validitas suatu item tergantung pada taraf signifikansi, yang dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel untuk degree of freedom (df) = n-2 dimana n adalah jumlah sampel (Ghozali: 2006). Jika nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel, maka instrumen dianggap valid, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, jika degree of freedom (df)= 28 dan alpha ()= 0.05 maka nilai r tabel adalah sebesar 0.361.

		Hasil pengujian validitas pada tabel 3.2 menunjukan bahwa semua instrumen self-attribution bias yang digunakan dalam penelitian ini terdeteksi valid dikarenakan nilai r hitungnya lebih besar dari nilai r tabel, sehingga dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.



Tabel 3.2 
Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

		Indikator

		Pertanyaan

		Nilai r hitung

		Nilai r tabel

		Keterangan



		Self-attribution bias

		Internal1

		0.708

		0.361

		Valid



		

		Internal2

		0.590

		0.361

		Valid



		

		Internal3

		0.501

		0.361

		Valid



		

		Internal4

		0.393

		0.361

		Valid



		

		Eksternal1

		0.537

		0.361

		Valid



		

		Eksternal2

		0.514

		0.361

		Valid



		

		Eksternal3

		0.445

		0.361

		Valid



		

		Ekstenal4

		0.409

		0.361

		Valid





Sumber : Lampiran 2 hasil pengolahan data SPSS, 2012



		Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana data dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda jika dilakukan pengukuran kembali pada subjek yang sama atau dapat dikatakan untuk menunjukan adanya persetujuan antara sesuatu yang diukur dengan jenis alat ukur yang dipakai. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus alpha cronbach, dimana nilai alpha > 0.6 maka instrumen yang digunakan adalah reliabel (Ghozali: 2006).

		Tabel 3.3 berikut ini menunjukan bahwa nilai alpha Cronbach lebih dari 0.6 yakni sebesar 0.800. Hal ini menunjukan bahwa keseluruhan pertanyaan pada kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel dan memenuhi persyaratan untuk digunakan untuk analisis lebih lanjut.







Tabel 3.3 
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

		Alpha hitung

		Alpha Cronbach

		Keterangan



		0.800

		0.6

		Reliabel 





Sumber : Lampiran 2 hasil pengolahan data SPSS, 2012

	Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif untuk menggambarkan data identitas responden dengan metode persentase terhadap kemungkinan mengalami self-attribution bias. Selain itu juga menggunakan one-sample test dan chi-square untuk kepentingan pengujian hipotesis. One-sample test digunakan untuk menjawab hipotesis 1 (H1) dimana ingin menganalisis dan mengetahui adanya suatu kecenderungan, dalam hal ini kecenderungan mengalami self-attribution bias dalam pengambilan keputusan trading valuta asing. Sedangkan chi-square digunakan untuk menjawab hipotesis 2 sampai dengan hipotesis 5 dimana ingin menganalisis dan mengetahui perbedaan self-attribution bias pada faktor demografi (gender, usia, pengalaman dan tingkat pendidikan) dalam pengambilan keputusan trading valuta asing.

		Teknik analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan data identitas responden dengan metode persentase terhadap kemungkinan mengalami kecenderungan self-attribution bias, dan untuk mengetahui tingkatan skala digunakan interval sebagai berikut:









Keterangan:

I 	= interval.

Max 	= maksimum atau nilai jawaban tertinggi.	

Min	= minimum atau nilai jawaban terendah.	

K 	= klasifikasi yang hendak dibuat, dalam hal ini akan ditetapkan sebanyak 2 klasifikasi (bias dan tidak bias).



Dalam penelitian ini ditetapkan skor terendah adalah 1, dan skor tertinggi adalah 5. Adapun jumlah kategori jawaban responden yang ditetapkan sebanyak 2 (dua) kategori yaitu mengalami self-attribution bias dan tidak mengalami self-attribution bias. Dengan demikian berdasarkan rumus interval, maka panjang kelas interval tiap kategori adalah sebagai berikut :









Sehingga interval kategori jawaban yang digunakan dalam penelitian ini tampak pada tabel berikut ini :











Tabel 3.4

Interval Kategori Jawaban



		Interval

		Kategori Jawaban



		1,00 – 3,00

		Tidak mengalami self-attribution bias



		3,01-5,00

		Mengalami self-attribution bias
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