
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

Metodologi penelitian merupakan cara atau prosedur yang berisi tahapan-

tahapan yang jelas yang disusun secara sistematis dalam proses penelitian. Tiap 

tahapan maupun bagian yang menentukan tahapan selanjutnya sehingga harus 

dilalui dengan teliti. 
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3.1  Studi Pendahuluan 

 Studi pendahuluan diperlukan untuk meneliti lebih lanjut apa yang akan 

menjadi permasalahan. Studi pendahuluan terdiri dari Survey kelapangan dan 

studi literatur. Survey kelapangan merupakan awal dari pelaksanaan penelitian. 

Peneliti melakukan survey langsung ke lembaga UED-SP Sumber Rejeki. Setelah 

itu dalam pelaksanaan penelitian perlu juga kita melakukan studi literatur untuk 

mendapatkan teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian yang akan 

di selesaikan. Dalam studi literatur berisikan tentang landasan dalam melakukan 

penelitian dan pengolahan data dengan langkah-langkah yang seharusnya  

 

3.2 Studi Literatur 

Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan bahan-bahan serta teori yang 

nantinya digunakan pada pengolahan data selanjutnya. Teori ini dikumpulkan dari 

berbagai sumber seperti jurnal dan sumber lainnya, yang nantinya dicantumkan 

pada pembuatan daftar pustaka. 

 

3.3 Perumusan Masalah 

 Rumusan masalah ini merupakan masalah utama yang akan diteliti untuk 

menetapkan tujuan dari penelitian yang akan dicapai. Perumusan masalah berisi 

tentang apa yang sedang dilakukan dalam penelitian ini. Adapaun rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana proses pengambilan 

keputusan pemberian kredit modal usaha pada UED-SP Sumber Rejeki dan 

bagaimana proses perhitungan pengambilan keputusan pemberian kredit modal 

usaha pada UED-SP Sumber Rejeki dengan menggunakan metode avaluasi 

kelayakan investasi.  

 

3.4 Tujuan Penelitian 

Penetapan tujuan sangat perlu dilakukan dalam sebuah penelitian agar dapat 

memperoleh solusi dari permasalahan yang ada. Penetapan tujuan ini merupakan 

suatu target yang ingin dicapai dalam upaya menjawab segala permasalahan yang 

sedang diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses 
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pengambilan keputusan pemberian kredit modal kerja menggunakan metode 

UED-SP Sumber Rejeki dan untuk mengetahui proses perhitungan pengambilan 

keputusan pemberian kredit modal usaha dengan menggunakan metode evaluasi 

kelayakan investasi di UED-SP Sumber Rejeki. 

 

3.5 Batasan Masalah 

 Batasan masalah merupakan sesuatu hal yang penting karena dengan 

batasan masalah suatu permasalahan tidak akan menyimpang dari judul penelitian 

yang dilakukan dan tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang menyimapang dari 

hasil penelitian. Adapun batasan maslah pada penelitian ini adalah data yang 

diambil merupakan data debitur dari pemberian kredit di UED-SP Sumber Rejeki 

dan dalam penelitian ini hanya menghitung satu data usaha debitur sebagai bahan 

acuan.  

 

3.6  Pengumpulan Data 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu 

pengambilan data langsung dari perusahaan. Adapun data tersebut terdiri dari: 

1. Data profil perusahaan 

2. Data calon debitur kredit untuk modal usaha   

Untuk menyelesaikan permasalahan pada penelitian ini digunakan metode 

deskriptif, berupa studi pustaka metode studi pustaka dengan cara membaca dan 

mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dan 

tentang profil perusahaan. 

 

3.7 Pengolahan Data 

Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan kemudian diolah menggunakan 

metode evaluasi kelayakan investasi yaitu: 

1. NPV (Net Present Value) 

2. BCR (Benefit Cost Ratio) 

3. PP (Payback Period) 
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3.8 Analisa 

 Setelah melakukan pengolahan data menggunakan metode evaluasi 

kelayakan investasi, selanjutnya melakukan analisa terhadap hasil pengolahan. 

Pada tahap inilah akan dilakukan pengambilan keputusan layak atau tidaknya 

permohonan peminjaman modal usaha yang dilakukan oleh debitur. 

1. Analisis  prosedur pemberian kredit modal usaha. 

2. Analisis pengambilan keputusan berdasarkan metode UED-SP Sumber 

Rejeki. 

3. Analisis NPV (Net Present Value) untuk menghitung nilai nersih (netto) 

pada waktu sekarang (Present). 

4. Analisis BCR (Benefit Cost Ratio) untuk memberikan penekanan terhadap 

nilai perbandingan antara aspek manfaat (Benefit) yang akan diperoleh 

dengan aspek biaya dan kerugian yang ditanggung (Cost). 

5. Analisis PP (payback Period) untuk mengetahui seberapa lama periode 

investasi yang diberikan oleh pihak UED-SP mampu dikembalikan 

peminjam kredit. 

6. Analisis perbandingan metode UED-SP Sumber Rejeki dan metode 

ekuivalensi. 

 

3.9 Penutup 

Bagian akhir dari penelitian ini adalah penarikan kesimpulan berdasarkan 

pengolahan data dan analisis dari hasil pengolahan data serta saran-saran yang 

berguna, khususnya di Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Sumber 

Rejeki Desa Rantau Sakti. 

 

 

 

 


