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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) cabang Batu yang 

bertempat di Jl. Kartini, Ngaglik, Kec.Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65311. 

Penelitian dilakukan dengan dilaksanakannya Praktek Kerja Lapang 

program studi D-III Keuangan dan Perbankan pada tanggal 21 Januari 

sampai dengan 22 April 2019. 

B. Jenis Penelitian  

Penelitian ini lebih bersifat deskriptif yakni menjelaskan secara detail 

mengenai pelaksanaan kredit logam mulia dan strategi yang dapat 

dilakukan dalam peningkatan minat nasabah untuk investasi logam mulia 

secara kredit atau angsuran. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan 2 jenis data sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Adalah data yang di peroleh dari sumber pertama. Data primer 

dari penelitian ini adalah keterangan langsung atau fakta yang di dapat 

melalui wawancara dari pihak PT.Pegadaian (Persero) Cabang Batu. 

2. Data Sekunder 

Adalah data-data yang diperoleh penulis dari kepustakaan dan 

dari dokumentasi yang tersedia dalam bentuk buku-buku atau 
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dokumentasi yang biasanya tersedia di perpustakaan, dan milik 

pribadi penulis. Data sekunder dari penelitian tersebut adalah formulir 

bukti transaksi kredit logam mulia dan tabel harga emas yang bisa di 

angsur.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh berbagai data, penulis melakukan teknik sebagai 

berikut: 

1. Teknik Observasi 

Teknik Observasi yaitu teknik yang dilakukan dengan 

melakukan penelitian atau pengamatan secara langsung di PT. 

Pegadaian (Persero) cabang Batu terkait dengan pembahasan ini. 

Observasi dilakukan agar memperoleh data yang akurat dan tepat 

mengenai Mekanisme Pengajuan Kredit Produk Logam Mulia 

PT.Pegadaian (Persero) cabang Batu. 

2. Teknik Wawancara 

Teknik wawancara yaitu teknik atau alat yang digunakan dalam 

komunikasi yang berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan 

oleh penulis. Hal ini merupakan data utama untuk mendapatkan 

informasi yang terkait dengan Mekanisme Pengajuan Kredit Produk 

Logam Mulia PT.Pegadaian (Persero) cabang Batu. 
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E. Teknik Analisis Data 

Analisis yang digunakan dengan menganalisis data kualitatif yaitu data-

data yang berupa penjelasan kata verbal atau deskriptif. Analisis data 

kualitatif bertujuan untuk memahami data-data yang sudah diperoleh. Data 

kualitatif umumnya mudah dipahami karena dalam mendeskripsikan 

sesuatu pasti digunakan acuan atau sumber yang tepat dan akurat. 

 


