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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Lokasi Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti maka lokasi yang 

dijadikan penelitian ini adalah BPR Pundhi Ngawi yang beralamatkan di Jl. 

Raya Solo, KM.04 ,Watualang, Kec. Ngawi, Kabupaten Ngawi. 

B.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah studi kasus (case study). Penelitian ini 

bertujuan untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai suatu permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini 

melakukan suatu pendekatan dengan mengambil suatu objek penelitian 

untuk dicermati secara mendalam dan intensif guna memperoleh gambaran  

yang lengkap mengenai objek penelitian dan permasalahan yang terdapat 

dalam objek penelitian untuk kemudian dianalisis secara lebih rinci. 

C.  Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

1. Data Primer  

Menurut Umar ( 2003:56), data primer merupakan data yang 

diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penelitian. 

Data primer dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara yang 

dilakukan secara langsung dengan responden mengenai kebijakan dan 
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prosedur sistem pengendalian internal atas pemberian kredit yang 

diterapkan oleh PT. BPR Pundhi Ngawi. 

2. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2005 : 62), data sekunder adalah data yang tidak 

langsung memberikan data kepada peneliti. Data sekunder yang 

digunakan untuk penelitian ini adalah   

1) Struktur organisasi BPR Pundhi Ngawi. 

2) Dokumen karyawan dan job describtion masing-masing bagian 

dalam proses pemberian kredit. 

3) Formulir permohonan kredit. 

4) Bukti-bukti dan catatan-catatan yang berkaitan dengan pemberian 

kredit BPR Pundhi Ngawi 

D. Teknik Pengumpulan Data  

  Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian adalah 

a. Wawancara  

 Metode wawancara ini digunakan untuk mengevaluasi prosedur dan 

pengendalian internal terhadap pemberian kredit, bentuk kesepakatan yang 

dibuat antara pihak bank dan nasabah pada saat pemberian kredit, sistem 

pangamanan dan pengawasan yang dilakukan, serta memperoleh data 

mengenai unit-unit organisasi dalam perusahaan yang terkait dengan 

pemberian kredit. 
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b. Dokumentasi  

 Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-

catatan yang dimiliki perusahaan. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh 

dokumen-dokumen yang berisi tentang prosedur sistem pengendalian 

internal dalam pemberian kredit pada perusahaan. 

c.  Observasi  

 Pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung adalah cara 

pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat 

standart lain untuk keperluan tersebut. 

E. Teknik Analisis Data 

  Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dengan 

tahapan sebagai berikut Mulyadi (2014:164): 

1. Analisis unsur-unsur sistem pengendalian internal dengan tahapan sebagai 

berikut : 

1)   Melakukan analisis mengenai struktur organisasi perusahaan yang 

meliputi aspek-aspek seperti pemberian tugas, wewenang dan tanggung 

jawab dari masing-masing tingkatan jabatan terkait dengan proses 

pemberian kredit. 

a. Mengevaluasi pemisahan tugas dan tanggungjawab. 

b. Menilai kesesuaian antara jabatan dengan tugas dan 

tanggungjawabnya. 

c. Mendeteksi adanya perangkap jabatan. 
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2) Menganalisis sistem wewenang dan prosedur pemberian kredit yang

meliputi kewenangan pimpinan untuk memberikan keputusan menerima

atau menolak aplikasi pengajuan kredit.

a. Mengevaluasi sistem dan wewenang pimpinan dalam melaksanakan

pemberian keputusan pengajuan kredit.

b. Membandingkan nilai kesesuaian pelaksanaan dengan prosedur yang

telah ditentukan.

3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit

organisasi.

a. Menilai catatan dan dokumen perusahaan.

b. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi.

c. Merumuskan rekomendasi.

4) Karyawan yang berkualitas sesuai dengan tanggungjawabnya

a. Mengevaluasi kualifikasi karyawan.

b. Mempelajari laporan kinerja karyawan.

2. Analisis tingkat resiko terjadinya kredit bermasalah dengan tahapan sebagai

berikut:

a. Mengidentifikasi nilai masing-masing kredit berdasarkan 

penggolongannya.

b. Menilai tingkat kolektibilitas kredit.

c. Menghitung besarnya kredit Non Performing Loan (NPL)


