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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor PT Bank Perkreditan Rakyat Gunung Ringgit 

Malang, Jalan Raya Dinoyo 163-A Malang. 

 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode deskriptif dengan teknik 

studi kasus. Yaitu memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan 

mendetail. Subyek yang diselidiki terdiri dari satu kesatuan unit yang dipandang 

sebagai kasus yang menghasilkan gambaran longitudinal, yakni hasil pengumpulan 

dan analisa data kasus dalam satu jangka waktu. 

 

C. Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan atau data yang terjadi di 

lapangan penelitian yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner dan wawancara 

dengan cara tanya jawab kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan prosedur 

pemberian kredit. 
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2. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh sehubungan dengan perusahaan yang telah 

terdokumentasi seperti dokumen sejarah berdirinya perusahaan,struktur organisasi, 

uraian deskripsi pekerjaan dari pihak-pihak yang terkait, formulir, bukti dan 

catatan yang berhubungan dengan proses pemberian kredit PT Bank Perkreditan 

Rakyat Gunung Ringgit Malang. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : 

1. Teknik Wawancara 

Yaitu dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan Kepala Seksi 

Administrasi Kredit yang berwenang mengenai data yang bersangkutan. 

 

E. Teknik Analisis Data 

1. Menganalisis sistem pengendalian internal pada PT Bank Perkreditan Rakyat 

Gunung Ringgit Malang dengan cara wawancara, kuesioner dan studi pustaka. 

2. Menganalisis sistem pengendalian internal atas prosedur pemberian kredit pada PT 

Bank Perkreditan Gunung Rakyat Ringgit Malang yang diterapkan sesuai dengan 

lima komponen dalam model pengendalian COSO, yang meliputi : 

a. Lingkungan Pengendalian, dapat dikelompokan menjadi : 

1) Menganalisis struktur organisasi. 

2) Menganalisis Filosofi manajemen dan gaya operasi. 

3) Mengamati komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. 
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4) Mendeskripsikan komitmen terhadap kompetensi pegawai.

5) Menganalisis komite audit dan dewan direksi.

6) Menganalisis kebijakan dan praktik sumberdaya manusia.

b. Aktivitas Pengendalian, dikelompokan menjadi :

1) Menganalisis desain dokumen yang baik dan bernomor urut tercetak.

2) Mengevaluasi dan mendeskripsikan Pemisahan tugas.

3) Mengevaluasi otorisasi yang memadai atas setiap transaksi yang   terjadi.

4) Menganalisis pengendalian fisik aset perusahaan.

5) Melakukan peninjauan atas kinerja.

c. Penilaian Resiko

Mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko serta kelemahan-kelemahan

dalam kredit. 

d. Informasi dan Komunikasi

Menganalisis informasi dan komunikasi yang digunakan manajemen untuk

mengevaluasi efektivitas pengendalian dan untuk mengelola operasinya apakah sudah 

berjalan maksimal. 

e. Pemantauan

Menganalisis kinerja manajemen dalam melakukan pengawasan proses penilaian

kualitas kinerja pengendalian intern dan seluruh staf yang terlibat diperusahaan. 


