
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2003:69) pengertian

operasional variable adalah :“Operasional adalah penentuan contruct sehingga

menjadi variabel yang dapat diukur. Sedangkan variabel adalah contruct yang di ukur

dengan berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran yang lebih nyata

mengenai fenomena-fenomena.”

Tabel 3.1 Operasional Variabel
Variabel Penelitian Makna Indikator

Perencanaan Kredit

Pemilihan sekumpulan
kegiatan dan pemutusan

selanjutnya apa yang harus
dilakukan, kapan, bagaimana,

dan oleh siapa. (Handoko,
2003: 75)

Adapun indikator yang
digunakan dalam

penelitian ini, antara
lain sebagai berikut :

1. Character
2. Capacity
3. Capital
4. Colleteral
5. Condition

(Kasmir 2010, 91-94)

Proses Pemberian
Kredit

Tahap-tahap yang harus dilalui
sebelum suatu kredit

diputuskan untuk dikucurkan.
(Kasmir, 2010: 95)

Pengawasan Kredit

Usaha untuk penjagaan dan
pengamanan dalam

pengelolaan kekayaan bank
dalam bentuk perkreditan yang

lebih baik dan efisien, guna
menghindarkan terjadinya
penyimpangan dengan cara

mematuhi kebijakan
perkreditan yang telah

ditetapkan. (Arthesa dan
Handiman, 2006: 181)

pengelolaan Kredit
Bermasalah

pengelolaan, penyelamatan,
dan penyelesaian kredit

bermasalah yang dilakukan
agar diperoleh hasil yang

optimal sesuai tujuan
pemberian kredit. (Rivai,

2007: 482)
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3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP)

Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Penulis memilih Usaha

Ekonomi Desa Simpan Pinjam sebagai penelitian karena Usaha Ekonomi Desa

Simpan Pinjam merupakan  lembaga simpan pinjam yang menjadi dasar dari

pengembangan Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

(Sugiono : 2008)

1) Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan

menggunakan alat pengukuran / alat pengambilan data langsung pada

subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Diperoleh dengan

wawancara dengan pihak terkait.

2) Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain secara tidak langsung

diperoleh peneliti dari subyek penelitian . Data ini dapat berwujud data

dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data ini dapat berupa

dokumen-dokumen seperti buku panduan, literatur kepustakaan dan

catatan-catatan yang berhubungan dengan manajemen kredit modal kerja.



3.4 Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan pekerjaan yang penting dalam meneliti.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

a. Metode Interview ( Wawancara)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung

secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka dapat mendengarkan

secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Narbuko, 2005:83).

Melakukan wawancara secara langsung dengan Ketua UED SP tentang pemberian

kredit modal kerja dan pelaksanaan manajemen kredit pada Usaha Ekonomi Desa

Simpan Pinjam.

b. Metode kuesioner

Kuesioner, yaitu metode pengumpulan data dengan jalan membuat daftar

pernyataan yang kemudian diajukan kepada nasabah yang menunggak di UED SP

Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak yang ditemui guna melengkapi

data dan informasi yang diperoleh untuk tercapainya tujuan penelitian ini.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah penjaringan data dengan mencari dan mendapatkan

data keuangan melalui arsip laporan keuangan di UED-SP Desa Jayapura Kecamatan

Bungaraya Kabupaten Siak.

Dari dokumen yang ada, peneliti akan memperoleh data tentang profile

perusahaan yang berisi gambaran umum Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam, visi,

misi, struktur organisasi, laporan keuangan koperasi.

a. Populasi dan Sampel



Objek penelitian yang diteliti adalah UED-SP Desa Jayapura Kecamatan

Bungaraya Kabupaten Siak. Dalam hal ini populasi dan sampel yang digunakan untuk

mendukung teknik pengukuran persetujuan karyawan dan kepuasan nasabah dalam

analisis manajemen kredit pada UED-SP Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya

Kabupaten Siak. Untuk mengukurnya memakai metode pengambilan sampel yaitu

sampling jenuh (sensus), dimana semua karyawan berjumlah 7 orang (populasi)

perusahaan dijadikan sampel dengan cara penyebaran kuisioner.

Dan untuk nasabah yaitu kepuasan nasabah diukur juga melalui penyebaran

kuisioner dimana metode pengambilan sampel dalam variabel ini yaitu sampling

kuota yaitu pendapat nasabah mengenai pelayanan perusahaan tersebut ditetapkan 50

nasabah. Menurut Roscoe dalam buku Research Methods For Business (1982 : 253)

memberikan saran-saran tentang ukuran sampel untuk  penelitian sebagai berikut (

Sugiono, 2008 : 130) :

1. Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk

kebanyakan penelitian.

2. Jika sampel dipecah ke dalam subsampel (pria/wanita, junior/senior, dan

sebagainya), ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori adalah tepat.

3. Dalam penelitian mutivariate (termasuk analisis regresi berganda), ukuran

sampel sebaiknya 10x lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian.

4. Untuk penelitian sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat, penelitian

yang sukses adalah mungkin dengan ukuran sampel kecil antara 10 sampai

dengan 20.



3.5 Metode Analisis

3.5.1 Analisis Kualitatif

Yaitu analisis yang sulit diberikan pembenaran secara sistematis karena lebih

cenderung kepada penyampaian perasaan atau wawasan yang meliputi pada

penyampaian perasaan atau wawasan yang terdiri klarifikasi visi, misi dan tujuan ke

dalam rencana perusahaan. (Sugiyono, 2011)

3.5.2 Analisis kuantitatif

Yaitu analisis yang datanya dapat dihitung yang mengukur tingkat persetujuan

karyawan dan nasabah. (Sugiyono, 2011)

Data yang berupa jawaban responden dari pernyataan-pernyataan yang

diberikan merupakan suatu hal yang terpenting dalam penelitian ini, karena data

dikumpulkan melalui kuesioner. Keabsahan dari suatu hasil penelitian sangat

ditentukan oleh alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti.

Oleh karena itu, suatu alat pengukur perlu diuji dengan pengujian validitas (tingkat

keaslihan) dan reliabilitas (tingkat keandalan).

1. Uji Validitas Data

Analisis data diawali dengan validitas data. Uji validitas ini dilakukan

dengan tujuan untuk melihat sejauh mana akurasi dari alat pengukur untuk

mengukur apa yang ingin diukur.

Suatu item dikatakan valid jika Corrected Item-Total Corelation lebih

besar dibandingkan 0.300 seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2011 : 126)



menyatakan bila korelasi tiap faktor positif dan besarnya 0.300 ke atas maka

faktor tersebut merupakan construe yang kuat. Jadi, item kuesioner yang valid

dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Uji Reliabilitas Data

Selain harus diuji validitas, suatu penelitian juga harus diuji

reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu

alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Uji reliabilitas dalam

penelitian ini dilakukan dengan menghitung cronbach’s alpha dari masing-

masing instrument dengan rumus :

Menurut Sujianto (2011 : 110), jika skala itu dikelompokan kedalam

lima kelas dengan reng yang sama, maka ukuran kemantapan alpha dapat

diintegrasikan  sebagai berikut :

Nilai Alpha Cronbach 0.00 s/d 0.20 berarti Kurang Reliabel

Nilai Alpha Cronbach 0.21 s/d 0.40 berarti Agak Reliabel

Nilai Alpha Cronbach 0.41 s/d 0.60 berarti Cukup Reliabel

Nilai Alpha Cronbach 0.61 s/d 0.80 berarti Reliabel

Nilai Alpha Cronbach 0.81 s/d 1.00 berarti Sangat Reliabel

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif yang membahas tentang

bagaimana mekanisme penanganan Manajemen kredit guna menekan terjadinya

kredit macet pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Desa Jayapura Kecamatan

Bungaraya Kabupaten Siak.



Tahap-tahap analisis data dapat dilakukan dengan beberapa tahap Analisis

data dapat dilakukan setelah memeperoleh data-data baik dengan observasi,

wawancara dan dokumentasi, kemudian data-data tersebut diolah dan di analisis

untuk mencapai tujuan akhir penelitian.

Langkah-langkah teknis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

(Sugiyono, 2008: 246)

1. Data reduksi

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dalam hal ini peneliti melakukan reduksi

data dengan cara mengumpulkan, merangkum, memilih hal-hal yang pokok

kemudian memfokuskan pada data Manajemen Kredit.

2. Data Display

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk table, gambar dan bagan serta

uraian singkat yang menjelaskan hubungan antar masing-masing katagori.

3. Penarikan Kesimpulan/verifikasi

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan

berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan

pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat

peneliti ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan

merupakan kesimpulan yang kredibel.



Kriteria yang digunakan untuk menilai efektif tidaknya evaluasi manajemen

kredit pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Desa Jayapura Kecamatan

Bungaraya Kabupaten Siak dapat dihitung berdasarkan pada masing-masing

kelompok pertanyaan, dan apabila semakin banyak jawaban “setuju (S) dan sangat

setuju (SS)” maka dapat diartikan bahwa analisis manajemen kredit dalam menekan

terjadinya kredit bermasalah pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Desa

Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak cukup efektif, tetapi apabila

jawabannya semakin banyak jawaban “tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju

(STS)” maka dapat diartikan bahwa penerapan sistem manajemen kredit dalam

menekan terjadinya kredit bermasalah tidak berjalan secara efektif sesuai undang-

undang yang telah ditetapkan.

a. Sistematika Kuisioner Karyawan

Pengukuran ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada

karyawan. Untuk mengetahui tingkat persetujuan karyawan, pengolahan datanya

adalah :

a) Data Kualitatif yang diperoleh dari pengisian kuisioner oleh para

responden diubah menjadi data kuantitatif dengan memberikan skor

masing-masing pilihan jawaban dengan Skala Likert seperti yang

dikemukakan oleh Sugiyono (2008 : 74) sebagai berikut:

1. Sangat tidak setuju (STS) = 1

2. Tidak setuju (TS) = 2

3. Cukup Setuju (CS) = 3

4. Setuju (S) = 4

5. Sangat setuju (SS) = 5



b) Dari hasil penjumlahan seluruh nilai yang diperoleh dari seluruh

responden akan diketahui pencapaian indeks persetujuan karyawan,

seperti yang dirumuskan oleh Sugiyono (2008 : 79) sebagai berikut:

IPK = PP

Dimana :

IPK = Indeks Persetujuan Karyawan

PP = Perceived Performance

c) Setelah diketahui IPK dari seluruh responden kemudian digolongkan pada

skala a=sangat tidak setuju, b=tidak setuju, c=cukup setuju, d=setuju, dan

e=sangat setuju.

Untuk menentukan skala ini terlebih dahulu ditentukan indeks persetujuan

minimal dan indeks persetujuan maksimal, interval yang dapat dicari dari

pengurangan antara indeks persetujuan maksimal dengan indeks persetujuan minimal

di bagi menjadi lima seperti yang dirumuskan oleh Sugiyono (2008: 80) sebagai

berikut:

IP maks = R x PP x EX maks

IP min = R x PP x EX min

Interval = ( IP maks – IP min ) : 5

Dimana :

PP = Banyaknya Pertanyaan

R = Jumlah Responden

IP maks = Jumlah Interval maksimal responden

IP min = Jumlah Interval minimum Responden

EX min = Skor minimal yang bisa diberikan



EX maks = Skor maksimal yang bisa diberikan

Mengartikan nilai minimal yang harus diperoleh responden untuk dapat

dikategorikan setuju, dengan melihat nilai minimal yang harus dicapai seluruh

responden untuk bisa dikategorikan a. sangat tidak setuju, b. tidak setuju, c. Cukup

setuju, d. setuju, e. sangat setuju.

b. Sistematika Kuisioner Nasabah

Pengukuran ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada

nasabah. Untuk mengetahui tingkat kepuasaan nasabah, pengolahan datanya adalah :

a) Data Kualitatif yang diperoleh dari pengisian kuisioner oleh para responden

diubah menjadi data kuantitatif dengan memberikan skor masing-masing

pilihan jawaban dengan Skala Likert seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono

(2008 : 74) sebagai berikut:

1. Pertanyaan yang bernilai positif

1. Sangat tidak setuju (STS) = 1

2. Tidak setuju (TS) = 2

3. Cukup Setuju (CS) = 3

4. Setuju (S) = 4

5. Sangat setuju (SS) = 5

2. Pertanyaan yang bernilai negative

1. Sangat tidak setuju (STS) = 5

2. Tidak setuju (TS) = 4

3. Cukup Setuju (CS) = 3

4. Setuju (S) = 2

5. Sangat setuju (SS) = 1



b) Dari hasil penjumlahan seluruh nilai yang diperoleh dari seluruh

responden akan diketahui pencapaian indeks kepuasaan nasabah, seperti

yang dirumuskan oleh Sugiyono (2008 : 79) sebagai berikut:

IKN = PP

Dimana :

IKN = Indeks Kepuasan Nasabah

PP = Perceived Performance

c) Setelah diketahui IKN dari seluruh responden kemudian digolongkan

pada skala a=sangat tidak puas, b=tidak puas, c=cukup puas, d=puas, dan

e=sangat puas.

Untuk menentukan skala ini terlebih dahulu ditentukan indeks persetujuan

minimal dan indeks persetujuan maksimal, interval yang dapat dicari dari

pengurangan antara indeks persetujuan maksimal dengan indeks kepuasan minimal di

bagi menjadi lima seperti yang dirumuskan oleh Sugiyono (2008: 80) sebagai berikut:

IK maks = R x PP x EX maks

IK min = R x PP x EX min

Interval = ( IK maks – IK min ) : 5

Dimana :

PP = Banyaknya Pertanyaan

R = Jumlah Responden

IK maks = Jumlah Interval maksimal responden

IK min = Jumlah Interval minimum Responden

EX min = Skor minimal yang bisa diberikan

EX maks = Skor maksimal yang bisa diberikan



Mengartikan nilai minimal yang harus diperoleh responden untuk dapat

dikategorikan setuju, dengan melihat nilai minimal yang harus dicapai seluruh

responden untuk bisa dikategorikan a. sangat tidak puas, b. Tidak puas, c. Cukup

puas, d. puas, e. sangat puas.


