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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Menurut Sukmadinata (2009:53-60), penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, presepsi, dan orang 

secara individual maupun kelompok. Sukmadinata (2009:18), menyatakan 

bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau 

fenomena secara apa adanya. 

 

3.2 Jenis Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data primer. Dikatakan primer karena data 

didapatkan dari hasil wawancara langsung dengan objek penelitian yang 

sesuai dengan karakteristik penelitian. Menurut Lofland dalam Moleong 

(2006: 157), data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

langsung oleh peneliti dari lapangan. Penelitian ini, data primer yang 

diperoleh dari lokasi penelitian melalui wawancara sumber atau informan 

yang berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dengan keadaan 

yang sebenarnya di lapangan. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Sistematika riset lapangan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Esterberg dalam Sugiyono (2013: 72) wawancara adalah pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat 
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dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data dengan dukungan alat bantu untuk seperti 

buku untuk mencatat informasi yang dibutuhkan.  

b. Dokumentasi 

Dokumentasi dimaksudkan untuk merekam hasil wawancara, baik secara 

visual, audio ,tulisan sehingga hasil wawancara dapat ditelusuri dan 

ditafsirkan dengan mudah. 

c. Tabulasi 

Tabulasi adalah pengorganisasian data sedemikian rupa agar dengan mudah 

dapat dijumlah, disusun, dan di tata untuk disajikan dan dianalisa. Proses 

tabulasi dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan metode 

tally, menggunakan kartu, dan menggunakan komputer (Budiarto, 2002). 

 

3.4 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan selama 1 bulan. Karena penelitian ini menggunakan 

metode wawancara objek pada calon debitur PT.BRI KCP Natar - Lampung, 

maka penelitian juga akan diadakan di tempat tersebut dengan alamat PT.Bank 

BRI (Persero) Tbk KCP Natar Jl. Raya Natar No.138D - Lampung Selatan. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting untuk mencapai tujuan, di 

mana tujuan pokok penelitian adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam 

mengungkap fenomena (Nursalam, 2005).  

Tahap-tahap analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan data dari objek penelitian menggunakan wawancara semi 

terstrukstur secara mendalam. Dalam melakukan wawancara peneliti 

menggunakan alat bantu berupa tulisan guna mempermudah peneliti dalam 

menyusun kembali hasil wawancara dan mengumpulkan data berupa 
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laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi calon debitur sehingga 

mudah untuk dijadikan bahan dalam menganalisis data.  

2. Mengklasifikasikan dan menganalisis data-data dari hasil wawancara 

kemudian dan membuat angka atau akun yang dimasukan dalam tabulasi 

dari laporan posisi keuangan , laporan laba rugi dan menyusun hasil 

perhitungan analisis rasio dari calon debitur yaitu : 

a. Net Working Capital 

b. Current Ratio 

c. Quick Ratio 

d. EBITDA/H.JK MENENGAH+H.JK PANJANG) 

e. EBITDA/Kewajiban Bunga+Pokok 1 th YAD) 

f. EBIT/BUNGA 

g. Equity/Total Assets 

h. ROA 

i. Solvabilitas (Debt to Equity Ratio/DER) 

j. Profit Margin 

k. Interest Coverage Ratio (ICR) 

l. Sales Growth 

m. Turn Over Ratio : 

 Days Of Receivable 

 Days Of Inventory 

 Working Capital Turn Over 

 Days Of Payable 

 

3. Berdasarkan hasil analisis rasio dan RPC ; maka dapat ditentukan apakah 

calon debitur layak diberi kredit atau tidak. 


