
29 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT BPR Kridadhana Citranusa, yang 

berlokasi di jl. Semeru Selatan No.7 Dampit. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, karena sifatnya 

hanya menggambarkan tentang kelayakan pemberian kredit yang diberikan 

oleh PT BPR Kridadhana Citranusa. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan  bersumber dari BPR yang berupa data 

primer yaitu berupa gambaran debitur yang melakukan pinjaman kredit 

dan data sekunder yaitu berupa laporan data debitur yang terdiri dari: data 

debitur, jumlah plafon yang diajukan, agunan yang dijadikan jaminan. 

D. Tehnik Pengumpulan Data 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data dengan jalan 

mengumpulkan data yang dimiliki oleh PT BPR Kridadhana Citranusa. 

 

 

 

 



30 
 

 
 

2. Wawancara 

Wawancara adalah penelitian yang dilakukan secara langsung 

dengan proses tanya jawab yang berkaitan dengan topik yang dibahas 

oleh penulis kepada pihak bank. 

E. Tehnik Pengambilan Data 

Debitur dari PT BPR Kridadhana Citranusa Dampit untuk periode 

2012 yang mengajukan pinjaman kredit dalam bentuk reguler. 

F. Definisi Operasional 

Definisi variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi 

titik perhatian suatu penelitian. Definisi operasional dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Character  

Karakter yang berkaitan dengan kemampuan dalam membayar 

kewajiban dari calon debitur. Ukuran yang dipakai untuk diteliti yaitu: 

usia, keadaan keluarga (anak,istri), sifat, pribadi, pergaulan dalam 

masyarakat, hubungan relasi, hubungan dengan bank, dan kondisi 

tempat tinggal.  

2. Capacity  

Kemampuan debitur dalam melunasi pokok pinjaman beserta bunga. 

Penilaian ini dilihat dari kegiatan usahanya dan manajemen yang akan 

dibiayai oleh kreditur. Ukuran yang dipakai yaitu: usaha atau kegiatan 

yang dijalankan, konsumen yang datang. 
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3. Capital 

Modal yang dimiliki merupakan modal sendiri atau pinjaman. Ukuran 

yang dipakai yaitu: modal yang digunakan. 

4. Collateral 

Jaminan yang diberikan oleh debitur dapat bersifat fisik maupun non 

fisik. Ukuran yang digunakan yaitu: status kepemilikan harta yang 

dijadikn jaminan, harta yang dijadikan jaminan harus melebihi dari 

pinjaman. 

5. Condition of economic 

Kondisi perekonomian mempengaruhi kemampuan debitur untuk 

membayar kembali kewajibannya. Ukuran yang digunakan yaitu: 

kondisi ekonomi, lokasi tempat usaha, pesaing. 

6. Compliance 

Kepatuhan terhadap hukum dan undang-undang yang berlaku. Ukuran 

yang dipakai yaitu kepatuhan dengan perjanjian yang telah disetujui 

antara bank dan debitur. 

G. Analisis Data 

1. Analisis prosedur pemberian kredit yang meliputi: 

a) Analisis Character yang berkaitan dengan usia, keadaan keluarga 

(anak,istri), sifat, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan 

bank, dan kondisi tempat tinggal. 

b) Analisis Capacity yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan, 

penghasilan yang diterima dan pengeluaran yang dilakukan. 
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c) Analisis Capital yang berkaitan dengan modal yang digunakan untuk 

menjalankan usaha. 

d) Analisis Collateral yang berkaitan dengan status kepemilikan 

jaminan, agunan yang dijadikan jaminan harus melebihi jumlah 

pinjaman. 

e) Analisis Condition yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, lokasi 

tempat usaha, pesaing. 

f) Analisis Compliance yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap 

perjanjian yang telah disepakati antara bank dan debitur. 

2. Pengambilan kesimpulan ini dilakukan untuk meminimalisasi 

terjadinya kredit macet kedepannya. 
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