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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian Deskriptif Kualitatif Persentase. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan analisis kualitatif, karena analisis data dilakukan secara deskriptif 

dengan cara menjelaskan fakta yang ada di lapangan dengan teori yang 

berhubungan dengan penulisan laporan akhir ini. Penulis menyebarkan 30 

kuisioner kepada auditor, untuk mengetahui kinerjanya terhadap kredit macet di 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pekanbaru. 

3.2 Sampel dan Sumber Data 

 Penelitian ini memakai 2 sampel, dimana sampel yang pertama yaitu 

bagian Administrasi Kredit atau di singkat dengan ADK di PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pekanbaru, dengan cara mewawancarai 

langsung kepada ADK tentang resiko kredit. Sedangkan  sampel yang kedua yaitu 

Auditor internal Kantor Wilayah Bank BRI Kota Pekanbaru dengan cara 

mewawancarai untuk menilai Auditor Internal PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk,Cabang Pekanbaru.  

 Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

aslinya. Data penelitian ini diperoleh dengan cara menyebarkan kuisioner 

kepada auditor di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,Cabang 

Pekanbaru. 
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2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh berupa informasi tertulis serta 

dokumentasi dan laporan tentang keadaan perusahaan yang meliputi 

sejarah ringkas berdirinya perusahaan, atau data kredit ritel yang relevan 

dengan judul laporan. 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis variabel 

tunggal yaitu kinerja auditor internal dalam penyelesaian resiko kredit. Kinerja 

auditor internal adalah hasil kerja yang dicapai oleh auditor internal dalam 

mengawasi dan mengendalikan aktivitas kredit. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Dalam penulisan ini penulis mempergunakan metode penelitian berupa : 

 a. Penelitian Pustaka Penelitian pustaka dilakukan dengan cara membaca, 

mempelajari literatureliteratur yang berhubungan dengan permasalahan 

yang akan dibahas. 

 b. Penelitian Lapangan Pengumpulan data yang erat kaitannya dengan 

penulisan dengan cara langsung, mendatangi objek penelitian di PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,Cabang Pekanbaru.  

Penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu :  

a. Observasi Penulis melakukan pengamatan yang dilihat secara langsung 

dari aktifitas di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,Cabang 

Pekanbaru dari tanggal 9 Oktober sampai dengan 12 desember 2016 

untuk mengetahui secara langsung pelaksaan kegiatan di PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,Cabang Pekanbaru. 
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b. Dokumentasi Penelitian dilakukan dengan cara meminta data dari pihak 

perusahaan yang berkatian dengan judul penelitian. 

c. Wawancara dengan auditor internal Kantor Wilayah BRI Kota Pekanbaru 

untuk menilai kinerja auditor internal PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk,Cabang Pekanbaru. 

3.5 Insrumen Penelitian 

 Insrumen yan digunakan dalam pengumpulan data adalah pedoman 

wawancara dan daftar pertanyaan. Pedoman wawancara berisi pertanyaan-

pertanyaan yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai aktivias kredit 

pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,Cabang Pekanbaru. 

 Metode wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara 

tertulis pada auditor internal untuk mendapatkan jawaban mengenai pengawasan 

dan pengendalian yang dilakukan auditor internal dalam penyelesaian resiko 

kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,Cabang Pekanbaru. 

Tabel 1. Kisi-kisi untuk Menganalisis Kinerja Auditor Internal dalam 

Penyelesaian Resiko Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk,Cabang Pekanbaru. 

Variabel Indikator Nomor Item 

Efektivitas 

peran kinerja 

audit internal 

Analisis hasil review dan penelitian kelayakan 

oleh auditor internal atas pengendalian 

aktivitas pemberian kredit pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,Cabang 

Pekanbaru. 

1,2,3,4,5 

Analisis hasil pengawasan auditor internal 

dalam memastikan sejauhmana kebijakan 

rencana dan prosedur pemberian kredit pada 

nasabah ditaati oleh PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk,Cabang Pekanbaru 

 

6,7,8,9,10 
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Analisis hasil pengawasan auditor internal 

dalam memastikan sejauhmana aset 

perusahaan (nominal kredit yang diberikan 

kepada nasabah) dapat diamankan. 

11,12,13,14,15 

Kinerja auditor internal dalam pengawasan 

dan pengendalian aktivitas kredit pada PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,Cabang 

Pekanbaru. 

16,17,18,19,20 

Analisis hasil auditor internal berupa 

rekomendasi auditor internal atas kredit yang 

bermasalah. 

21,22,23,24,25 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif persentasi guna 

menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dengan metode analisis 

deskriptif kualitatif persentasi, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, 

yaitu dengan mengkaji, memaparkan, menelaah, dan menjelaskan secara narasi 

data-data yang diperoleh mengenai resikokredit pada perusahaan sebagai wujud 

tanggung jawab sosial perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis kualitatif, menurut Bogdan dalam Sugiyono (2005), bahwa analisis data 

kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi data, dengan 

cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami sendiri 

maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan melalui tahapan-tahapan, 

yaitu sebagai berikut :  

1. Reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang diperoleh dari 
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catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, 

30 dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga 

kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diidentifikasi.  

Analisis hasil riview dan penilaian kelayakan oleh auditor internal atas 

pengendalian aktivitas pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk,Cabang Pekanbaru 

2. Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi dan juga data yang 

diterima  langsung dari perusahaan tempat penelitian. 

Analisis hasil pengawasan auditor internal dalam memastikan sejauhmana 

kebijakan rencana dan prosedur pemberian kredit pada nasabah ditaati oleh 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,Cabang Pekanbaru. 

Menghitung tingkat kredit bermasalah yaitu kredit kurang lancar, kredit 

diragukan, dan kredit macet pada tahun 2016 berdasarkan data tingkat 

kolektibilitasnya dengan rumus sebagai berikut: 

 

    
                        

             
       

 

3. Kesimpulan dan Verifikasi, kesimpulan akhir tergantung pada besarnya 

kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpangan dan 

metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti dan jawaban 

perusahaan tempat penelitian. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari 

suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Pembuktian kembali atau 
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verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan 

sehingga validitas dapat tercapai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


