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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Bank BRI Cabang Negara yang 

beralamat  di Jalan Udayana No. 13, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan 

Negara, Kabupaten Jembrana, Bali.  

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 

pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus digunakan untuk meneliti 

sistem pengendalian internal yang ada di PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. Cabang Negara Kabupaten Jembrana, Bali. Dan mencoba 

untuk menganalisis penerapannya terhadap proses pemberian kredit. 

C. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 

Sedangkan sumber dari data yang digunakan yaitu: 

1. Data Primer

Data primer yang digunakan yaitu tentang kebijakan dan prosedur

pengendalian internal pemberian kredit Bank BRI Cabang Negara.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian berupa:

a. Struktur organisasi

b. Job Description

c. Dokumen atau formulir yang berkaitan dengan kredit
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang sehubungan 

dengan penelitian adalah: 

1. Dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan dan 

menggunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, dan bukti-bukti    

transaksi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang akan 

diperoleh dari teknik dokumentasi yaitu gambaran umum perusahaan, 

struktur organisasi perusahaan, dan formulir-formulir yang digunakan 

dalam sistem dan prosedur pemberian kredit. 

2. Teknik wawancara, yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang 

menggunakan pertanyaan secara lisan kepada pihak-pihak yang terkait di 

Bank BRI tersebut seperti pemimpin cabang dan manajer pemasaran untuk 

mengetahui kebijakan dan prosedur pemberian kredit serta sistem 

pengamanan dan pengawasan yang dilakukan.  

E. Teknik Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif yang sifatnya menguraikan dan menggambarkan suatu data atau 

keadaan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan dapat memberikan 

gambaran yang jelas mengenai suatu keadaan untuk menjawab permasalahan 

yang telah dirumuskan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu: 
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1. Analisis prosedur pemberian kredit 

Pada analisis ini, mendeskripsikan prosedur pemberian kredit mulai 

dari permohonan hingga realisasi. 

2. Mengidentifikasi komponen sistem pengendalian internal 

a) Lingkungan pengendalian 

Beberapa elemen penting dalam lingkungan pengendalian yang 

akan dianalisis adalah: 

1) Integritas dan nilai-nilai etika. 

Mengidentifikasi apakah terdapat kode etik atau kebijakan tertulis 

mengenai kedisiplinan dan kejujuran yang ditetapkan oleh Bank BRI 

Cabang Negara. 

2) Komitmen terhadap kompetensi pegawai. 

Mendeskripsikan apakah pihak Bank memiliki program pelatihan 

bagi karyawannya. 

3) Komite audit dan dewan direksi. 

Mengidentifikasi apakah ada pengawasan oleh dewan direksi dan 

komite audit terhadap kinerja manajemen. 

4) Menganalisis Filosofi manajemen dan gaya operasi. 

Mengidentifikasi apakah gaya operasi manajemen yang diterapkan 

telah mampu mendukung efektivitas dalam pencapaian tujuan Bank 

dan apakah manajer telah mampu memberi contoh bagi 

karyawannya. 

5) Menganalisis Struktur Organisasi. 
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Mengidentifikasi apakah ada rangkap tugas atau jabatan dalam Bank 

BRI Cabang Negara. 

6) Menganalisis kebijakan dan praktik sumber daya manusia.   

Mengidentifikasi dalam proses perekrutan karyawan apakah ada 

syarat atau keahlian khusus yang dibutuhkan oleh pihak bank. 

b) Penilaian resiko 

Mendeskripsikan bagaimana manajemen mengidentifikasi 

risiko, mengevaluasi kemungkinan terjadinya risiko, serta bagaimana 

manajemen memutuskan tindakan apa yang diperlukan untuk 

menangani risiko menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 

13/1/PBI/2011 dengan menilai 2 indikator, yaitu resiko kredit dan 

resiko hukum. 

c) Informasi dan komunikasi 

 Mengidentifikasi apakah sistem informasi yang digunakan telah 

menghasilkan informasi yang relevan, mudah ditangkap, diproses 

dan dilaporkan tepat waktu. 

 Mengidentifikasi apakah ada sarana komunikasi antara pihak internal 

dengan pihak eksternal. 

d) Analisis terhadap aktivitas pengendalian dilakukan melalui: 

1) Pemisahan tugas yang memadai 

Mengidentifikasi apakah pemisahan tugas sudah diterapkan di Bank 

BRI Cabang Negara. 

2) Otorisasi yang sesuai atas transaksi 
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Mendeskripsikan sistem otorisasi terhadap prosedur pemberian 

kredit dan siapa saja yang berhak melakukan otorisasi terhadap 

pemberian kredit tersebut. 

3) Dokumentasi dan catatan yang memadai 

Mengidentifikasi apakah sistem pencatatan transaksi telah akurat dan 

meminimalkan terjadinya kesalahan. 

4) Pengendalian fisik atas aset dan catatan 

Mengidentifikasi apakah ada bagian tersendiri yang berhak 

mengakses aset dan penyimpanan kas dan siapa yang berhak 

mengakses dokumen/catatan/berkas yang telah disimpan. 

e) Monitoring (pemantauan) 

Mengidentifikasi apakah pihak bank tetap melakukan pengecekan 

terhadap debitur setelah realisasi kredit. 

 


