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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT Pegadaian persero Upc kota batu 

yang beralamatkan di Jln. Kartini No. 04 Batu. Pemilihan lokasi penelitian 

didasari oleh sumber data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian 

tentang produk pembiayaan kredit Krasida yang dilaksanakan pada PT 

Pegadaian Persero Upc kota Batu. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif. Dikarenakan pada penelitian ini akan menjelaskan serta 

mewawancarai pihak bagian kreedit selaku bagian yang menangani 

pembiayaan kredit untuk mengetahui seperti apa kredit angsuran yang 

bersistem gadai, kemudahan serta prosedurnya pada PT Pegadaian Persero 

Upc kota Batu. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah: 

1. Jenis data 

Jenis data yang digunakan penulis adalah data kualitatif. Data 

kualitatif adalah data yang tidak bias diukur dalam skala numeric 

(Kuncoro 2013). 

2. Sumber data 
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Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data 

sekunder.Dimana data sekunder merupakan data yang sudah 

dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasi kepada 

masyarakat pengguna data. Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan data yang mengenai jenis kredit yang terdapat 

pada PT Pegadaian, prosedur kredit krasida, barang yang digunakan 

sebagai agunan, perjanjian tertulis kredit, petunjuk angsuran, serta 

pelunasan dan kemudahan proses kredit krasida. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian: 

1. Dokumentasi 

Mengumpulkan data dan informasi melalui jurnal, buku pegangan, 

internet serta melakukan penelitian pada dokumen dan laporan 

perusahaan yang berhubungan dengan penelitian seperti struktur 

organisasi dan aktivitas perusahaan, sejarah perusahaan serta bahan 

informasi yang lain dimana berhubungan dengan penelitian. 

2. Wawancara  

Dalam penelitian ini dilakukan Tanya jawab secara langsung 

dengan pihak bagian kredit selaku penaksir, kasir dan penyimpan 

agunan pada PT Pegadaian Upc kota Batu. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah dengan 

analisis deskritpif kualitatif yaitu yang digunakan untuk menjelaskan dan 



22 

menerangkan sesuai dengan data yang didapat sehingga dapat memberi 

penjelasan tentang topik yang akan penulis ajukan. 


