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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian adalah tempat dimana dilaksanakannya penelitian 

tersebut. Penelitian dilaksanakan di Bank Jatim Cabang Kepanjen, Jalan 

Kawi Nomor 28 Kepanjen. 

 

B. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dilaksanakan penulis yaitu Diskriptif. Diskriptif 

yaitu mengenai langkah-langkah mengajukan kredit kepemilikan rumah 

pada PT. Bank Jatim Cabang Kepanjen. 

 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis hanya memaparkan permasalahan tentang 

langkah-langkah pengajuan kredit kepemilikan rumah pada PT. Bank 

Jatim Cabang Kepanjen. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data  

Jenis data kualitatif yaitu data yang diperoleh penulis dalam bentuk 

penjelasan mengenai langkah-langkah pengajuan kredit kepemilikan 

rumah, yang kemudian dipertimbangkan lagi untuk dapat 

menyelesaikan penelitian yang dilakukan penulis. 
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2. Sumber Data  

a. Data Pimer  

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumber 

yang dimintai data dengan melakukan observasi dan interview 

langsung dengan pihak yang bersangkutan pada PT. Bank Jatim 

Cabang Kepanjen, antara lain penjelasan mengenai cara pengajuan 

kredit kepemilikan rumah dengan menggunakan e-form. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapat berbentuk dokumen-

dokumen yang ada di PT. Bank Jatim Cabang Kepanjen, struktur 

organisasi Bank Jatim Cabang Kepanjen, sejarah berdirinya PT. 

Bank Jatim Cabang Kepanjen. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Ada pula teknik pengumpulan data yang didapat diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Interview  

Interview yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab 

langsung dengan narasumber atau sumber data, disini penulis tanya 

jawab secara langsung dengan pihak PT. Bank Jatim Cabang Kepanjen. 

2. Observasi  

Observasi yaitu cara atau teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan sendiri dengan narasumber atau sumber data pada PT. 

Bank Jatim Cabang Kepanjen. 
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu cara atau teknik pengumpulan data dengan 

dokumen-dokumen yang terdapat pada PT. Bank Jatim Cabang 

Kepanjen. Data yang diperoleh dari hasil wawancara tentang pengajuan 

kredit kepemilikan rumah melalui e-form.  

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data penulis menggunakan analisis data kualitatif 

yaitu pembahasan yang di dalamnya menggunakan bentuk uraian kata-kata 

dengan kenyataan yang diperoleh dari melakukan penelitian yang telah 

dilakukan penulis  pada PT. Bank Jatim Cabang Kepanjen. Analisis yang 

digunakan untuk penelitian dengan mendiskripsikan langkah-langkah e-

form, keunggulan dan kelemahan e-form, yaitu sebagai berikut: 

1. Langkah-langkah E-form 

a. Membuka web bank jatim atau melihat di profil bank jatim. 

Untuk melakukan pengajuan kredit kepemilikan rumah dan dapat 

mengetahui persyaratan-persyaratannya dengan web pada Bank 

Jatim.  

b. Memahami alur pengajuan kredit melalui web  

Untuk melakukan pengajuan maka harus menggunakan alur atau 

langkah-langkah dengan urut atau aturan. 

2. Keunggulan e-form 

a. Dapat mengajuan kredit tidak harus langsung datang ke tempat atau 

Bank Jatim dahulu.  
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Untuk pengajuan kredit kita bisa melakukan di website tanpa harus 

datang ke Bank Jatim terlebih dahulu tetapi dengan melalui web 

Bank Jatim. Pengajuan melalui web dengan melakukan pengisian 

data diri. 

b. Dapat mengetahui persyaratan atau kelengkapan yang akan di 

bawah. 

Dengan adanya web bank jatim maka kita dapat mengajukan kredit 

melalui web tersebut dan otomatis kita dapat mengetahui apa saja 

persyaratan yang dibutuhkan. 

3. Kelemahan e-form 

a. Orang yang tua atau orang yang kurang tahu tentang elektronik 

seperti handphone maka pengajuan kredit harus datang ke tempat. 

b. Ketika sinyal handphone atau laptop kurang memadai maka 

mengaksesnya juga sulit. 

c. Tidak dapat langsung pencairan ketika pengajuan kredit atau 

pinjaman melalui e-form 

 

 

 


