
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semakin banyak arus informasi pada era globalisasi ini menyebabkan 

semakin banyaknya persaingan dalam dunia usaha. Untuk dapat bertahan dan 

berkembang dalam persaingan diperlukan adanya partisipasi masyarakat secara 

luas, yaitu dengan ikut sertanya masyarakat dalam penciptaan lapangan kerja, 

khususnya pada industri kecil dan masyarakat umumnya, dengan demikian 

sumber-sumber pembiayaan yang menjangkau pelayanan masyarakat kecil terus 

dikembangkan. Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk 

membeli atau membayar berbagai keperluan, dan yang menjadi masalah 

terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang 

dimilikinya. Dengan demikian, mau tidak mau kita mengurangi pembelian 

berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang 

sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam 

dari berbagai sumber dana yang ada. Dalam masyarakat pengertian kredit sering 

disamakan dengan pinjaman, artinya bila seseorang mendapat kredit berarti 

mendapat pinjaman. 

Pinjaman (kredit) adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Pemberian pinjaman kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian kredit 
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antara pemberi dengan penerima pinjaman sehingga terjadi hubungan hukum 

antara keduanya. Sering ditemui di lapangan perjanjian kredit dibuat oleh pihak 

kreditur atau dalam hal ini adalah bank maupun non bank debitur hanya 

mempelajari dan memahami dengan baik. Namun perjanjian kredit (pinjaman) 

perlu mendapat perhatian khusus dari kedua belah pihak dikarenakan perjanjian 

kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian pinjaman, 

pengolahan dan penatalaksanaan kredit tersebut dalam kesepakatan yang 

dilakukan antara debitur dengan kreditur (peminjam), apabila debitur 

menandatangani perjanjian pinjaman yang dianggap mengikat kedua belah pihak 

dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya. Pinjaman tidak hanya 

diberikan oleh perbankan saja, lembaga keuangan non-bank pun dapat 

mengadakan atau melakukan transaksi peminjaman, seperti koperasi simpan 

pinjam, perusahaan anjak piutang, layanan permodalan dll.  Penerima pinjaman 

mempunyai kewajiban membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah 

disepakati. Untuk meyakinkan calon nasabah benar-benar dapat dipercaya maka 

harus menganalisa debitur dahulu seperti, yang mencakup latar belakang nasabah, 

prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor pendukung lainnya. 

Dimana yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa pinjaman yang diberikan benar-

benar aman, sehingga bisa memperlancar proses pemberian kredit, dan mencegah 

terjadinya kredit macet.  

Dalam menghadapi resiko kredit, pihak bank maupun non bank harus 

melakukan perencanaan yang tepat dengan kemampuan prediksi yang akurat. 
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Perusahaan melakukan analisis dengan teliti terhadap masing-masing kredit ini 

untuk meminimalkan resikonya serta perlu mendapatkan kebijakan-kebijakan 

yang dijadikan  pedoman bagi manajer dalam memutuskan keputusan pemberian 

pinjaman. Kebijakan kredit yang disusun tersebut digunakan untuk membantu 

manajemen dalam menjamin keseragaman pengambilan keputusan pemberian 

pinjaman dan memenuhi peraturan-peraturan pemberian pinjaman yang telah 

ditetapkan serta fungsi dari pinjaman ini membantu usaha masyarakat yang 

memerlukan dana untuk modal kerja.  

Permodalan Nasional Madani (PNM) bergerak dalam jasa keuangan 

BUMN yang sahamnya milik pemerintah dan mengemban tugas untuk 

memberikan solusi pembiayaan pada usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan 

kemampuan berdasarkan kelayakan usaha serta prinsip ekonomi dasar sehingga 

Permodalan Nasional Madani (PNM) memiliki pendekatan pembiayaan yang 

berbeda dengan perbankan. Permodalan Nasional Madani (PNM) sendiri 

dibedakan menjadi dua yaitu Permodalan Nasional Madani ULaMM dan 

Permodalan Nasional Madani Mekaar. Permodalan Nasional Madani ULaMM 

(Unit Layanan Modal Mikro) berfokus pada peminjaman modal usaha dengan 

skala besar dengan persyaratan menggunakan agunan dan jaminan. Berbeda 

dengan Mekaar yang tidak lain merupakan kepanjangan dari membina ekonomi 

keluarga sejahtera sehingga Permodalan Nasional Madani Mekaar berfokus pada 

peminjaman skala kecil. 
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Pemberian pinjaman adalah salah satu produk PT.Permodalan Nasional 

Madani ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) Pulo Brayan Medan merupakan 

program yang memberikan pelayanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan 

kecil memberikan jasa pembiayaan secara langsung kepada nasabah dengan cara 

memberikan pinjaman dengan dua kriteria yaitu pakai jaminan dan tidak pakai 

jaminan. Nasabah yang melakukan pinjaman memberikan jaminan seperti surat 

berharga ( surat tanah, sertifikat rumah, dll). Sementara yang tidak pakai jaminan 

menjadikan seseorang (keluarga kandung) sebagai saksi atau penanggung jawab 

nasabah yang bersangkutan. Perekrutan nasabah dilakukan dengan mensurvei 

nasabah yang berhak menerima pinjaman sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. PT. Permodalan Nasional Madani ULaMM (Unit 

Layanan Modal Mikro) Pulo Brayan Medan bertujuan untuk membantu dan 

mensejahterahkan masyarakat sehingga mencapai derajat kehidupan yang lebih 

baik. 

Pinjaman ialah pendapatan terbesar bagi PT. Permodalan Nasional Madani 

ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) Pulo Brayan termasuk berada pada 

pemberian modal usaha untuk para pengusaha mikro yang membuat banyak minat 

pengusaha untuk memanfaatkannya sebagai tambahan modal usahanya. Untuk 

memperlancar usaha golongan ekonomi lemah dipandang perlu untuk diberi 

fasilitas permodalan agar dapat meningkatkan kemampuan maupun kapasitas 

usahanya sehingga dapat berperan dalam membangun perekonomian keluarganya. 

Permodalan merupakan unsur yang esensial dalam mendukung peningkatan usaha 
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yang pada gilirannya dapat meningkatkan volume usaha dan pendapatannya. 

Pinjaman dapat diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha namun usaha 

tersebut bukanlah mata pencaharian utamanya bisa saja nasabah tersebut seorang 

PNS, nasabah yang seperti ini bisa saja diberikan pinjaman karena sebagai nilai 

tambah bagi PT PNM ULaMM untuk menjamin memberikan pinjaman kepada 

nasabah.  

PT. Permodalan Nasional Madani ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) 

Pulo Brayan Medan harus lebih selektif dalam mencairkan pinjaman kepada 

nasabah sehingga sasaran untuk penambahan modal bagi pengusaha dapat 

tercapai. Hampir sebagian besar pengusaha mikro mengajukan dana pinjaman 

modal pada PT. Permodalan Nasional Madani ULaMM Pulo Brayan Medan 

dengan  harapan mereka nantinya dapat memperoleh dana pinjaman dari 

perusahaan. Namun dari keseluruhan pengajuan yang masuk ke PT. Permod alan 

Nasional Madani ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) Pulo Brayan Medan 

tidak semua berhak menerima pinjaman dari perusahaan karena  adanya nasabah 

yang ingin mengajukan pinjaman pada perusahaan dengan kriteria pakai jaminan 

tetapi nasabah tersebut tidak memiliki jaminan sehingga tidak bisa diproses. 

Usaha yang kurang layak ataupun karakter yang kurang baik merupakan salah 

satu penyebab kredit macet sehingga tingkat resiko perusahaan juga akan tinggi 

sesuai dengan pinjaman yang diberikan. Selain itu masalah yang sering terjadi 

ialah keterlambatan dan ketidaktepatan nasabah dalam membayar angsuran 

dikarenakan usaha sudah tutup atau pendapatan nasabah menurun. Oleh karena itu 
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pihak PT. Permodalan Nasional Madani ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) 

Pulo Brayan Medan perlu mengetahui serta menganalisis secara teliti dan kritis 

faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dalam pemberian pinjaman, untuk 

mengurangi atau meminimalisir resiko dan kerugian yang mungkin terjadi. 

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Keputusan Pemberian Pinjaman Kepada Nasabah di PT. Permodalan 

Nasional Madani ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) Pulo Brayan 

Medan”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Perumusan masalah sangat penting untuk dilakukan agar diketahui arah 

jalan penelitian nantinya. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan 

diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah : Faktor-Faktor Apa Saja 

Yang Mempengaruhi  Keputusan Pemberian Pinjaman Kepada Nasabah di PT. 

Permodalan Nasional Madani ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) Pulo Brayan 

Medan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Keputusan Pemberian Pinjaman Kepada Nasabah di PT. Permodalan Nasional 

Madani ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) Pulo Brayan Medan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

  Adapun manfaat penelitian ini dilakukan adalah : 

1. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi keputusan pemberian pinjaman 

2. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran 

ilmiah dan tambahan informasi bagi para mahasiswa dalam melakukan 

penelitian 

3. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk evaluasi kebijakan 

pengambilan keputusan pemberian pinjaman, berguna untuk manajemen 

PT.Permodalan Nasional Madani ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) 

Pulo Brayan Medan. 

 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Keputusan 

2.1.1 Defenisi Keputusan 

 Pembuatan keputusan atau decision making ialah proses memilih atau 

menentukan berbagai kemungkinan-kemungkinan kemudian antara situasi-situasi 

yang pasti. Pembuatan keputusan terjadi didalam situasi yang meminta seseorang 

harus membuat prediksi kedepan, memilih salah satu diantara dua pilihan atau 

lebih membuat estimasi (prakiraan) tentang suatu masalah dengan menjatuhkan 

pilihan suatu alternative. 

Menurut Ralp Davis dalam buku Iqbal Hasan (2020:9), keputusan adalah 

hasil pemecahan masalah yang dihadapnya dengan tegas, keputusan merupakan 

jawaban pasti terhadap suatu pertanyaan.Keputusan harus dapat menjawab 

menjawab pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dalam hubungannya dengan 

perencanaan. Keputusan dapat pula berupa tindakan terhadap pelaksaan yang 

sangat menyimpang dari rencana semula.  

 

Menurut Mary Follet dalam buku Iqbal Hasan (2020:9), keputusan adalah 

suatu atau sebaga hukum situasi, apabila semua fakta dari situasi itu dapat 

diperolehnya dan semua yang terlibat, baik pengawas maupun pelaksana mau 

menaati hukumnya atau ketentuannya, maka tidak sama dengan menaati perintah. 

Wewenang tinggal dijalankan, tetapi itu merupakan wewenang dari hukum situasi. 

Keputusan merupakan suatu pengakhiran daripada proses pemikiran tentang suatu 

masalah atau problema untuk menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat 

guna mengatasi masalah tersebut, dengan menjatuhkan pilihan pada suatu 

alternatif. Defenisi ini mengandung tiga pengertian, yaitu: 

1. Ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. 

2. Ada beberapa alternative yang harus dan dipilih salah satu yang terbaik. 

3. Ada tujuan yang dicapai, dan keputusan itu makin mendekatkan pada tujuan 

tersebut. 

 

             Menurut Sondang Siagian dalam buku Aspizain Chaniago (2017:12) 

Keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu permasalahan 



9 

 

 

 

dengan pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif 

yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merpakan 

suatu tindakan yang paling tepat.  

Dapat disimpulkan pengambilan keputusan dapat diartikan yaitu pemilihan 

diantara berbagai alternative pilihan yang ada, dengan berdasar dan tepat sasaran 

yang sesuai dengan harapan si pembuat keputusan. Berdasarkan dari pengertian 

keputusan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa keputusan merupakan 

suatu pemecahan masalah sebagai suatu hukum situasi yang dilakukan melalui 

pemilihan satu alternatif dari beberapa alternative.  

2.1.2 Jenis-Jenis Keputusan  

         Menurut Iqbal Hasan (2020:17) berdasarkan programnya jenis pengambilan 

keputusan dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sebagai berikut. 

1. Pengambilan Keputusan Terprogram  

Pengambilan keputusan terprogram adalah pengambilan keputusan yang 

sifatnya rutinitas, berulang-ulang dan cara menanganinya telah ditentukan. 

Pengambilan keputusan terprogram digunakan untuk menyelesaikan 

masalah yang terstruktur melalui hal-hal yaitu:  

a. Prosedur, yaitu serangkaian langkah yang berhubungan dan berurutan 

yang harus diikuti oleh pengambilan keputusan. 

b. Aturan, yaitu ketentuan yang mengatur apa yang harus dan apa yang 

tidak boleh dilakukan oleh pengambil keputusan. 

c. Kebijakan, yaitu pedoman yang menentukan parameter untuk 

membuat keputusan. 

2. Keputusan Tidak Terprogram 

Pengambilan keputusan tidak terprogram adalah pengambilan keputusan 

yang tidak rutinitas dan sifatnya unik sehingga memerlukan pemecahan 

yang khusus. Keputusan tidak terprogram ini digunakan untuk 

menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur.  
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2.1.3 Tujuan Pengambilan Keputusan  

Menurut Iqbal Hasan (2020:10) tujuan pengambilan keputusan dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut: 

1. Tujuan yang bersifat tunggal 

Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila 

keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, artinya bahwa 

sekali diputuskan tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. 

2.    Tujuan yang bersifat ganda  

Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila 

keputusan yang dihasilkan atau menyangkut lebih dari satu masalah, 

artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua 

masalah atau lebih yang bersifat kontradiktif atau yang bersifat tidak 

kontrakdiktif. 

 

2.1.4 Dasar-Dasar Pengambilan Keputusan 

Menurut George R. Terry dalam buku Iqbal Hasan (2020:12), bahwa dasar 

pengambilan keputusan dapat digolongkan dalam 5 (lima) golongan. Adapun 

kelima golongan dasar-dasar keputusan tersebut yaitu:  

1). Intuisi 

Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi atau perasaan memiliki sifat 

subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. 

2). Pengalaman  

Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi 

pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan 

keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya, baik-buruknya 

keputusan yang akan dihasilkan. 

3). Fakta 

Dapat memberikan keputusan yang sehat, solid dan baik. Tingkat  

kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, 

sehingga orang akan menerima keputusan-keputusan yang dibuat dengan 

rela dan lapang dada. 

4). Wewenang 

Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh 

pimpinan terhadap bawahanya atau orang yang lebih tingg kedudukannya 

terhadap orang yang rendah kedudukannya. 
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5). Rasional 

Keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, 

konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala 

tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau kesesuaian 

atau sesuai dengan apa yang dinginkan. 

 

2.1.5 Faktor-Faktor Mempengaruhi Keputusan 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan menurut 

Iqbal Hasan (2020:14) sebagai berikut: 

1. Posisi atau Kedudukan 

Faktor posisi atau kedudukan sangat mempengaruhi pengambilan 

keputusan para pemilik perusahaan sangat sering menghilangkan kaidah 

pengambilan keputusan yang benar disebabkan sang pemilik dengan 

posisinya membuat suatu keputusan dengan sepihak atas intuisi atau 

kepentingan sepihak yang juga sering diakui  dan disetujui oleh para 

direksi dan karyawan sebagai wujud penghormatandan penghargaan atau 

atau disebabkan kekhawatiran beda pendapat yang berujung pada 

ketidakpatuhan. 

2. Masalah  

Masalah atau problema adalah apa yang menjadi penghalang untuk 

tercapainya tujuan, yang merupakan penyimpangan dari pada apa yang 

diharapkan, direncanakan atau dikehendaki dan harus diselesaikan. 

3. Situasi 

Situasi adalah keseluruhan faktor-faktor dalam keadaan yang berkatan satu 

sama lain, dan yang secara bersama-sama memancarkan pengaruh 

terhadap kita beserta apa yang hendak kita perbuat. 

4. Kondisi 

Kondisi adalah keseluruhan dari faktor-faktor yang secara bersama-sama 

menentukan daya gerak, daya berbuat atau kemampuan kita sebagian besar 

faktor-faktor tersebut merupakan sumber daya. 

5. Tujuan 

Tujuan  yang hendak dicapai, bak tujuan perorangan, tujuan unit 

(kesatuan), tujuan organisasi, maupun tujuan usaha pada umunya telah 

tertentu atau telah ditentukan. Tjuan yang ditentukan dalam pengamban 

keputusan merupakan tujuan objective. 
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2.2 Pemberian Pinjaman 

2.2.1 Defenisi Pemberian Pinjaman 

 Defenisi pemberian pinjaman Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan 

Indonesia (PAPI) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan uang atau kesepakatan pinjam-meminjam 

antara bank dan non bank yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan 

atau pembagian hasil keuntungan. 

Menurut Irham Fahmi (2014:2) “Istilah pinjaman (kredit) berasal dari 

bahasa latin yaitu credere, yang diterjemahkan sebagai “kepercayaan” atau credo 

yang berarti saya percaya. Pinjaman (kredit) atau kepercayaan (trust) adalah ibarat 

sekeping mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Karena tidak akan 

mungkin adanya pemberian pinjaman tanpa adanya bangunan kepercayaan di sana 

dan kepercayaan itu adalah sesuatu yang mahal harganya”. 

  

Jadi dapat diartikan, bahwa suatu pemberian pinjaman terjadi, didalamnya 

terkandung adanya kepercayaan orang atau badan yang memberikannya pada 

orang lain atau badan yang diberikannya, dengan ikatan perjanjian harus 

memenuhi segala kewajiban yang diperjanjikan untuk dipenuhi pada waktu yang 

akan datang. Bila transaksi pinjaman terjadi, maka akan dapat kita lihat adanya 

pemindahan materi dari memberikan pinjaman menjadi yang berpiutang kepada 

yang diberi pinjaman, sehingga yang memberikan pinjaman menjadi yang 

berpiutang sedangkan yang menerima pinjaman menjadi yang berutang. 

Menurut Raymond dalam Thomas Suyatno (2003:12) “Pemberian 

pinjaaman adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk 
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melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang 

akrena penyerahan barang-barang sekarang.” 

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 tahun 1992 

yaitu, “ pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dengan pihak lian yang mewajbkan pihak peminjam 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga." 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa adanya suatu 

penyerahan uang tagihan atau barang lain yang menimbulkan tagihan tersebut 

kepada pihak lain, dengan harapan bahwa sebagai pemberian pinjaman mendapat 

tambahan nilai uang pokok pinjaman tersebut berupa bunga. Dalam proses 

pinjaman terdapat dua pihak yang berkepentingan, yang mana diantara kedua 

belah pihak yang bersangkutan dituntut memenuhi kewajiban masing-masing. 

Pinjaman merupakan suatu proses yang dilandasi dengan kepercayaan untuk 

melakukan pembayaran dimasa yang akan datang dengan sejumlah imbalan 

tertentu yang telah ditentukan melalui persetujuan pinjam meminjam antara 

pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. 
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2.2.2 Unsur-Unsur Pemberian Pinjaman  

Menurut Kasmir (2002:103-104) unsur-unsur pemberian pinjaman sebagai 

berikut: 

1.  Kepercayaan 

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi sipemberi pinjaman bahwa 

pinjaman yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar 

diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu pinjaman.  

2. Kesepakatan  

     Unsur percaya didalam pinjaman mengandung unsur kesepakatan antara si 

pemberian pinjaman dengan si penerima pinjaman. Kesepakatan ini dituangkan 

dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan 

kewajibannya masing-masing.  

2. Waktu  

    Setiap pinjaman yang diberikan memiliki jangka waktu terentu, jangka waktu 

ini mencakup masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati.  

3. Risiko 

     Akibatnya adanya tenggat wakt, maka pengembalan pinjaman (kredit) akan 

memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian pinjaamn 

(kredit). Semakin panjang suatu jangka waktu pinjaman, maka semakin besar 

resikonya demikian sebaliknya. 

4. Balas Jasa   

Bagi perusahaan balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas 

pemberian suatu pinjaman. Balas jasa dalam bentuk bunga akan dibebankan 

kepada nasabah sebagai biaya administrasi pinjaman yang merupakan 

keuntungan perusahaan.  

 

2.2.3  Tujuan dan Fungsi Pinjaman  

Pemberian suatu pinjaman mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian 

pinjaman tersebut tidak akan lepas dari misi perusahaan. Menurut Kasmir 

(2014:116-117) tujuan pemberian pinjaman adalah sebagai berikut: 
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a. Mencari keuntungan 

Tujuan utama pemberian pinjaman (kredit) adalah untuk memperoleh 

keuntungan. Hasil keuntungan ni diperoleh dalam bentuk bunga yang 

diterima oleh perusahaan sebaga balas jasa dan biaya administrasi 

pinjaman yang dibebankan kepada nasabah.  

b. Membantu Usaha Nasabah 

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha yang memerlukan dana, 

baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut 

maka pihak debitur atau peminjam akan dapat mengembangkan dan 

memperluaskan usahanya.  

c. Membantu Pemerintah 

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi 

pemerintah semakin banyak pinjaman yang disalurkan oleh pihak 

perusahaan maka semakin baik, mengingat semai  banyak pinjaamn berarti 

adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan di berbagai sektor 

terutama sektor rill.  

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarkan pemberian pinjaman 

adalah: 

a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan 

perusahaan. 

b. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk pinjaman (kredit) 

pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan 

tenaga kerja baru sehingga dapat mengurangi tenaga kerja yang masih 

menganggur. 

c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian 

besar pinjaman yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah 

barang dan jasa yang beredar di masyarakat sehingga akhirnya 

masyarakat memiliki banyak pilihan. 

 

 Kemudian disamping tujuan diatas suatu fasilitas pinjaman memiliki fungsi 

pokok dari pinjaman pada dasarnya adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan 

terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan 

perdagangan, produksi dan jasa-jasa bahkan konsumsi yang semuanya itu 

ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia.  

 

 



16 

 

 

 

Menurut Kasmir (2014:117-119) pinjaman memiliki fungsi sangat luas, 

fungsi pinjaman secara luas yaitu: 

1. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang 

Dengan adanya pinjaman dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya 

jika uang hanya disimpan saja dirumah tidak akan mengahsilkan sesuatu 

ayang berguna. Dengan diberikannya pinjaman uang tersebut menjadi 

berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima pinjaman. 

Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik 

dana. 

2. Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang 

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu 

wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan 

memperoleh pinjaman maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan 

uang dari daerah lainnya. 

3. Uang Meningkatkan Daya Guna Barang 

Pinjaman yang diberikan oleh bank maupun non bank akan dapat digunakan  

oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi 

berguna atau bermanfaat.   

4. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi 

Dengan memberikan pinjaman dapat dikatakan sebagai alat stabilitas 

ekonomi, karena dengan adanya pinjaman yang diberikan akan menambah 

jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Pinjaman dapat pula 

membantu mengekspor barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga 

dapat meningkatkan devisa Negara. 

5. Untuk Meningkatkan Kegairahan Berusaha 

Bagi penerima pinjaman tentu akan dapat meningkatkan kegairahan 

berusaha, bagi nasabah yang modalnya pas-pasan dengan memperoleh 

pinjaamn nasabah lebih bergairah untuk dapat memperbesar atau 

memperluas usahanya.  

6. Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan 

Semakin banyak pinjaman yang disalurkan maka akan semakin baik, 

terutama dalam hal ini meningkatkan pendapatan. Jika sebuah pinjaman 

diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu 

membutuhkan tenaga kerja sehingga, dapat pula mengurangi pengangguran. 

Disamping itu bagi masyarakat disekitar pabrik juga akan dapat 

memperoleh pendapatan seperti gaji karyawan yang bekerja di pabrik dan 

membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya bagi 

masyarakat yang tingal di sekitar lokasi pabrik. 

7. Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional 

Dalam hal ini pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling 

membutuhkan antara si pemberi pinjaman dengan si penerima pinjaman. 
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Pemberian pinjaman oleh Negara lain akan meningkatkan kerjasama di 

bidang lainnya. 

 

2.2.4 Jenis -Jenis Pinjaman 

Pinjaman yang diperoleh terdiri dari beragam bentuk, jenis pinjaman yang 

ada sesuai dengan kebutuhan calon peminjam. Masing-masing jenis pinjaman 

memiliki kelebihan dan persyaratan tersendiri. Menurut Kasmir (2014:120-121) 

secara umum jenis-jenis pinjaman adalah sebagai berikut : 

a. Pinjaman Investasi 

Merupakan pinjaman jangka panjang yang biasanya digunakan untuk 

keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk 

keperluan rehabilitasi.  

b. Pinjaman Modal Kerja  

  Pinjaman modal kerja merupakan pinjaman yang digunakan untuk 

keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh 

pinjaman modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar 

gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses 

produksi perusahaan.  

c. Pinjaman Produktif  

Pinjaman yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau 

investasi. Pinjaman ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.   

d. Pinjaman Konsumtif 

  Merupakan  pinjaman yang digunakan untuk dikonsumsi pribadi . Dalam 

pinjaman ini tidak ada pertambahan barang atau jasa yang dihasilkan, 

untuk digunakan atau dipakai oleh sessesorang atau badan usaha.  

e. Pinjaman Perdagangan 

  Merupakan pinjaman yang diberikan kepada para pedagang dan digunakan 

untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang 

dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang 

dagangan tersebut. Pinjaman ini diberikan kepada supplier atau agen-agen 

perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.  

 

2.2.5 Prosedur dan Syarat Pengajuan Pinjaman Secara Umum 

Menurut Kasmir (2002:124-127), prosedur pelaksanaan pinjaman terdiri 

dari beberapa tahapan yaitu:  
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a. Pengajuan Berkas-Berkas 

Dalam hal ini pemhon pinjaman mengajukan permohonan pinjaman yang 

dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampirkan dengan berkas-

berka lainnya yang dibutuhkan seperti latar belakang usahanya, besarnya 

pinjaamn ayanga diajukan dan melampirkan dokumen-dokumen fotocopy 

berkas. 

b. Penyelidikan Dokumen Pinjaman 

Tujuanya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah 

lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar termasuk menyelidiki 

keabsahan berkas.  

c. Wawancara Awal  

Merupakan penyidikan kepada caln peminjam dengan langsung 

berhadapan dengan calon peminjam, bertujuan untuk meyakinkan 

perusahaan apakag berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti 

dengan perusahaan yang inginkan. Wawancara ini untuk mengetahui 

keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.  

d. One The Spot 

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau berbagai 

bjek yang akan dijadikan usaha atau jamianan.  

e. Keputusan Kredit 

Keputusan pinjaman dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah 

pinjaman akan diberikan atau ditolak. Jika diterima maka,di persiapkan 

administrasinya. Biasanya keputusan pinjaman yang akan diumumkan 

mencakup seperti jumlah uang yang diterima, jangka waktu pinjaman, 

biaya-biaya yang harus dibayar dan waktu pencairan pinjaman.  

f. Penandatangan Perjanjian Kredit 

Merupakan kelanjutan dari diputuskannya pinjaman maka sebelum 

pinjaman dicairkan terlebih dulu caln nasabah menandatangani akad kredit 

dan mengikat berupa jaminan. 

g. Realisasi Kredit  

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad dan surat-surat 

yang diperlukan. 

h. Penyaluran/ Penarikan Dana  

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi 

dari pemberian pinjaman dapat diambil sesuai ketentuan.  

 

Menurut Irham Fahmi (2014:14) secara umum ada beberapa persyaratan 

yang harus dipenuhi oleh debitur sebagai syarat administrasi yaitu:  

1. Foto copy KTP (Kartu Identitas Pemohon). 

2. Foto copy KK (Kartu Keluarga). 
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3. SK 880% dan 100% (Untuk 80% khusus bagi PNS, namun jika pegawai 

swasta juga memilikinya agar turut menyertakannya). 

4. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). 

5. Sertifikat kepemilikan rumah dan tanah sebagai jaminan. 

6. Surat keterangan tempat bekerja (bagi pegawai kontrak).. 

7.  Slip gaji 3(tiga) atau 4 (empat) bulan terakhir. 

8. Mengisi formulir pengajuan kredit sesuai permintaan. Contohnya mengisi 

formulir pengajuan pinjaman KPR (Kredit Perumahan Rakyat) jika ingin 

mengambil pinjaman untuk memiliki rumah. 

9. Surat keterangan sanggup membayar cicilan kredit dengan baik jika masa 

pensiun kerja semakin dekat. 

 

2.2.6 Prinsip Pemberian Pinjaman  

  Dalam pelaksanaan pemberian pinjaman bank atau bukan bank harus 

memperhatikan prinsip-prinsip pemberian pinjaman yang benar. Keyakinan 

tersebut diperoleh dari hasil penilaian pinjaman sebelum pinjaman tersebut 

disalurkan. Menurut Kasmir (2014:136-137) penilaian pinjaman oleh bank atau 

bukan bank dapat dilakukan dengan metode analisis 5C yaitu:  

a. Character (Kepribadian)  

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari 

orang-orang yang akan diberikan pinjaman benar-benar harus dipercaya. 

Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur/peminjam dapat dilihat 

dari latar belakang si ansbaha, baik yang bersifat sepereti latar belakang 

pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup dan gaya hidup 

yang dianutnya, keadaan keluaga, hbi dan niwa sosial. 

b. Capacity (Kemampuan) 

Capaticy adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam 

membayar pinjaman. Dari penialian ini terlihat kemampuan ini 

dihubungkan dengan larat belakang pendidikan dan pengalamannya selama 

ini dalam mengelola usahanya, sehingnga akan terlihat “kemampuannya” 

dalam mengembalikan pinjamna yang dislaurkan capaticy sering juga 

disebut dengan cara Capability. 

c. Capital (Modal) 

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak dapat dilihat 

dari laporan keuangan (neraca dan lapran rugi laba) yang disajikan dengan 

melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya dan 

ukuran lainnya. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana 
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saja modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, 

berapa modal sendiri dan beraa modal pinjaman 

d. Condition Of Economy (Kondisi Ekonomi) 

     Dalam menilai pinjaman hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial 

dan politik yang ada dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian 

kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiaya hendaknya benar-benar 

memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pinjaman tersebut 

bermaalah relatif kecil.  

e. Collateral (Agunan) 

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasbaah baik yang bersifat fisik 

maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pinjaman yang 

diberikan, jaminan harus diteliti keabsahan dan kesempurnaanya sehingga 

jika terjadi suatu maslah maka jaminan yang dititipkan akan dapat 

dipergunakan sebagai penganti pinjaman.  

 

2.2.7 Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pemberian Pinjaman 

Berikut yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pemilihan faktor-faktor 

yang mempengaruhi keputusan pemberian pinjaman yaitu: 

1. Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian pinjaman yaitu, 

kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, balas jasa. 

2. Prinsip penilaian pinjaman yaitu Character (kepribadian), Capaticy 

(kemampuan), Capital (modal), Condition of Economy (kondisi ekonomi), 

Collateral (agunan). 

3. Berdasarkan karakteristik faktor yang mempengaruhi keputusan 

pemberian pinjaman yaitu: 

a. Karakteristik personal terdiri atas usia, tingkat pendidikan dan jumlah 

tanggungan dalam keluarga. 

b. Karakteristik usaha terdiri atas lama usaha dan pengalaman usaha. 

c. Karakteristik pinjaman terdiri atas jumlah pinjaman. 
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2.3 Pengertian Nasabah   

Nasabah adalah orang atau badan hukum yang mempunyai rekening baik 

rekening simpanan atau pinjaman pada pihak bank. Sehingga nasabah merupakan 

orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank maupun non 

bank. Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank maupun non bank.  

Penghimpunan dana dan pemberian pinjaman (kredit) merupakan pelayanan jasa 

perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank atau 

perusahaan. Defenisi nasabah baru direalisasikan dalam Undang-Undang No 10 

Tahun 1998, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, nasabah terbagi 

atas dua yaitu: 

a. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank 

dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang 

bersangkutan.  

b. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas pinjaman 

(kredit). 

           Dapat ditarik kesimpulan bahwa nasabah merupakan seseorang atau badan 

usaha yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman yang melakukan 

trasnsaksi simpanan dan pinjaman pada sebuah bank maupun non bank. 

2.4 Defenisi Konsep 

Defenisi konsep merupakan istilah defenisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang 

menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Tujuannya adalah untuk mendapatkan 
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pembatasan yang jelas dari setiap konsep yang diteliti. Berdasarkan hal tersebut, 

dapat dikemukakan konsep dari penelitian ini yaitu : 

1. Keputusan 

Keputusan merupakan suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat suatu 

permasalahan dengan pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang 

matang dari alternative yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang 

menurut perhitungan merupakan suatu permasalahan dilakukan penelurusan 

terlebih dahulu sehingga diketahui dengan jelas pokok-pokok permasalahan 

atau bukan suatu permasalahan yang perlu dilakukan putusan atau pilihan 

yang mengandung tiga pertimbangan yaitu, ada pilihan atas dasar logika atau 

pertimbangan, ada beberapa alternative yang harus dan dipilih salah satu yang 

terbaik, ada tujuan yang dicapai dan keputusan itu mendekatkan pada tujuan 

tersebut. 

2. Pemberian Pinjaman 

Berdasarkan UU Perbankan No.10 Tahun 1998, pinjaman adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara perusahaan dengan 

pihak yang mewajibkan pihak pimpinan berkewajiban melunasi hutangnya 

setelah jangka dengan pemberian bunga. Menurut defenisi disebut, ada dua 

pihak yang berkepentingan terhadap pemberian pinjaman yaitu pihak pertama 

disebut perusahaan dalam hal ini PT.Permodalan Nasional Madani ULaMM 

(Unit Layanan Modal Mikro) Pulo Brayan Medan, dan pihak kedua yang 
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disebut peminjam (Nasabah) yang mendapat kepercayaan untuk menerima 

pinjaman. 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama Penelitian 

dan Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Nurida Safriyani 

(2020) 

Efektivitas 

Pinjaman 

Pemberian Modal 

Usaha Dalam 

Rangka 

Pemberdaayan 

Perempuan (Studi 

(Kasus di 

Koperasi Wanita 

Mayangsari 38B 

Banjarrejo) 

Jenis penelitian 

ini menggunakan 

penelitian 

kualitatif. Dalam 

penelitian ini 

penulis 

mendapatkan 

informasi dengan 

melakukan 

observasi tentang 

pemberian 

pinjaman modal 

usaha, wawancara 

dengan 

masyarakat 

Banjarrejo 

dengan 

melakukan 

dokumentasi. 

Pemberian 

pinjaman modal 

usaha dalam 

pemberdayaaan 

perempuan yang 

dilakukan oleh 

Koperasi Wanita 

Mayangsari cukup 

efektif. Dalam 

pemberdayaan 

perempuan sudah 

berjalan dengan 

baik sesuai prinsip 

pemberdayaan dan 

memahami 

indicator 

efektifitasnya. 

Dwi Feriyanto 

(2006)  

 

Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Keputusan 

Pengambilan 

Kredit Modal 

Kerja (Studi 

Kasus di PD.BPR 

Kabupaten Pati)  

Jenis penelitian 

ini menggunakan 

penelitian 

kauntitatif. Dalam 

penelitian ini 

penulis 

menggunakan 

teknik 

pengumpulan 

data berupa 

kuesioner, 

wawancara, 

Penelitian ini 

menyatakan 

bahwa faltor 5 C 

yaitu 

Capacity(X1), 

Character (X2), 

Collateral (X3), 

Capital (X4), 

Condition of 

Economy (X5) 

secara  

serentak 
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observasi dan 

dokumentasi. 

mempunyai 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pengambilan 

kredit. 

Roza 

Nursyabrina 

(2016) 

Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Keputusan 

Pemberian Kredit 

Perikanan Pada 

PT.Bank Rakyat 

Indonesia 

(Persero) Tbk. 

Kantor Cabang 

Sidoarjo Jawa 

Timur 

Jenis penelitian 

ini menggunakan 

data penelitian 

kuantatif 

dinyatakan 

bentuk angka dan 

data kualitatif 

data yanga 

berbentuk kata-

kata. 

Menggunakan 

teknik 

pengumpalan data 

kuesioner, 

wawancara, dan 

dokumentasi. 

Hasil dari 

penelitian ini 

faktor riwayat 

hubungan dengan 

bank (X3), lama 

usaha (X4), laba 

usaha (X5) dan 

nilai agunan (X6) 

berpengaruh 

signifikan pada 

keputusan 

pemberian kredit 

perbankan. 

Sumber: Kumpulan berbagai jurnal dari skripsi yang diolah 

Penelitian yang akan dilaksanakan ini memiliki kesamaan dengan penelitian 

sebelum-sebelumnya. Ada kesamaan terhadap variabel-variabel yang akan 

digunakan sebagai variabel penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan pemberian pinjaman kepada nasabah yang pinjamannya 

rentan terhadap pinjaman macet, selain itu objek penelitiannya di PT. Permodalan 

Nasional Madani ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) Pulo Brayan Medan 

belum pernah ada yang meneliti serupa dengan penelitian peneliti di lokasi 

tersebut. 
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2.6 Kerangka Berpikir   

Gambar 2.2 

Kerangka Berpikir 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dari kerangka berpikir diatas penulis menjelaskan bahwa: UU No.10 Tahun 

1998 tentang Pinjaman (Kredit) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjaman 

untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga”.  Pemberian pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan pinjaman harus 

mengajukan permohonan pinjaman, calon debitur harus memenuhi syarat identitas 

UU No 10 Tahun 1998 

Tentang Pinjaman (Kredit) 

Prosedur Pemberian Pinjaman 

Faktor Yang Mempengaruhi 

Pemberian Pinjaman 

Keputusan  
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debitur dan identitas usaha, kemudian dilakukannya analisis pinjaman terhadap 

faktor yang mempengaruhi keputusan pemberian pinjaman yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu, Character (kepribadian), Capaticy (kemampuan), Capital 

(modal), Condition of Economy (kondisi ekonomi), Collateral (agunan). Setelah 

dilakukannya analisis maka dilakukan keputusan layak atau tidaknya diberikan 

pinjaman kepada nasabah agar  tercapainya kepuasan nasabah. 

 



 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini tergolong penelitian Deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan 

dengan tujuan menggambarkan atau mendeskripsikan objek dan fenomena yang 

ingin diteliti. Penelitian deskriptif bersifat menggambarkan dan melukiskan 

sesuatu hal yang didapat dari lapangan dan kemudian menjelaskannya dengan 

kata-kata.  Denzim dan Linclon dalam (Meolong 2019:5) menyatakan bahwa, 

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan 

maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan 

melibatkan berbagai metode yang ada.” Melalui penelitian deskriptif ini penulis 

ingin meneliti Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pemberian 

Pinjaman Kepada Nasabah di PT. Permodalan Nasional Madani ULaMM (Unit 

Layanan Modal Mikro) Pulo Brayan Medan. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah PT. Permodalan Nasional 

Madani ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) Pulo Brayan Medan yang berada 

di Jl.Kapt Sumarsono Komplek BTC No A4, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan 

Deli, Sumatera Utara. Perusahaan ini dipilih sebagai tempat penelitian karena 

merupakan layanan permodalan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang 
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memerlukan pinjaman untuk modal usaha. Kegiatan penelitian dilaksanakan dari 

27 Januari 2022 hingga 14 Agustus 2022. 
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3.3 Informan Penelitian  

Adapun Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait 

dengan masalah yang diteliti ditempat penelitian diantaranya : 

1. Informan Kunci, merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki 

informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. yaitu : Kepala Unit 

PT. Permodalan Nasional Madani ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) 

Pulo Brayan Medan. 

2. Informan Utama, merupakan mereka yang mendapatkan pelayanan 

pemberian pinjaman dari PT. Permodalan Nasional Madani ULaMM 

(Unit Layanan Modal Usaha) Pulo Brayan  Medan yaitu : Nasabah 

sebanyak 5 orang. 

3. Informan Tambahan, merupakan mereka yang mengetahui dalam 

perekrutan nasabah yang memiliki informasi tentang setiap nasabah 

yaitu: Account Officer. 

3.4 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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3.4.1 Data Primer 

Data primer adalah data utama atau data pokok yang digunakan dalam 

penelitian. Data primer dapat dideskripsikan sebagai jenis data yang diperoleh 

langsung dari tangan pertama subjek penelitian atau responden atau informan. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan diperoleh dengan cara : 

a).Wawancara 

Merupakan metode pengumpulan data yang mengadakan tanya jawab langsung 

dengan pihak perusahaan dan informan yang terdiri dari enam sampai delapan 

kelompok yang berhubungan mengenai keputusan pemberian pinjaman yang 

dapat memberikan jawaban atau penjelasan tentang data yang diperlukan. 

b). Observasi  

Merupakan pengamatan secara langsung berbagai kegiatan yang menjadi objek 

penelitian. 

3.4.2 Data Sekunder   

Data sekunder adalah data yang telah tersedia atau data yang telah diolah 

oleh lembaga dan organisasi penyelidik sebelumnya. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan diperoleh dengan cara : 

a). Dokumentasi 

Selain melakukan wawancara dan observasi, peneliti juga bisa mengumpulkan 

dokumen-dokumen kualitatif. Dokumen ini bisa berupa dokumen public 

(misalnya: Koran, Makalah, Laporan Kantor ataupun Dokumen Privat 

misalnya, jurnal). 
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3.5 Analisis Data 

Analisis dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan 

bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan 

data dan penulisan temuan. Ketika wawancara sedang berlangsung, peneliti dapat 

menganalisis memo yang pada akhirnya dimasukkan sebagai narasi dalam laporan 

akhir dan menyusun stuktur laporan akhir. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Mengelola dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini 

melibatkan transkripsi wawacara men-scaning materi, mengetik data 

lapangan, atau memilih-milih dan menyusun data tersebut kedalam jenis-

jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. 

2. Membaca keseluruhan data, membangun general sence atau informasi 

yang diperoleh dan menfleksibelkan maknanya secara keseluruhan. 

3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Coding merupakan 

proses mengelola materi informasi menjadi segmne-segmen tulisan 

sebelum mamaknainya. 

4. Menetapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting orang-orang, 

kategori-kategori dan tema-tema yang akan dianalisis. 

5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan 

kembal dalam narasi laporan kualitatif. 
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6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterprestasi atau 

memaknai data, mengajukan pertanyaan seperti pelajaran apa yang dapat 

diambil dari semua ini? Akan mengungkapkan esensi dari suatu gagasan.
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Gambar 3.1 

Teknik Analisis Data 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sumber, Jhon W. Creswell (2017:263), gambar teknik analisis data.  
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