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BAB III. METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitin ini pada PT Pegadaian (persero) unit pelayanan cabang 

Pakis Malang, yang beralamatkan pada JL.Raya Pakiskembar Ruko Kavling C. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah survei deskriptif  yaitu penelitian yang secara 

khusus menjelasakan dan mencatat kondisi yang terjadi saat ini di lapangan 

dalam hal ini adalah  pada pegadaian unit pelayanan cabang Pakis. 

 

C. Definisi Operasional Variabel 

 Definisi operasional variabel adalah obyek yang dijadikan penelitian, atau 

apa yang menjadi focus perhatian pada suatu penelitian. Definisi operasional 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kebijakan penyaluran kredit adalah pokok-pokok yang dituangkan dalam 

suatu prosedur penyaluran kredit yang diterapkanoleh PT Pegadaian (Persero) 

Unit Pelayanan Cabang Pakis Malang yang dilihat dari proses penyaluran 

kredit yang dilakukan dimulai dari proses memperoleh informasi kredit, 

persyaratan kredit, pengajuan kredit, survei kredit, pencairan kredit hingga 

pengangsuran kredit. 
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2. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang menyatakan bahwa dalam 

penyaluran kredit sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka 

untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada perusahaan. 

a. Character karakteristik debitur menyangkut kondisi psikologi dan 

bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang debitur tersebut seperti 

sifat dan perilaku saat mengajukan permohonan kredit hingga pencairan 

kredit dan kemauan untuk membayar kewajibannya. Dalam penelitian ini  

yang dimaksud adalah: 

1) Riwayat hidup debitur termasuk riwayat pernikahan 

2) Hubungan dengan bank 

3) Legalitas usaha dan profil usaha  

4)  Riwayat kredit di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang 

Pakis. 

b. Capacity adalah kemampuan bayar debitur. Aspek ini bertujuan untuk 

mengukur tingkat kemampuan bayar debitur dalam memenuhi 

kewajibannya. Kemampuan ini mencakup  aspek manajemen, produksi, 

pemasaran, personalia, dan finansial dalam mendukung kegiatan 

usahanya. Aspek yang dinilai meliputi: Penanggung jawab usaha, 

kemampuan mengadakan produk/barang, kuantitas barang, dan saluran 

distribusi dan Lokasi usaha. 

c. Capital adalah adalah analisis modal bertujuan untuk menganalisa 

kemampuan seorang debitur dalam menyediakan modal sendiri untuk 

mendukung kegiatan usahanya. Analisis modal pada penelitian ini 
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menyangkut : omset yang diterima debitur dari usahanya dan modal kerja 

yang digunakan  

d. Collateral adalah analisis jaminan bertujuan untuk menilai besarnya 

jaminan yang dapat digunakan sebagai alat pengaman bagi kreditur apabila 

kredit yang diberikan mengalami masalah. Jaminan tersebut akan dinilai 

oleh kreditur untuk menentukan nilai pasar yang wajar. Jaminan yang 

digunakan pada penelitian ini adalah surat Bukti Kepemilikan Kendaraan 

Bermotor (BPKB) nasabah. 

e. Condition adalah analisis kondisi ekonomi merupakan aspek yang dinilai 

untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu usaha untuk dibiayai meliputi 

siklus bisnis, peraturan pemerintah, dan lain-lain. 

 

D. Data dan Sumber Data 

a. Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif 

dan data kuantitatif  yang berupa pernyataan, keterangan, informasi, pendapat 

dan penjelasan dari debitur dan kreditur PT Pegadaian (persero) Unit 

Pelayanan Cabang Malang yang diperoleh langsung dari narasumber dan 

hasil analisis kuisoner kepada debitur dan kreditur. 

b. Sumber Data  

 Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan 

sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi 

penelitian berupa hasil wawancara dan kuisoner dengan nasabah PT  

Pegadaian (Persero) UPC Pakis dan data sekunder merupakan laporan-
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laporan terkait dengan perusahaan yang tidak diperoleh secara langsung. Data 

sekunder yang digunakan yaitu laporan inquiry kredit nasabah, profil 

perusahaan dan kebijakan penyaluran kredit. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi langsung 

perusahaan yang dijadikan objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan antara lain : 

1. Observasi 

 Teknik observasi ini dilakukan dengan cara penulis mengamati dan 

meninjau keadaan di lapangan secara langsung untuk mengetahui kondisi 

kebijakan penyaluran kredit secara langsung di PT Pegadaian (Persero) Unit 

Pelayanan Cabang Pakis Malang. 

2. Wawancara 

 Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan debitur 

maupun kreditur untuk mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan 

prosedur dan kebijakan pemberian kredit pada PT Pegadaian (Persero) Unit 

Pelayanan Cabang Pakis Malang. Debitur disini adalah nasabah KREASI 

pegadaian dan kreditur merupakan penaksir, kasir, dan tim analis kredit di PT  

Pegadaian (Persero) UPC Pakis Malang. 

3. Kuisoner  

 Kuisoner merupakan suatu daftar pertanyaan yang harus diisi oleh 

responden. Kusioner pada penelitian ini ditujukan kepada debitur dan kreditur 
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PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Pakis Malang meliputi 

informasi tentang kredit, persyaratan kredit, pengajuan kredit, survei usaha, 

pencairan kredit, dan pengangsuran kredit. 

4. Dokumentasi 

 Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan 

mencatat data sekunder yang dari berbagai sumber baik secara pribadi 

maupun kelembagaan (Sanusi,2011:114). Data yang diperlukan untuk 

penelitian ini adalah data nasabah, laporan kredit, profil perusahaan, dan data-

data yang memuat tentang kebijakan penyaluran kredit PT Pegadaian 

(Persero). 

5. Populasi dan teknik pengambilan sampel 

a. Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah aktif  KREASI 

mulai tahun 2014 hingga saat ini dan karyawan pada pegadaian UPC Pakis 

Malang. 

b. Sampel 

 Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik 

sampel jenuh karena jumlah populasi kurang dari 100 orang. Sampel jenuh 

merupakan teknik pengambilan sampel jika semua populasi yang diteliti 

dijadikan sampel. Sampel pada penelitian ini adalah nasabah KREASI 

aktif mulai tahun 2014 hingga saat ini dan karyawan pada PT Pegadaian 

(Persero) Unit Pelayanan Cabang Malang yakni sebanyak 23 nasabah dan 

3 karyawan. 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis 

statistic deskriptif untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya (Sugiono, 

2010). Penulis menggunakan analisis deskriptif karena metode ini memudahkan 

penulis dalam menganalisa data. 

1. Skala Pengukuran (Skala Likert) 

 Penelitian ini menggunakan ukuran skala likert untuk mengukur 

variabel. Teknik yang digunakan terdiri dari lima tingkatan jawaban yaitu 

Sangat Tidak Setuju (STS) hingga Sangat Setuju (SS) dengan pemberian skor 

adalah sebagai berikut: 

1= Sangat Tidak Setuju 

2= Tidak Setuju 

3= Netral 

4= Setuju 

5= Sangat Setuju  

2. Analisis Skor Kuisoner 

 Penentuan skor kuisoner pada penelitian ini yaitu dengan 

memberikan skor pada jawaban yang telah dijawab oleh responden. Untuk 

item yang merupakan pernyataan positif akan diberi skor tertinggi 5 dan skor 

terendah adalah 1 dan sebaliknya jika item berupa pernyataan negative. 

Selanjutnya adalah menentukan skor ideal. Skor ideal dimaksudkan untuk 
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menentukan rating scale dan jumlah seluruh jawaban. Untuk menghitung 

jumlah skor ideal, digunakan rumus sebagai berikut: 

Skor terendah    = Bobot terendah X Jumlah Responden 

Skor tertinggi     = Bobot tertinggi X Jumlah Responden 

Maka: 

Skor terendah : 1 x 23 = 23 

Skor tertinggi : 5 x 23 = 115 

Setelah dihitung skor idealnya, maka selanjutnya menentukan 

kategori untuk dilihat daerah jawabannya mulai dari sangat tidak baik hingga 

sangat baik (Sugiono,2010). Rumus untuk menentukan kategori nilai adalah 

sebagai berikut: 

RS =
n(m− 1)

m
 

Keterangan : 

RS = Rentang skala 

n = Jumlah Sampel 

m = Jumlah alternatif jawaban tiap item 

Berdasarkan rumus di atas, maka dapat ditentukan rentang skala, 

sebagai berikut: 

RS =
23(5−1)

5
 = 18.4 
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Tabel 3. 1 Rentang Skala Penelitian 

Sumber: Sugiyono (20120:29) 

No Skor Keterangan 

1 23 – 41.4 Sangat Tidak Sesuai 

2 41.4 -59.8 Tidak Sesuai 

3 59.8 – 78.2 Cukup Sesuai 

4 78.2 – 96.6 Sesuai 

5 96.6 - 115 Sangat Sesuai 
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