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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian/Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini mengambil objek pada Laboratorium Mini Bank 

Syariah Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan mengambil objek pada 

lokasi ini diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk 

memanfaatkan pelayanan dan jasa-jasa yang diberikan oleh bank guna 

meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada disekitar lokasi penelitian. 

B. Sumber dan Jenis Data 

1. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data yang dikumpulkan atau diperoleh secara langsung dari lokasi 

penelitian. Data tersebut merupakan hasil wawancara penulis dengan 

pihak bank dalam hal ini salah satu Account Officer (AO) dan staff 

bagian Administrasi Kredit (ADK) 

b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber lain atau pihak 

lain selain bank itu sendiri, misalnya dari buku yang berkaitan dengan 

penelitian untuk melengkapi data primer, antara lain : 

1) Sejarah singkat bank 

2) Struktur organisasi bank 

3) Alur pemberian pembiayaan bank 
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2. Jenis Data 

a. Data Kualitatif 

Data yang mendeskripsikan tentang teori yang sesuai dengan judul 

penelitian yaitu mengenai kredit bermasalah. 

b. Data Kuantitatif 

Data yang menunjukkan nilai berupa angka mengenai jumlah kredit 

yang disalurkan pada lokasi penelitian. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Dokumentasi 

Teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara melakukan 

pencatatan dan meneliti langsung pada objek yang akan diteliti. 

2. Wawancara 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik 

interview tidak terpimpin, dimana tidak ada kesengajaan dari interview 

(pewawancara) untuk mengarahkan tanya jawab ke pokok persoalan yang 

menjadi titik fokus dari kegiatan pihak interview (pewawancara). Dalam hal 

ini penulis mewawancarai salah satu Account Officer (AO) dan 

Administrasi Kredit (ADK) yang berhubungan langsung dengan 

pembiayaan dan upaya meminimalisasi terjadinya pembiayaan bermasalah. 

D. Teknik Analisis Data 

Setelah data yang diperlukan terkumpul yang berhubungan dengan 

penulisan Tugas Akhir dengan mengambil objek penelitian pada Laboratorium 

Mini Bank Syariah Universitas Muhammadiyah Malang maka selanjutnya 

dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. 
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Langkah-langkah yang diambil pada saat menganalisa data yang telah 

terkumpul adalah sebagai berikut : 

1. Mencari dan menyusun data mengenai pengertian kredit, prinsip pemberian

pembiyaan, dan prosedur pemberian pembiayaan.

2. Menjelaskan secara terperinci tentang prosedur pemberian pembiayaan,

dan prinsip pemberian pembiayaan.

3. Mendeskripsikan upaya meminimalisasi pembiayaan bermasalah usaha

mikro.


