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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian  

Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kantor Cabang Kota Malang Ruko 

Tlogomas : JL. Raya Tlogomas No. 37 F Malang. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian menggunakan metode deskriptif, didalam penelitian ini 

penulis menggambarkan bagaimana keadaan atau situasi dari objek penelitian, 

serta menggambarkan berbagai aspek dari perusahaan yang berhubungan dengan 

masalah yang dianalisis yang didalamnya mengenai prosedur pemberian kredit. 

C. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis data 

1. Data Primer, yang dibutuhkan yaitu berupa data yang mengenai proses 

dan kendala dalam pemberian kredit seperti : 

a) Dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian kredit pada 

koperasi  tersebut seperti : 

1) Formulir pendaftran anggota. 

2) Laporan penilaian jaminan tanah dan bangunan (apabila 

jaminan yang digunakan berupa tanah dan bangunan). 
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3) Laporan penilaian jaminan kendaraan bermotor (apabila 

jaminan yang digunakan berupa kendaraan). 

4) Laporan survey domisili. 

5) Laporan survey usaha. 

6) Surat perjanjian kredit. 

7) Memo pencairan kredit. 

8) Tanda terima dokumen jaminan. 

9) Kartu angsuran. 

b) Fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem pemberian kredit. 

c) Laporan keuangan terkait dengan pemberian kredit. 

2. Data sekunder, yang diperlukan yaitu struktur organisasi, formulir 

pendaftaran anggota, laporan penilaian jaminan, laporan survey 

domisili, laporan survey usaha, surat perjanjian kredit, memo pencairan 

kredit, tanda terima dokumen jaminan, kartu angsuran, fungsi-fungsi 

yang terkait dengan sistem pemberian kredit, dan laporan keuangan 

yang terkait dengan pemberian kredit.  

b. Sumber data 

Data primer dan sekunder peneliti peroleh langsung dari pihak Koperasi 

Simpan Pinjam Artha Mulia Malang. 



31 
 

31 
 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik wawancara, digunakan untuk mengumpulkan data tentang proses 

 dan kendala dalam penberian kredit. 

2. Teknik dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

 skruktur organisasi, formulir pendaftaran anggota, laporan penilaian 

 jaminan, laporan survey domisili, laporan survey usaha, surat perjanjian 

 kredit, memo pencairan kredit, tanda terima dokumen jaminan, kartu 

 angsuran, fungsi-fungsi  yang terkait dengan sistem pemberian 

 kredit, laporan keuangan terkait dengan pemberian kredit. 

E. Teknik Analisa Data 

1. Analisis Input 

a) Mengidentifikasi kelengkapan dokumen yang digunakan. 

b) Mengidentifikasi informasi yang disajikan dalam dokumen. 

c) Menganalisis unsur SPI yang dilekatkan dalam dokumen, seperti contoh : 

apakah menggunakan nomor urut tercetak, apakah ada tembusan, apakah 

ada dua belah pihak yang bertanda tangan. 

2. Analisis Proses 

a) Melakukan analisis terhadap prosedur pemberian pinjaman dan otoritas   

fungsi pinjaman dengan memisahkan pengendalian tugas. 
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b) Menilai kesesuaian karyawan antara kebijakan dan pelaksanaan  dalam 

pemberian kredit. 

c) Mengidentifikasi kendala-kendalan dalam pemberian kredit. 

3. Analisis Output 

a) Menilai akurasi laporan dengan mengidentifikasi bukti-bukti yang 

disertakan dalam laporan keuangan. 

b) Menilai ketepatan perhitungan dalam laporan. 

c) Mengevaluasi aspek legalitas laporan pinjaman. 


