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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Agro Niaga Indonesia 

(KANINDO) Syariah Jawa Timur. KANINDO Syariah Jawa Timur berlokasi 

di Jl. Raya Sengkaling No. 293 Dau Kabupaten Malang. 

 

B. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian 

kualitatif, dimana peneliti mendeskripsikan hasil penelitian yang dicermati 

oleh peneliti. Peneliti mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan kredit 

yang dilakukan oleh KANINDO Syariah Jawa Timur kepada anggota dan 

calon anggotanya. 

  

C. Definisi Operasional Variabel 

Definisi variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian. Definisi operasional di identifikasikan sebagai 

berikut: 

1. Kebijakan kredit adalah pokok-pokok peraturan mengenai tata cara 

pemberian kredit yang dilakukan oleh KANINDO Syariah Jawa Timur 

dilihat dari proses penyaluran kredit yang dilakukan atau tahapan-
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tahapan dalam proses pemberian kredit, mencakup permohonan kredit 

dan persyaratan kredit. 

2. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang menyatakan bahwa dalam 

menyalurkan suatu kredit harus menerapkan prinsip kehati-hatian 

(prudential banking. 

1. Character, karakter yang berkaitan dengan kepribadian atau 

kemampuan anggota/calon anggota dalam memenuhi kewajiban 

membayar pinjamannya sampai lunas. 

2. Capacity, kemampuan dan ketepatan waktu anggota/calon anggota 

dalam melunasi pinjaman yang diberikan koperasi. 

3. Capital, yaitu jumlah modal sendiri yang dimiliki anggota/calon 

anggota. 

4. Collateral, merupakan jaminan/agunan yang dimiliki anggota/calon 

anggota yang digunakan untuk permohonan kredit. 

5. Condition, merupakan keadaan ekonomi usaha yang dijalankan 

anggota/calon anggota, apakah mampu dalam membayar pinjaman 

yang diterimanya. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan sekunder. Data 

primer di peroleh dari wawancara dengan pihak KANINDO Syariah Jawa 

Timur serta dari penyebaran kuesioner kepada anggota/calon anggota yang 

mengambil kredit pada awal tahun 2017  dan karyawan KANINDO Syariah 
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Jawa Timur. Data sekunder yang diperoleh peneliti adalah Profil Company 

KANINDO Syariah Jawa Timur, jumlah anggota dan calon anggota, serta 

Laporan Neraca Tahun 2015 – 2016. 

 

E. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan dan anggota 

KANINDO Syariah Jawa Timur yang mengambil kredit di KANINDO 

Syariah Jawa Timur. Jumlah anggota pada saat melakukan penelitian yaitu 

sebanyak 300 anggota dan 5 karyawan.  

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Dengan kata 

lain, sampel merupakan sebagian atau bertindak sebagai perwakilan dari 

populasi. Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu 10% dari jumlah 

anggota yang mengajukan kredit yaitu sebanyak 30 anggota dan 5 

karyawan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan teknik 

Purposive Sampling, yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan dan 

kriteria tertentu. Teknik pengabilan sampel karyawan menggunakan teknik 

total sampling. 

Kriteria yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah anggota 

yang mengajukan pembiayaan/kredit di Koperasi dan anggota yang pernah 

mengajukan kredit pada KANINDO Syariah Jawa Timur. Sampel dalam 
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penelitian ini adalah 30 anggota dan 5 karyawan Koperasi Kanindo 

Syariah Jawa Timur. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti, yaitu teknik berupa wawancara, kuesioner dan dokumentasi. 

a. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara 

tanya jawab langsung dengan pihak yang mempunyai hubungan langsung 

dengan masalah yang diteliti, yaitu pihak KANINDO Syariah Jawa 

Timur dan anggotanya. 

b. Kuesioner 

Kuesioner adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan 

proses memberikan pertanyaan serta jawaban secara tertulis kepada 

anggota KANINDO Syariah Jawa Timur yang berkaitan dengan topik 

yang dibahas. 

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang peneliti dapat yaitu dokumen yang secara 

langsung didapat dari KANINDO Syariah Jawa Timur serta 

mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencari referensi dari 

buku. 
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G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis 

deskriptif. 

1. Mengumpulkan data-data mengenai kebijakan penyaluran kredit yang 

peneliti kumpulkan dari KANINDO Syariah Jawa Timur melalui 

wawancara, dokumentasi, dan pengisian kuesioner. 

2. Menganalisis data-data yang diperoleh dari KANINDO Syariah Jawa 

Timur dengan hasil kuesioner dari anggota/calon anggota dan karyawan. 

Kuesioner kemudian dianalisis menggunakan metode presentase yang 

dikemukakan oleh Sugiyono (2004:90) yang dinamakan skala Guttman, 

dimana tiap jawaban “Ya” dan “Tidak” dipisahkan, kemudian 

menjumlahkan berapa banyak jawaban “Iya” dan “Tidak. Jumlah 

jawaban “Ya” kemudian dibagi dengan semua jawaban kuesioner 

kemudian dikali 100%. 

Presentase = 
∑            

∑                   
 x 100 % 

Hasil jawaban yang diperoleh dengan cara perhitungan diatas berguna 

untuk mengembangkan kesimpulan seperti yang telah dikemukakan 

sugiyono (2004:90) yaitu: 

a) 0,00 - 0,25 = No association or low association (weak association) 

b) 0.26 – 0,50 = Moderately low association (Moderately  weak 

association) 

c) 0,51 – 0,75 = Moderately high association (Moderately strong 

association) 
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d) 0,76 – 1,00 = high association (strong association up to perfect 

association) 

3. Peneliti membandingkan dan mengevaluasi kebijakan penyaluran kredit 

KANINDO Syariah Jawa Timur dengan prinsip kehati-hatian menurut 

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 

indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015. 

4. Mengambil kesimpulan dari hasil penelitian. 


