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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

      A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. BPR Amanat Kesejahteraan 

Indonesia, yang   terletak di Jl. Dewi Sartika 12 AB, Kemas , Batu-Malang.   

 

B. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

survey, yaitu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara 

menyusun daftar pertanyaan pada debitur dan karyawan bagian kredit yang 

artinya, pada kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini digunakan untuk 

menjeneralisasi seluruh penyaluran kredit kepada semua debitur pada PT 

BPR Amanat Kesejahteraan Indonesia. 

 

C. Definisi operasional variable  

   Kebijakan penyaluran kredit adalah aturan yang ditetapkan oleh PT 

BPR AKASIA dalam menyalurkan kredit dan menjadi panduan dalam 

pelaksanaan penyaluran kredit kepada debitur, agar berjalan pada arah yang 

benar, tertib, aman dan menguntungkan. 

   Prosedur pemberian kredit adalah suatu urutan-urutan seri tugas 

yang saling berhubungan yang diadakan pada PT BPR AKASIA dan harus 
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dilalui oleh karyawan bagian kredit dalam proses pemberian kredit untuk 

menjamin pelaksanaan pemberian kredit. 

   Divisi Informasi Kredit Bank Indonesia (2012) BI-Cheking atau 

SID adalah analisis kredit yang dilakukan terhadap daftar bank-bank 

Indonesia untuk melihat kolektabilitas atau kesehatan kredit debitur. 

Penerapan BI-Cheking adalah prosedur yang ditetapkan untuk mengetahui 

karakter yang dimiliki calon debitur sebagai salah satu system untuk 

memperkecil resiko kredit dan mempercepat keputusan kredit. 

    

    D. Data dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu dari 

jumlah nasabah BPR tahun 2016 10% (400) dan total jumlah karyawan 

bagian kredit (20). Data sekunder diperoleh dari daftar calon debitur pada 

tahun 2016, berkas dokumentasi pengajuan kredit dari calon debitur, laporan 

hasil BI-Cheking di PT BPR Amanat Kesejahteraan Indonesia,  

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif 

diperoleh dari jawaban dari kuisioner yang diberikan peneliti kepada 

responden serta data kredit yang disalurkan pada PT BPR Amanat 

Kesejahteraan Indonesia.    

 

 

 



19 
 

 
 

E. Teknik Pengambilan Data 

 a. Populasi   

      Populasi pada penelitian ini dapat dipahami sebagai kelompok 

individu atau obyek pengamatan yang minimal satu persamaan 

karakteristik dan peneliti menetapkan populasi adalah debitur yang 

mengajukan kredit di PT BPR AKASIA tahun 2016 dan total karyawan 

bagian kredit. 

b. Sampel 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan purposive sampling untuk debitur yang mengajukan kredit 

di PT BPR AKASIA tahun 2016 dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus 

yang sesuai dengan penelitian dan diharapkan bisa menjawab 

permasalahan penelitian. Sedangkan untuk karyawan bagian kredit 

menggunakan total sampling yaitu total populasi yang ada di bagian kredit 

pada PT BPR AKASIA. Kriteria responden yang menjadi sampel pada 

penelitian ini adalah debitur yang pernah mengajukan kredit di PT BPR 

AKASIA pada tahun 2016 dan karyawan bagian kredit. 

 

       F. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengambilan data yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

a. Wawancara 

     Pengumpulan data yang didapat dengan cara melakukan tanya 

jawab langsung kepada narasumber yaitu karyawan bagian kredit 



20 
 

 
 

dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakan kredit 

yang dilakukan di PT BPR AKASIA.  

b. Daftar pertanyaan 

     Pengumpulan data ini yaitu dengan memberikan lembar daftar 

pertanyaan kepada responden untuk mengetahui apakah kebijakan 

kredit yang ada di BPR sudah sesuai dengan implementasi kebijakan 

kredit dan sudah sesuai dengan system BI-Cheking. 

c. Dokumentasi  

    Dokumentasi ini dilakukan dengan mempelajari catatan-catatan 

atau data-data dari debitur yang mengajukan kredit pada tahun 2016 

kemudian mengambil data tentang kebijakan kredit untuk penelitian 

pada bagian kredit serta hasil BI-Cheking pada penanggung jawab SID 

(Sistem Informasi Debitur) pada PT BPR AKASIA. 

 

     G. Metode Analisis Data 

        Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

analisis deskriptif kualitatif yaitu :  

1. Membandingkan antara kebijakan yang diberlakukan dengan 

implementasi atau praktek dalam penyaluran kredit 

2. Membandingkan antara prinsip BI-Cheking atau SID dengan kebijakan 

yang diberlakukan dalam penyaluran kredit 


