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BAB III 

 METODE PENELITIAN  

 

  

A. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kota Batu yang bertempat di Jalan 

Diponegoro Nomor 18 Sisir Kota Batu, karena instansi tersebut menyediakan 

data tentang Implementasi Asuransi Kredit Multiguna (KMG) Pada PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Batu.  Penelitian dilakukan pada 

bulan 16 Januari 2018 – 16 Maret 2018. 

 

B. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

ditentukan maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah metode 

penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang 

Implementasi Asuransi Kredit Multiguna (KMG) Pada PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Batu. Sedangkan penelitian 

deskriptif adalah  pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab 

pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. (Kuncoro, 2003) 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Data 

Jenis data yang disajikan oleh penulis adalah data kualitatif. Data 

kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. 

(Kuncoro:2003). Dalam penelitian ini data kualitatif digunakan untuk 

memberikan gambaran mengenia implementasi Asuransi Kredit 

Multiguna (KMG) Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 

Cabang Batu 
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2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder. 

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga 

pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data 

(Kuncoro, 2003). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data mengenai perusahaan yang menjalin Memorandum Of 

Understanding (MOU) dengan Bank Jatim, risiko – risiko kredit yang 

dapat dan tidak dapat ditanggung oleh asuransi, pembayaran premi, 

restitusi premi, prosedur klaim dan kendala – kendala yang timbul ketika 

pengajuan klaim dan syarat – syarat untuk pengajuan kredit Multiguna 

(KMG). 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian meliputi : 

1. Observasi, adalah pengamatan dan pencatatan secara teliti dan 

sistematis atas gejala – gejala yang sedang diteliti. Penulis melakukan 

observasi dengan melihat dan mengamati secara langsung terhadap 

pihak – pihak yang terkait dalam proses perjanjian Kredit MultiGuna 

(KMG) seperti ketika pegawai Bank Jatim menjelaskan klausa – klausa 

perjanjijan kredit kepada debitur. 

2. Wawancara, yaitu peneliti melakukan wawancara dengan pihak – pihak 

yang terkait, dengan menggunakan tekhnik wawancara terstruktur, 

bentuk pertanyaan yang akan diajukan terlebih dahulu disusun sebelum 

proses wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan yang berkaitan dengan pembahasan, yaitu 

mengenaiperusahaan yang menjalin Memorandum Of Understanding 

(MOU) dengan Bank Jatim, risiko – risiko kredit yang dapat dan tidak 

dapat ditanggung oleh asuransi, pembayaran premi, restitusi premi, 

prosedur klaim dan kendala – kendala yang timbul ketika pengajuan 

klaim dan syarat – syarat untuk pengajuan kredit Multiguna (KMG). 
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3. Dokumentasi, menurut Arikunto (2006:158) adalah mencari dan

mengumpulkan data mengenai hal – hal yang berupa catatan, transkrip,

buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya. Dan

dalam penelitian ini penulismelasanakan teknik dokumentasi dengan

cara meneliti buku – buku, dokumen pengajuan Kredit MultiGuna

(KMG), peraturan – peraturan, notulen, catatan dan semua dokumen

yang berhubungan dengan Kredit Multiguna (KMG). Metode

dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi data dan

memperkuat dalam wawancara.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang digunakan dengan cara 

memaparkan secara logis dan sistematis sebagai data yang diperoleh sehingga 

akan memberikan gambaran yang utuh terhadap permasalahan yang akan 

penulis ajukan. Tahap-tahap analisis deskriptif kualitatif meliputi 

pengumpulan data, analisis data dan pengambilan kesimpulan untuk 

mendapatkan gambaran mengenai fakta yang ada. 

 Yakni mengumpulkan data dengan teknik mewawancarai karyawan 

bagian kredit multiguna (KMG),  melakukan observasi ketika karyawan 

melakukan perjanjian kredit dengan debitur dan mempelajari berkas 

pengajuan kredit milik debitur apabila terdapat hal yang tidak dimengerti 

langsung ditanyakan kepada karyawan. Dan yang terahir menarik kesimpulan 

untuk menggambarkan mengenai hal – hal yang ada. 


