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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di PT. BPD Jawa Timur Cabang Batu. Pemilihan 

lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada kantor cabang ini 

memiliki data yang lengkap karena merupakan kantor cabang Batu, sesuai 

dengan objek penelitian penulis. Penelitian ini dibatasi dengan hanya menitik 

beratkan pada prosedur penyaluran kredit yang menggunakan jaminan Hak 

Tanggungan dan penyelesaian kredit macet jika menggunakan pengikatan 

jaminan Hak Tanggungan. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian 

deskriptif kualitatif yang mana penelitian deskriptif ini meliputi pengumpulan 

data untuk diuji, kemudian dengan didukung dengan pengolahan data 

kualitatif yang menggunakan narasumber untuk melengkapi pengumpulan 

data secara terperinci dan akurat. Peneliti berusaha menggambarkan objek 

atau subjek yang diteliti sesuai dengan nyatanya yang terjadi dilapangan, 

dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik 

objek yang diteliti secara tepat. 
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C. Jenis Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif . Kualitatif 

yaitu data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. 

 

D. Sumber Data 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari staff 

bagian umum dan kredit umum atau karyawan PT. BPD Jawa Timur 

Cabang Batu yang bersangkutan berupa wawancara, jajak pendapat dari 

debitur serta observasi dari suatu objek yang dijadikan hak tanggungan. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 

dimana data yang diperoleh oleh peneliti dikumpulkan dari berbagai 

sumber yang telah ada, seperti diperoleh melalui arsip dan dokumentasi 

kredit dengan jaminan hak tanggungan dari PT. BPD Jawa Timur Cabang 

Batu dan sumber tertulis lainnya seperti buku pedoman kredit milik PT. 

BPD Jawa Timur. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh 

data-data yang diperlukan dengan metode: 
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1. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara mengadakan tanya jawab langsung kepada 

responden yakni karyawan Divisi Kredit Umum terkhusus pada analis 

kredit dengan menggunakan wawancara yang telah terstruktur.  

Dengan metode wawancara yang digunakan penulis ini 

diharapkan dapat memperoleh keterangan-keterangan yang lebih akurat 

dan sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan dan melengkapi data yang 

kurang dari sumber informasi yang didapat dari buku pedoman kredit PT. 

BPD Jawa Timur Cabang Batu. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara 

menelaah atas dokumen-dokumen yang terkait dalam hal resiko 

operasional dalam proses kredit di PT. BPD Jawa Timur Cabang Batu 

yang berupa catatan, buku pedoman, arsip kelengkapan informasi 

nasabah kredit (yang hanya bisa dipelajari karena bersifat rahasia). 

 

F. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif, dimana analisa yang dilakukan dengan cara menganalisis 

data yang diperoleh dari data PT. BPD Jawa Timur Cabang Batu. Analisa 

data dilakukan melalui tahap berikut ini : 
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1. Reduksi data , merupakan teknik analisis data kualitatif yang dilakukan

karena banyaknya jumlah data yang diterima dan harus dilakukan

penajaman, penggolongan, pengarahan dan pengoordinasian serta

membuang yang tidak diperlukan. Melakukan perangkuman, memilih

hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting mengenai

prosedur pemberian kredit dan penyelesaian kredit macet pada PT. Bank

Pembangunan Jawa Timur Cabang Batu.

2. Penyajian Data , teknik analisis data kualitatif  yaitu dengan melakukan

penyusunan sekumpulan informasi yang nantinya dapat memberi

kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Skema dan uraian

singkat mengenai prosedur pemberian kredit dengan jaminan hak

tanggungan dibuat guna memudahkan dalam pemahaman tentang kredit.

Verifikasi, atau penarikan kesimpulan. 


