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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan PT. Bank Mandiri Unit Batu Malang yang 

terletak di Jl.Dewi sartika 45 kota Batu. Lokasi ini dipilih sebagai 

penelitian karena merupakan merupakan satu satunya cabang mandiri yang 

berada di Kota Batu, sehingga belum adanya pesaing sesama PT Bank 

Mandiri (persero) Tbk  ini, portofolio yang besar atau kelolaan juga 

menjadi alasan kenapa peneliti memilih PT.Bank Mandiri Unit Batu 

sebagai obyek dari penelitian, analisa kredit macet dari tahun ketahun yang 

menurun menjadi dasar peneliti menganalisa system pengendalian intern 

dari PT. Bank Mandiri Unit Batu malang ini. 

 

B. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat 

deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran secara sistematis dan 

aktual mengenai fenomena yang diselidiki. 

Dalam penelitian ini akan digambarkan secara lengkap tentang 

sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit mikro pada PT. 

Bank Mandiri Mitra Usaha  Unit Batu Malang dan melakukan analisis 

serta memberikan jalan pemecahan terhadap permasalahan yang diteliti. 
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C. Sumber dan Jenis Data 

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh 

dari sumber-sumber yang telah ada, yang berupa dokumen-dokumen, 

laporan dan arsip-arsip lain. Data yang digunakan yaitu data primer dan 

data sekunder. 

1. Data Primer 

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti dari bagian 

kredit mikro pada PT. Mandiri Unit Batu Malang berupa informasi 

mengenai sistem dan prosedur penggajian di perusahaan tersebut. 

2. Data Sekunder 

Merupakan sumber data yang diperoleh peneliti dari PT. Mandiri Unit Batu 

Malang terkait fungsi pemberian kredit mikro berupa: 

a. Struktur organisasi pada bagian kredit mikro, Mandiri Mitra Usaha 

(MMU) 

b. Prosedur pemberian kredit mikro pada perusahaan. 

c. Bukti dan dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian kredit 

mikro. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan 

peneliti adalah metode dokumentasi yaitu pengumpulan data arsip atau 

dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen 

dan buku pedoman yang berkaitan dengan objek yang diteliti, dengan 

mengumpulkan data-data yang ada dalam perusahaan, gambaran umum 

perusahaan, struktur organisasidan catatan lain yang dimiliki perusahaan. 



34 

 

 

Teknik wawancara merupakan metode yang memberi pertanyaan 

yang terstruktur kepada sampel dari populasi dan dirancang untuk 

memperoleh informasi (data) dari responden. Responden disini peniliti   

melakukan wawancara dengan berbagai karyawan yang terkait dengan 

proses pemberian kredit mikro, diantaranya dengan Mikro Kredit Sales 

(MKS) yang bernama shinta dewi dan Mikro Kredit Analis (MKA) yang 

bernama febri sulistya wati, peniliti memilih responden tersebut karena 

karyawan tersebut mengetahui dan melakukan aktivitas proses pemberian 

kredit mikro yang terlibat langsung dengan kegiatan proses pemberian 

kredit mikro. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran 

umum perusahaan, sistem, dan prosedur pemberian kredit mikro, serta 

unit-unit organisasi yang terkait dengan sistem pemberian kredit mikro. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang saat ini dilakukan oleh penulis dengan 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Analisis terhadap lingkungan pengendalian 

a. Menganalisis struktur organisasi PT. Bank Mandiri Unit Batu 

Malang khususnya terkait dengan pemisahan wewenang dan 

tanggung jawab dalam aktivitas operasional 

b. Adanya keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. 

c. Adanya perputaran jabatan 
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d. Pengumpulan data berupa uraian tentang pendidikan pada pegawai, 

pengalaman pegawai dalam lamanya bekerja, bentuk pelatihan-

pelatihan yang diberikan oleh pihak bank 

2. Analisis terhadap penilaian risiko 

Mengevaluasi bagaimana PT. Bank Mandiri Unit Batu Malang ini 

mengidentifikasi dan mengelola risiko yang berkaitan dengan pemberian 

kredit mikro. 

3. Analisis terhadap aktivitas pengendalian 

a. Mengumpulkan data berupa prosedur pemberian kredit serta 

pencatatan terhadap transaksi pemberian kredit. 

b. Menganalisis perancangan, penggunaan dokumen terkait 

pemberian kredit ini sudah diotorisasi oleh pihak yang berwajib 

4. Analisis terhadap informasi dan komunikasi 

Menganalisis teknologi informasi yang dipakai dalam kegiatan 

operasional apa sudah  sesuai dengan kebutuhan  

5. Analisis terhadap monitoring yang terlibat langsung dengan siklus 

kredit mikro di PT. Bank Mandiri Unit Batu Malang 

Mengevaluasi apakah sudah ada pihak yang melakukan evaluasi setiap 

akhir periode mengenai pelaksanaan pengendalian intern. 

 

 

 

 


