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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi / obyek Penelitian 

Adapun pelaksanaan kegiatan Tugas Akhir ini di laksanakan di Bank 

Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Malang Jalan Jenderal Basuki Rahmat 

Nomor 75-77 Kota Malang, Kode Pos 65119 Telp : 0341 – 361945.  

B. Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini data primer, yaitu data yang di kumpulkan, 

diolah, dan di sajikan oleh peneliti. 

C. Teknik Pengambilan Data 

 Metode yang di gunakan dalam pengumpulan data untuk menyusun tugas 

akhir ini yaitu dengan : 

1. Metode Dokumentasi  

Merupakan metode pegumpulan data yang di lakukan dengan cara 

mempelajari literature tertentu yang berkaitan dengan objek penelitian. 

Dokumentasi yang di lakukan sebagai dasar untuk pemecahan masalah yang 

di hadapi dalam penelitian tersebut. 

D. Teknik Analisa Data 

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh 

adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif ialah suatu metode 

analisis secara objektif dengan mencatat, memaparkan, mengklasifikasikan 
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dan menganalisa data dan informasi secara jelas mengenai permasalahan 

yang ada, lalu diolah menggunakan teori-teori yang relevan. 

Langkah-langkah yang di lakukan sebagai tahapan teknik analisis data 

adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan bagaimana mekanisme atau tata cara pembukaan dan 

pelaksanaa bank garansi di bank Negara Indonesia cabang utama malang 

yaitu yang terdiri dari langkah- langkah menjadi nasabah bank 

garansi,syarat-sayarat yang di lakukan untuk menjadi nasabah bank 

garansi serta alur menjadi nasabah bank garansi di bank Negara Indonesia 

cabang utama malang. 

2. Pengukuran efektivitas yaitu bisa di lakukan dengan cara melakukan 

wawancara pihak berkaitan atau penyelia serta karyawan yang 

bersangkutan yang melakukan transaksi luar negeri yang menangani bank 

garansi di bank Negara cabang utama malang sebagai sumber data. 

Pertanyaaan yang meliputi bagaimana kinerja bank garansi yang ada di 

bank Negara Indonesia cabang utama malang serta meminta dokumentasi 

jumlah penerimaan target dan realisasi kinerja bank garansi pada tahun 

kinerja 2015 sampai dengan 2017 kemudian data-data yang di peroleh 

akan di olah menjadi data yang dapat di gunakan bahan penelitian oleh 

peneliti. Suatu pelayanan bisa di lakukan dengan efisien namun belum 

tentu efektif jika pelayanan tersebut tidak menambah nilai bagi pelanggan. 

Oleh karena itu indikator efisien dan efektivitas kinerja harus di lakukan 

dengan cara bersama – sama jika suatu program dikatakan efisien dan 



18 
 

 
 

efektif, maka tersebut dapat di katakan cost-effectiveness (Halim 

2014:134). 

3. Mendeskripsikan apa yang menjadi hambatan-hambatan dalam 

pelaksanaan bank garansi yang ada di bank Negara Indonesia serta 

bagaimana upaya yang di lakukan oleh bank Negara Indonesia cabang 

utama malang untuk menangani hambatan-hambatan yang terjadi dalam 

pelaksanaan bank garansi, hal ini di lakukan dengan mengumpulkan data 

dengan cara mewawancarai sumber penanganan bank garansi yaitu bagian 

penyelia transaksi luar negri serta karyawan yang menangani pelaksanaan 

bank garansi yang ada di bank Negara cabang utama malang. 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, dalam hal ini populasinya 

yaitu seluruh bagian yang menangani pelaksanaan bank garansi pada bank 

Negara Indonesia cabang utama malang sebanyak 3 orang yaitu penyelia 

dan karyawanya yang bertugas melakukan transaksi bank garansi. 

2. Sampel Penelitian yaitu bagian populasi yang di teliti adapun rumus yang di 

gunakan yaitu yang di kemukakan oleh (Nurlan, 2016:49) dalam Penelitian 

(Rifkiansyah, Saifi & Azizah 2014)  

Sedangkan pengukuran tingkat efektivitas kinerja bank garansi pada 

tahun 2015-2017 dapat di lakukan dengan melihat indikator sebagai berikut; 

b. Sangat efektif : Lebih dari 100% 

c. Efektif : 90% - 100% 

Efektivitas   =                   
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒕𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕
     𝑥100% 
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d. Cukup Efektif : 80% - 90% 

e. Kurang Efektif : 60% - 80%  

f. Tidak Efektif : Kurang dari 60% 

Penggunaan bank garansi dapat di katakana sangat efektif apabia persentase 

yang di capai melebihi 100% atau realisasi mellebihi target yang telah di 

tetapkan. Sebaliknya jika di bawah 100% penggunaan bank garansi di nilai 

kinerjanya kurang efektif atau bahkan tidak efektif. 

Menganalisis data merupakan sesuatu yang kritis dalam proses 

penelitian. Proses analisis ini di lakukan untuk menemukan jawaban atas 

penelitian yang telah di lakukan. Dengan adanya analisis, maka data yang di 

peroleh akan mudah di pahami dan intresprestasi data dalam pemecahan 

masalah. Adapun tujuan analisis dalam enelitian adalah untuk mempersempit 

penemuan - penemuan hingga menjadi data yang teratur, serta tersusun dan 

menjadi lebih berarti atau bermanfaat. 

Pada suatu penelitian, menganalisis dan menginterprestasi data yang 

di peroleh, serta mencari langkah – langkah pemecahannya sangatlah 

penting, maka dalam penyusunan tugas akhir ini menggunakan data analisis 

kuantitatif. Analisa data kuantitatif merupakan data yang berbentuk dalam 

angka. Analisis data ini bertujuan untuk memberikan batasan 

mengumpulkan data sehingga menjadi suatu data yang mudah di pelajari 

dan teratur. 


