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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Setiap penelitian yang bersifat ilmiah harus menggunakan metode 

penelitian yang tepat agar hasil penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan 

kebenaran analisis datanya secara ilmiah. Metode penelitian ilmiah juga 

digunakan pada usaha-usaha untuk memperoleh pengetahuan ilmiah mengenai 

kegiatan manusia dalam hubungan satu sama lain serta masalah yang ditimbulkan. 

Metode penelitian ilmiah ini penting untuk menentukan arah penelitian sehingga 

tujuan penelitian dapat dicapai. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, berdasarkan latar belakang 

masalah dan perumusan masalah serta teori-teori yang diuraikan pada bab 

sebelumnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah 

berupa fakta pada saat ini dari suatu populasi. (Supomo, 2002:26). 

Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, 

gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-

fakta,sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Nazir, 2003:54). 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian 

deskriptif merupakan metode penelitian untuk memperoleh gambaran secara 
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sistematis, faktual dan akurat tentang situasi atau fenomena yang sedang terjadi 

serta membuat analisis dan kesimpulan dari situasi tersebut. 

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi 

yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk 

memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan 

demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan 

instrumen kunci (Sugiyono, 2005:37). 

 

3.2 Sumber Data 

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit 

Ngancar yang beralamatkan di Jl. Raya Gunung Kelud, Desa Pandantoyo, 

Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Sumber data yang terdapat dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Sumber data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara 

langsung dengan pihak yang terkait. Sumber data dalam penelitian ini 

adalah AO (Account Officer) karena terlibat langsung dengan nasabah 

dan menilai kelayakan kredit. Data primer tersebut berupa informasi 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan penerapan kebijakan 

manajemen risiko serta risiko-risiko yang dihadapi oleh bank, 

khususnya dalam bidang perkreditan. 

 

 

http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/
http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/
http://belajarpsikologi.com/pendekatan-jenis-dan-metode-penelitian-pendidikan/
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2. Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung yaitu dari pihak lain. Data sekunder merupakan sumber data 

penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media 

perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder 

umumnya berbentuk catatan atau laporan historis yang telah tersusun 

dalam arsip (data dokumentasi). Dalam penelitian ini menggunakan 

data sekunder yang berupa data realisasi kredit nasabah dan jumlah 

realisasi pengembalian dari nasabah, data jumlah kredit yang 

disalurkan dan simpanan, serta data lainnya yang mendukung seperti 

sejarah perusahaan, visi misi, dan struktur organisasi perusahaan.  

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi, yaitu dengan mengambil data yang ada pada perusahaan berkaitan 

dengan masalah yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara (interview) 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait 

dengan manajemen risiko dan perkreditan. 
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2. Pengamatan (observation) 

Yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek 

penelitian, sehingga mendukung informasi yang diperoleh melalui 

wawancara. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan informasi yang berasal dari dokumen-dokumen dalam 

perusahaan yang berhubungan dengan data yang diperlukan. Data 

yang diperoleh dari metode ini adalah formulir-formulir yang 

digunakan, struktur organisasi, dan lain-lain.  

 

3.4 Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan proses penyerdehanaan data ke dalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dengan melakukan analisis data 

maka data yang dikumpulkan dapat memiliki arti dan bermakna untuk 

memecahkan masalah penelitian. Analisis dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi risiko kredit yang muncul pada Kupedes BRI Unit 

Ngancar 

BRI Unit Ngancar telah mengidentifikasi beberapa risiko kredit 

yang muncul pada Kupedes sehingga risiko yang mungkin merugikan 

bank dapat segera diatasi.  

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit 

bermasalah di BRI Unit Ngancar 
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Meskipun manajemen risiko telah dilakukan dengan baik oleh 

bank, namun tetap ada faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya 

kredit bermasalah pada nasabah. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

tersebut akan dianalisis di tahap ini. 

3. Menganalisis penerapan manajemen risiko Kupedes di BRI Unit 

Ngancar 

Tahap analisis ini akan menjelaskan tentang penerapan 

manajemen risiko salah satu produk BRI, yaitu Kupedes yang telah 

diterapkan oleh BRI Unit Ngancar. 

4. Menganalisis metode penyelesaian kredit bermasalah 

Dalam hal kredit macet, pihak bank perlu melakukan penyelamatan 

agar tidak menimbulkan kerugian. Begitu juga BRI yang memiliki 

beberapa metode penyelesaian kredit bermasalah pada Kupedes 

5. Menganalisis tingkat Non-Performing Loan (NPL) 

Menurut Sutojo (1997:11) kredit bermasalah terjadi ketika debitur 

mengingkari janji (wanprestasi) membayar bunga maupun kredit 

pokok yang telah sampai dalam jatuh tempo pembayaran sehingga 

terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada 

pembayaran. Non-Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah 

merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi 

bank. Rumus untuk menganalisis NPL adalah: 

Jumlah Kredit Bermasalah 

(Kurang Lancar, Diragukan, Macet) 

 

Jumlah Kredit yang Disalurkan 

 

 

X   100% NPL  =  


