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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

 Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penulisan ini dilakukan 

penelitian yang bertempat pada Bank BNI Kcp Universitas Muhammadiayah 

Malang yang dilakasanakan pada Juli 2017 – Agustus 2017. 

B. Jenis Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai penelitian ini menggunakan 

metode penelitian deskriptif, metode ini digunakan untuk melakukan secara 

sistematis fakta atau karakteristik tertentu di bidang tertentu secara aktual dan 

cermat. Obyek penelitian adalah debitur Bank X. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara 

langsung melalui objek penelitian dengan melakukan wawancara debitur-

debitur Bank X. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang di peroleh dengan cara mempelajari 

dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan judul laporan yang ditulis 

untuk melengkapi isi dari Tugas Akhir (TA) tersebut. 

 

D. Teknik pengumpulan data 

Dalam penyusunan laporan ini digunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut : 
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a) Dokumentasi  

Pengumpulan data dan informasi lainnya diperoleh dari berbagai 

literatur, buku-buku dan teori yang berhubungan dengan masalah yang 

dibahas pada penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan sebagai sumber 

acuan untuk membahas teori yang mendasari pembahasan pada tugas 

akhir ini. 

b) Wawancara  

Peneliti secara langsung melakukan wawancara pada debitur – 

debitur Bank X. 

c) Studi Pustaka 

Dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku yang berhubungan 

dengan judul dan permasalahan yang dibahas di dalam tugas akhir 

untuk memperoleh data yang dapat dipergunakan sebagai landasan 

teori dan melengkapi isi laporan berupa pengambilan data dari debitur 

Bank X. 

d) Questioner  

Penelitian yang dilakukan secara langsung melalui objek penelitian 

dengan melakukan memberikan questioner yang akan di isi oleh 

debitur. 

 

E. Sampel dan Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh debitur Bank X yang 

jumlahnya tidak diketahui (karena unsur kerahasiaan Bank). Hal tersebut 

sampel diambil 20 debitur yang diambil secara kebetulan. Penelitian dilakukan 

dalam kurun waktu 1 (satu) bulan debitur selama merealisasi kredit pada bulan 

Juli 2017 – Agustus 2017. Debitur dalam penelitian ini dibatasi hanya 

penerimaan kredit modal kerja. 

 

 

\ 
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F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif untuk membuka 

gambaran sejauh mana letak pemahaman aspek hukum pada debitur Bank X. 

Dalam rangka menjawab penelitian 1 dan 2 akan diuraikan secara 

kualitatif berdasarkan dengan pasal-pasal hukum perjanjian kontrak kerja 

antar Bank sebagai kreditur dengan debitur (Perjanjian Kredit Modal Kerja 

Nomor: 114/ VI. PKMK/A13-0233/28/11/2012). 

Tujuan penelitian ketiga menjelaskan akan kewajiban dan hak serta fungsi 

hukum yang akan ditanggung jika debitur melanggar peraturan yang usdah 

disepakati bersama. 

Tingkat pemahaman hukum akan didiskripsikan berdasarkan hasil 

rekapitulasi wawancara kepada debitur terkait poin-poin hukum yang harus 

dipahami. 

Terdapat 5 poin aspek hukum yang akan digunakan sebagai dasar 

wawancara kepada debitur antara lain agunan, batas waktu, dokumen sampai 

dengan tanggung jawab pembayaran. 

Seluruh pertanyaan dirancang tertutup mulai dari jawaban sangat tidak 

mengerti sampai dengan tidak mengerti atau digunakan skala likert 1-5 

a. Jika rata-rata skor 4-5 disimpulkan memahami (mengerti). 

b. Jika rata-rata skor 3-3,5 disimpulkan cukup memahami (mengerti). 

c. Jika rata-rata kurang dari 3 disimpulkan kurang memahami (mengerti). 

Cara menghitungnya akan dijelaskan pada tabel dibawah ini. 

1.1 tabel contoh perhitungan skor pemahaman nasabah 

No Aspek Hukum 

Agunan 

Skala likert Total 

pemahaman 

debitur 

1 2 3 4 5 

1 Agunan sebagai 

barang yang 

diserahkan ke 

   6 

(30%) 

14 

(70%) 

4,7  
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Bank sebagai 

jaminan 

pembayaran 

2 Likuiditas jika 

gagal bayar 

20 

(100%) 

5 

Rata-rata skor pemahaman debitur 4,85 

Keterangan : 

1 = Sangat Tidak Mengerti 

2 = Tidak Mengerti 

3 = Cukup Mengerti 

4 = Mengerti 

5 = Sangat Mengerti 

Cara menghitung persentase skala likert 

∑ = 

Cara menghitung jumlah skala likert  

 ∑ =  

Cara menghitung total pemahaman debitur 

∑ = skala likert 1 + skala likert 2 + skala likert 3 + skala likert 4 + skala likert 

5 

Cara menghitung rata-rata pemahaman debitur 

∑ = 


