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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang akan digunakan sebagai obyek penelitian yaitu 

Koperasi wantia Sejahtera yang bertempat di Desa Kademangan Kecamatan 

Gudo Kabupaten Jombang. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif karena 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel yaitu kebijakan 

kredit pada Koperasi Wanita Sejahtera tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan dengan variabel yang lain. 

 

C. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kebijakan pemberian kredit adalah kebijakan koperasi yang harus dipatuhi 

oleh setiap anggota dalam proses pemberian kredit. Kebijakan kredit yang 

diterapkan koperasi merupakan kebijakan kredit individu sehingga 

anggota koperasi langsung membayar kredit secara langsung tanpa ada 

perantara. Kebijakan pemberian kredit menggunakan kriteria yang harus 

dinilai sebelum proses penyaluran kredit. Kriteria tersebut yaitu: 

a. Character/Personality : sifat dan kepribadian dari para anggota 

koperasi yang akan mengajukan permohonan kredit akan 
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mempengaruhi proses pemberian kredit. Pihak koperasi harus 

mengetahui apakah anggota tersebut dalam kesehariannya dapat 

dipercaya sehingga tidak akan mengganggu proses kelancaran 

penyaluran kredit. 

b. Capacity/Payment : kemampuan anggota koperasi dalam membayar 

kembali kredit yang dipinjam. Kemampuan membayar ini dapat 

dilihat dari pendapatan dan sumber pendanaan anggota koperasi. 

Anggota koperasi yang memiliki usaha sendiri akan lebih mudah 

membayar kreditnya daripada anggota yang tidak memiliki 

pendapatan atau sumber pendanaan yang jelas. 

c. Collateral/Protection : anggota koperasi akan memberikan jaminan 

kepada pihak koperasi sebagai syarat dalam pengajuan kredit. 

Jaminan ini dibutuhkan oleh pihak koperasi untuk berjaga-jaga 

apabila anggota koperasi mengalami kemacetan dalam membayar 

kreditnya. Jaminan ini dapat berupa perhiasan, surat berharga dan lain 

sebagainya. 

d. Condition/Prospect : kondisi ekonomi anggota koperasi yang 

mengajukan permohonan kredit harus diperhatikan. Apabila kondisi 

ekonomi masih belum stabil, pemberian kredit tidak diberikan terlebih 

dahulu, hal ini akan berdampak pada lancar atau tidaknya pembayaran 

kreditnya. 

e. Capital/Party : anggota koperasi yang mengajukan permohonan 

kredit memiliki sumber pendanaan lain lain atau tidak sebagai 
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tambahan pendapatan. Semakin banyak sumber pendanaan yang 

dimiliki maka semakin baik tingkat pengembalian kreditnya. 

2. Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang menunjukkan bahwa setiap 

usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus selalu bersikap hati-

hati untuk menghindari adanya risiko yang dapat ditimbulkan di masa 

mendatang. Prinsip ini berisi tentang kebijakan pokok perkreditan dan 

pengaturan pemberian kredit. 

3. Implementasi kebijakan kredit adalah penerapan kebijakan yang ada pada 

koperasi sesuai dengan kebijakan kredit yang telah ditetapkan. 

Implementasi kebijakan kredit harus sesuai dengan kebijakan yang ada 

agar koperasi dapat menghindari adanya risiko-risiko yang tidak 

diharapkan seperti terjadinya kredit macet. Hal tersebut akan 

mempengaruhi kinerja pada koperasi dan akan menghambat jalannya 

kegiatan koperasi. 

D. Data dan Sumber Data  

1. Data 

Data yang digunakan adalah data dokumenter. Data dokumenter 

pada penelitian ini yaitu berupa laporan keuangan tahunan yang ada pada 

Koperasi Wanita Sejahtera. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer yang digunakan oleh peneliti diperoleh 

langsung dari wawancara dengan ketua koperasi dan penyebaran 
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kuesioner pada anggota koperasi. Data sekunder yang digunakan diperoleh 

dari buku laporan tahunan keanggotaan koperasi wanita sejahtera tahun 

2014-2018. 

 

E. Teknik Pengambilan Data 

1. Populasi 

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang 

mempunyai karakteristik tertentu. Populasi  yang digunakan pada penelitian 

ini adalah seluruh anggota Koperasi Wanita Sejahtera yang berjumlah 149 

orang. 

2. Kriteria Sampel 

Sampel adalah bagian dari unit populasi yang digunakan sebagai 

penelitian. Kriteria sampel yang digunakan adalah anggota koperasi yang 

melakukan peminjaman pada Koperasi Wanita Sejahtera sebanyak 50 orang 

dan pengawas koperasi sebanyak 10 orang. 

3. Metode Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. 

Purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Kegiatan pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti pada koperasi 

wanita sejahtera adalah sebagai berikut : 
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1. Pengamatan 

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan 

langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. 

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengamati dan 

mencatat segala hal yang berkaitan dengan keadaan Koperasi Wanita 

Sejahtera. 

2. Wawancara 

   Data yang diperoleh dengan melakukan tanya jawab langsung 

dengan ketua, debitur, dan karyawan yang melayani pengajuan kredit pada 

Koperasi Wanita Sejahtera 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi diperoleh dengan cara melihat dan menganalisis data 

pada laporan tahunan koperasi wanita sejahtera tahun 2014-2018. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan dua teknik analisis data yaitu analisis deskriptif 

dimana peneliti akan menjelaskan dan mendeskripsikan implementasi kebijakan 

kredit yang diterapkan pada koperasi wanita sejahtera dan menggunakan metode 

perbandingan yaitu peneliti akan membandingkan antara kebijakan kredit yang 

ditetapkan dengan penerapannya pada koperasi. Hasil dari analisa yang 

diperoleh tentang penyaluran kredit dapat menunjukkan permasalahan yang 

menyebabkan terjadinya kredit bermasalah pada koperasi. 
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Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu skala Guttman. Metode ini 

digunakan untuk menghitung jawaban “Ya” atau “Tidak” dari pihak 

koresponden. Jawaban yang dibutuhkan harus pasti dan tegas sehingga tidak ada 

kemungkinan pada jawaban yang disebarkan. Peneliti menggunakan skala 

Guttman untuk mengetahui hasil dari permasalahan yang akan diteliti. Rumus 

skala Guttman dapat ditulis sebagai berikut : 

Persentase =  
∑ Jawaban "Ya"

∑ Jawaban Kuisioner
 x 100% 


