
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

3.1.1 Sejarah 

Setelah lebih dari 1 semester melalui proses pengurusan Akte 

Pendirian dan perijinan, PT. BPR Mandiri Artha Abadi secara resmi 

melakukan kegiatan operasional perdananya pada tanggal 21 Ok-

tober 2003 di jalan Soegiyopranoto no. 26 Semarang. Saat itu kon-

disi dan perlengkapan kantor, jumlah SDM dan sistem perbankan 

yang dimiliki masih sangat minim. Dengan karyawan dengan jumlah 

hanya 8 orang, termasuk dengan Direksi, PT. BPR MAA dengan 

penuh motivasi langsung melaksanakan kegiatan operasional per-

bankan konvensional, yakni : menghimpun dana dari masyarakat da-

lam bentuk Tabungan dan Deposito, serta menyalurkan pinjaman 

kepada masyarakat dalam bentuk Kredit. 

Bahkan dalam 2 tahun awal pendiriannya, indikator kemajuan bisnis 

menunjukkan growth yang mencapai 100% setiap tahunnya. 

Dengan perkembangan dan pertumbuhan bisnis yang pesat tersebut, 

maka pada tahun 2005, BPR MAA menambah areal gedung 

operasionalnya yaitu di jalan Soegiyopranoto no. 24 

BPR MAA ini mengembangkan bisnisnya dengan membuka 

Kantor Cabang dan kantor kas di wilayah semarang kota, kabupaten 

semarang, dan kota pati. 



 
 

 

BPR MAA semakin semangat untuk meningkatkan kualitas pe-

layanan dan produk demi kepuasan nasabah. Diusia yang telah men-

capai 1 dasawarsa, BPR MAA telah memiliki 5 Kantor Cabang dan 

6 Kantor Pelayanan Kas. Produk dari BPR MAA sangat beragam, 

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan nasabahnya. Pada ta-

hun-tahun yang akan datang BPR MAA akan membuka kantor 

cabang dan kantor kasnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

mereka kepada nasabahnya, dengan tujuan untuk memuaskan nasa-

bahnya. Kepuasan nasabah menjadi kesuksesan dari BPR MAA ini. 

3.1.2 Visi dan Misi 

Visi : Menjadi bank yang terkemuka dan terpercaya dengan 

jaringan yang sangat luas serta dapat membantu pengembangan 

UMKM di Jawa Tengah. 

BPR MAA mempunyai misi yang menjadi target dari BPR ter-

sebut, antara lain : 

a. Membangun sikap professional dan membangun citra yang baik 

kepada masyarakat sehingga tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap BPR akan semakin tinggi dan dapat terus bertransaksi 

di BPR serta menjadi nasabah yang loyal terhadap BPR. 

b. Mewujudkan sikap inovatif dengan jaringan yang luas di Jawa 

Tengah dengan memiliki teknologi informasi yang semakin 

terdepan.  

c. Menjalin hubungan yang harmonis antara pemegang saham, kar-

yawan, dan masyrakat luas untuk mewujudkan BPR yang se-

makin dipercaya dan terkemuka. 



 
 

 

d. Menjadi BPR yang menguntungkan bagi pemegang saham dan 

mempunyai jiwa kepedulian sosial untuk turut menyejahterakan 

masyarakat luas.  

 

3.2  Jenis Data dan Sumber Data 

   3.2.1 Jenis Data 

Data yang digunakan pada penelitian pada umumnya memiliki 

dua jenis antara lain: 

    3.2.1.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data yang terdiri dari angka 

bilangan yang dapat diukur. Pada penelitian ini, yang 

dikategorikan sebagai data jenis ini adalah informasi 

mengenai laporan keuangan yang tentu angka-angka 

hasil dari kegiatan bisnis. 

    3.2.1.2 Data Kualitatif  

Data kuantitatif merupakan jensi data yang tidak terdiri 

dari satuan yang bisa diukur layaknya angka dan 

bilangan. Data ini biasa diungkapkan dengan sebuah ket-

erangan atau predikat yang dapat membedakan nilai pada 

suatu objek. Pada penelititan ini, data kuantitatif di-

peroleh dengan melakukan wawancara dengan staff IT 

untuk mengetahui gambaran umum, prosedur dan 

mekanisme kinerja sistem informasi. 

 

 



 
 

 

   3.2.2 Sumber Data 

Sedangkan menurut sumbernya, data dibedakan kembali men-

jadi dua yaitu : 

    3.2.2.1 Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung 

dari pihak pemberi informasi tanpa melalui perantara. 

Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode wawancara 

untuk dapat melengkapi kebutuhan informasi seputar PT 

BPR MAA. 

    3.2.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh setelah 

sqasebelumnya melalui proses pengolahan terlebih da-

hulu oleh pihak atau media lain. Tentu pada penelitian 

ini, peneliti akan memerlukan bukti-bukti transaksi yang 

telah dilakukan toko untuk merekap data berjenis 

sekunder. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh data penelitian, secara umum dapat dil-

akukan dengan beberapa cara antara lain : 

   3.3.1 Observasi 

Observasi merupakan suatu kegiatan mengamati 

mekanisme dan prosedur yang terdapat pada objek penelitian 

atau dalam hal ini adalah PT BRP MAA. Kegiatan ini tidak meli-

puti sesi jawab karena hanya melibatkan penilaian sendiri dari 



 
 

 

pengamat. Segala data akan direkam dan dicatat secara langsung 

oleh pengamat. 

 

   3.3.2 Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan 

data cukup efektif. Hal tersebut dikarenakan pengamat memiliki 

kesempatan untuk merumuskan berbagai pertanyaan yang dapat 

dijawab oleh narasumber secara lisan maupun tertulis. Maka itu 

pengamat akan lebih mudah mendapatkan informasi sesuai yang 

dibutuhkannya. Pada penelitian ini wawancara pada supervisor 

department IT PT BPR MAA dapat dilakukan secara langsung 

ataupun menggunakan media komunikasi lainnya. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif karena tujuan dan penelitian ini adalah untuk mem-

berikan suatu gambaran atas penelitian mengenai kinerja sistem infor-

masi. Adapun analisis ini merupakan analisis yang tidak dinyatakan da-

lam perhitungan, melainkan mengolah dan mengungkapkan masalah 

berupa pernyataan dan kesimpulan, yaitu analisis dengan menggunakan 

Framework Cobit. 

   3.4.1 Persiapan 

    Hal yang harus dilakukan pada tahap ini adalah : 

a. Mengecek nama dan kelengkapan pengisi 

b. Mengecek kelengkapan data, isi instrument 

c. Mengecek macam isi data, menyortir data 




