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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, 

Kantor Cabang Utama Malang, Jl. Jend Basuki Rahmat No. 75-77, Malang. 

Karena data-data yang diperoleh berada di lokasi tersebut sehingga 

memudahkan penulis untuk mencari dan mendapatkannya sebagai bahan 

penelitian. 

B. JenisPenelitian 

Jenispenelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dan 

kuantitatif yaitu metode penelitian yang bersifat menjelaskan fenomena-

fenomena  tertentu guna memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap serta 

menyeluruh dari data-data yang diperoleh yang merupakan objek penelitian 

sehingga mudah dipahami dan dipelajari. Serta data perkembangan objek 

yang diteliti dalam bentuk tabel dan grafik. 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data diperoleh secara langsung berupa informasi dari Kepala Kantor 

PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Utama Malang, 

maupun karyawan dan  mewawancarai pihak yang berkompeten dalam 

masalah Dana Pensiun dan Marketing pada PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero), Tbk Kantor Cabang Utama Malang.  
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2. Data Sekunder 

Data diperoleh secara tidak langsung dari PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero), Tbk Kantor Cabang Utama Malang, pengumpulan sampel  

dokumentasi yang berhubungan dengan Dana Pensiun maupun Pemasaran. 

D. TeknikPengumpulan Data 

1. Interview 

Mengadakan wawancara langsung dengan pihak terkait mengenai 

masalah yang akan dibahas oleh peneliti dalam penyelesaian tugas akhir. 

Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak bank untuk 

memperoleh data yang berhubungan denganDana Pensiun dan Pemasaran 

dari produk simpanan pensiun BNI Simponi di PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero),Tbk Kantor Cabang Utama Malang.  

2. Dokumentasi 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan 

mempelajari dan menganalisa dokumen-dokumen yang dapat dipercaya 

kebenarannya. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif karena 

menjelaskan strategi pemasaran BNI Simponi. Kemudian dilakukan analisa 

dari hasil interview yang dilakukan dengan pihak BNI. Setelah itu dilakukan 

juga analisis 4 P (Product, Price, Promotion, Place) untuk melihat upaya BNI 

meningkatkan jumlah nasabah produk BNI Simponi.  
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Untuk mengetahui perkembangan jumlah nasabah dari tahun 2014 

sampai dengan tahun 2015 maka digunakan rumus pertumbuhan jumlah 

nasabah yang diadopsi dari rumus pertumbuhan ekonomi menurut 

(Muana,2001) sebagaiberikut: 

PN=  

Dimana PN adalah pertumbuhan nasabah, JNt adalah jumlah nasabah 

tahun t (sekarang), dan JNt-1 adalah tahun t-1 (tahun sebelumnya). 

 


