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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis , Lokasi, dan Waktu Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Sugiono 

(2009:53)penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat 

perbandingan, atau hubungan dengan variabel lainnya. 

2. Lokasi Penelitian 

 Penelitian berlokasi di Koperasi Kredit CU. Seia Sekata Dolok Masihul 

Kabupaten Serdang Bedagai yang beralamat di Jl. Besar Dolok Masihul Desa 

Batu 13, No Telp 081370190060 

3. Waktu Penelitian 

 Waktu penelitian ini akan direncanakan pada  bulan september 2016 

sampai dengan Mei 2017. 

Tabel III.1 

Rencana Waktu Penelitian 

Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei
1 Pengajuan Judul
2 Penyelesaian proposal
3 Bimbingan Proposal
4 Seminar Proposal
5 Pengumpulan Data
6 Pengolahan data
7 Seminar Hasil
8 Penyelesaian Skripsi
9 Pengajuan dan Sidang Meja Hijau

No Jenis Kegiatan
2016 2017
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4. Populasi Dan Sampel 

a. Populasi  

“Populasi adalah kumpulan dari ukuran-ukuran tentang sesuatu yang ingin 

kita buat inferensi.” Populasi penelitian ini dari laporan posisi keuangan 

yang diambil laporan keuangan yang terdapat di Koperasi Kredit CU. Seia 

Sekata Kabupaten Serdang Bedagai 

b. Sampel 

Sampel adalah kumpulan dari unit sampling, unit sampling adalah 

kumpulan dari unsur-unsur populasi yang tidak tumpang tindih.” 

Sampelyang diambil dari penelitian ini adalah sisa hasil usaha (SHU) yang 

diambil dari laporan keuangan tahun 2014 dan nilai kelayakan pinjaman – 

individu berdasarkan 5C yang terdapat di Koperasi Kredit CU. Seia Sekata 

Kabupaten Serdang Begadai. 

B. Defenisis Operasional 

1. Laporan keuangan yaitu hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan 

sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu 

perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas 

perusahaan tersebut. 

2. Pemberian kredit yaitu langkah-langkah atau pedoman yang digunakan oleh 

perusahaan untuk menjalankan kegiatan kredit baik itu kegiatan operasional 

maupun kegiatan non operasional (marketing). 

Indikator pengukurannya adalah : 
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a. Menyerahkan keterangan identitas diri seperti : 

1) Fotokopi KTP/Kartu Tanda Penduduk (suami istri) dan kartu keluarga 

yang berlaku. 

2) Pas photo suami istri ukuran 3x4 masing-masing 1 (satu) lembar. 

3) PBB 

b. Menimal berusia 17 tahun dan atas usia pemohon kredit saat kredit lunas 

adalah berusia 60 tahun. 

c. Menyerahkan surat keterangan usaha seperti akte pendirian badan usaha dan 

surat keterangan penghasilan/slip gaji (khusus karyawan/pegawai). 

d. Ada barang jaminan/agunan, misalnya BPKB (Bukti Kepemilikan Sepeda 

Bermotor, Sertifikat). 

3. Pengawasan Kredit 

Pengertian pengawasan kredit adalah salah satu manajemen dalam usahanya 

untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan koperasi dalam 

perkreditan yang lebih baik dan efisien. 

 

C. Jenis Data dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah datakualitatif yaitu data 

yang berbentuk dokumen, daftar atau angka-angka yang dapat dihitung berupa 

laporan keuangan perusahaan. 
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2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang 

merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, baik berupa 

publikasi maupun data perusahaan sendiri antara lain data mengenai sejarah 

singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, data-data lain yang 

berhubungan dengan permasalahan. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data Prosedur pengumpulan data 

pada penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi. Metode dokumentasi 

adalah suatu cara untuk memperoleh data atau informasi tentang hal-hal yang ada 

kaitannya dengan penelitian, (Arikunto, 2012). Dalam penelitian ini, metode 

dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari dokumen yang ada pada 

Primer Koperasi Seia Sekata Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. 

  

E. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu 

dengan mengumpulkan, menguraikan dan menganalisis kemudian disusun laporan 

keuangan dalam pemberian kredit bagi Koperasi Kredit CU Seia Sekata 

DolokMasihul Kabupaten Serdang Bedagai sehingga memberikan keterangan 

yang lengkap. 
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