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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

 Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data-

data yang terkait dengan penulisan tugas akhir ini, yaitu pada PT. Pegadaian 

(Persero) cabang tlogomas yang bertepatan di jalan Mayjend M.T. Haryono 

nomor 104 Malang. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif yang mana penelitianya menghasilkan data deskriptif baik berupa 

data tertulis atau data lisan dari penelitian yang penulis amati. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Data merupakan keterangan mengenai sesuatu hal yang berupa himpunan 

fakta, angka dan data yang menyatakan sesuatu pemikiran, untuk melengkapi 

penelitian ini menggunakan data skunder. 

Data skunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung, melainkan 

diperoleh melalui studi pustaka, literatur, karya ilmiah dan sumber tertulis lainya 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis, serta data-data resmi dari 

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tlogomas. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Berikut ini merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan pada 

penulisan tugas akhir ini adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah metode 

pengumpulan data dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun 

kelembagaan misalnya seperti: laporan keuangan, struktur organisasi 

lembaga, riwayat perusahaan, dan sebagainya yang sudah tersedia di PT. 

Pegadaian (Persero) Cabang Tlogomas. 

E. Teknik Analisis Data 

Peneliti untuk mencapai tujuan penelitianya, menggunakan teknis analisis 

data sebagai berikut: 

1. Mekanisme pemberian Kredit Sistem Gadai (KRASIDA) menggunakan 

analisis data deskriptif kualitatif karena menjelaskan bagaimana alur 
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pemberian Kredit Sistem Gadai. Metode deskriptif kualitatif yaitu teknik 

analisis data yang mana penelitianaya menghasilkan data baik berupa 

data tertulis maupun data lisan dari penelitian yang penulis amati dan 

tidak dapat diukur dengan angka. Data yang dikumpulkan dari penelitian 

langsung maupun literatur akan dijabarkan melalui analisis guna 

memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang ada. 

2. Perhitungan atas barang jaminan pada Kredit Sistem Gadai ( KRASIDA)

Ditinjau dari ketetapan harga emas pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang

Tlogomas Menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif merupakan

metode analisis yang mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan

perhitungan yang sistematis.

Perhitungan untuk menghitung penaksiran barang jaminan kredit Emas pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang 

Tlogomas menggunakan rumus: 

T = B X H 

Sumber data: Standart Operasional Perusahaan KRASIDA tahun 2018 

Keterangan  :T = Taksiran 

B = Berat emas 

H = Harga emas menurut Standart Taksiran Logam (STL) 

Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tlogomas 




