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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti memlih lokasi di PT. Bank Rakyat Indonesia 

Kantor Cabang Tuban. Objek dari penelitian ini adalah kredit Briguna. 

Karena kredit Briguna di BRI  memiliki target sebesar Rp. 2.144.056.000,-, 

sedangkan  realisasinya sebesar Rp. 2.179.925.000, selain itu sebagian besar 

debitur kredit Briguna BRI memiliki karakter pegawai dengan kapasitas 

sedang dengan pendapatan kurang lebih Rp. 3000.000-,- Rp. 5.000.000/bulan. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau 

menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian 

(Kuncoro : 2013). 

C. Jenis dan Sumber Data  

1. Jenis Data 

a. Data Kualitatif 

Data kualitaif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala 

numeric (Kuncoro : 2013). Data ini digunakan untuk menjelaskan atau 

menganlisis mengenai grafik target, realisasi, jumlah debitur dan 

porsentase target dan realisasi. 

 

 



21 
 

 
 

b. Data Kuantitatif  

Data Kuantitatif adalah data yang diukur dalam salah satu numerik 

(angka) (Kuncoro : 2013). Data ini diperoleh dengan mengukur nilai 

satu atau lebih variabel dalam sampel (populasi). Dalam penelitian ini 

data ini digunakan untuk menjelaskan perhitungan porsentase target dan 

realisasinya. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah Data Sekunder. 

Data Sekunder  merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga 

pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data 

(Kuncoro : 2013). Data ini digunakan untuk memperoleh data target, 

realisasi, dan jumlah debitur Kredit Briguna pada tahun 2017. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam setiap penelitian ini dibutuhkan kemampuan untuk mengambil dan 

menyusun serta mengumpulkan data yang relevan. Untuk itu diperlukan 

teknik pengumpulan data  dalam mencapai tujuan penelitian. Penelitian 

adalah usaha untuk mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian 

dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Dalam penelitian ini metode 

pengumpulan data yang dilakukan yaitu: 

1. Wawancara 

Dengan melakukan klarifikasi dan verifikasi data penulis kepada 

ADK (Administrasi Kredit) Briguna Bank Rakyat Indonesia Kantor 

Cabang Tuban untuk mengetahui cara menetapkan kredit Briguna dan 

kendala-kendala dalam melampui target realisasinya. 
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2. Dokumentasi

Mendapatkan data dan informasi melalui proses secara elektronik 

dan data-data yang terpercaya yang berkaitan dengan kinerja kredit 

briguna untuk mendapatkan hasil target, realisasi, dan jumlah debitur 

tahun 2017. 

E. Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dan 

deskriptif kuantitatif, deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan 

tentang pemaparan dan analisis mengenai data kinerja kredit briguna yang 

diperoleh. Deskriptif kuantitatif digunakan untuk menjawab tujuan penelitian 

yaitu tentang target pencapaian dan realisasi kredit briguna dengan 

menggunakan porsentase (%) setiap bulannya pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia Kantor Cabang Tuban tahun 2017. Selain itu deskriptif kuantitatif 

juga digunakan untuk menjelaskan mengenai perkembangan debitur kredit 

Briguna pada Bank Rakyat Indonesia Kantor  Cabang Tuban tahun 2017. 

Perhitungan porsentase pencapaian target dan realisasi kredit Briguna 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

Porsentase target pencapaian dan realisasi = 
Target

Realisasi
 X 100% 

Selain itu perhitungan porsentase perkembangan jumlah debitur kredit 

Briguna dengan menggunakan rumus sebagai berikut :  

Tingkat Pertumbuhan (Growth Rate) = 
Nilai akhir−nilai awal

Nilai awal
 X 100%


