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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini meneliti tentang sistem dan prosedur pemberian kredit pada 

KBPR Arta Kencana yang beralamatkan “Jl. Panglima Sudirman No.120, 

Wonosari, Madiun, Jawa Timur”. 

B. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan penulis sebagai dasar penelitian pada KBPR 

Arta Kencana adalah penelitian dengan menggunakan metode deskriptif yaitu 

mengumpulkan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian 

menganalisis dan menginterpresentasikan data dan fakta yang diperoleh untuk 

membuat kesimpulan dan rekomendasi untuk perusahaan.. 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data  

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :  

Data kualitatif yang dikumpulkan adalah kumpulan data non angka yang sifatnya 

deskriptif, meliputi hasil wawancara dengan bagian kredit. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan adalah sumber data internal, berupa : 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 

narasumber yang bersangkutan. Dalam penelitan ini peneliti melakukan 

wawancara kepada bagian front office, dan account officer. Bagian tersebut 

dipilih peneliti agar dapat membantu memberikan informasi yang 
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dibutuhkan dalam penelitian mengenai sistem informasi khususnya 

pemberian kredit. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak ketiga berupa dokumen-

dokumen yang sudah tersedia di perusahaan seperti: . 

1. Dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian kredit di KBPR Arta 

Kencana, seperti: 

a. Formulir Permohonan Kredit 

b. Formulir Analisa Kredit 

c. Surat Perjanjian Kredit 

d. Kwitansi Pencairan Kredit  

e. Form Tanda Terima Kredit  

f. Form Tanda Terima Jaminan 

g. Kartu Pinjaman Kredit (untuk mengetahui catatan pelunasan angsuran 

dari debitur)  

2. Fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem pemberian kredit KBPR Arta 

Kencana. 

3. Flow Chart Pemberian Kredit. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan komunikasi secara langsung dengan pihak yang bersangkutan. 

Dalam pelaksanaan interview penulis menggunakan metode wawancara 
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secara langsung oleh pihak bank untuk mendapatkan data prosedur 

pemberian kredit. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode yang dipakai untuk mencari data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa dokumen, catatan, laporan-laporan,dan 

sebagainya. 

E. Teknik Analisis Data  

Proses analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1.  Menganalisis sistem dan prosedur pemberian kredit:  

a. Menganalisis input sistem pemberian kredit, yaitu mengoreksi dokumen 

yang digunakan, serta melihat kelengkapan dokumen apakah sesuai dengan 

kebijakan pemberian kredit 

b.  Analisis proses sistem dan prosedur pemberian kredit yang meliputi 

kesesuaian dokumen dengan kebijakan pemberian kredit yang telah 

ditetapkan perusahaan, kemudian dilakukan analisis data dan evaluasi 

permohonan kredit, untuk melihat kesesuaian atau tidak dalam menerima 

permohonan kredit dalam bentuk dokumen momerendum analisis kredit.  

c. Analisis output sistem dan prosedur pemberian kredit yang berupa laporan 

yang dihasilkan dari aktivitas pemberian kredit untuk melihat kesesuaian 

penerimaan atau penolakan serta kelayakan laporan dan dokumen putusan 

kredit.  


