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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Bukopin Cabang 

Pembantu Dinoyo Kota Malang beralamat di Jalan Raya Tlogomas No.61J 

Malang. Bank ini merupakan Bank milik Pemerintah. Lokasi ini dianggap 

strategis karena berada di ruko-ruko dan mudah dijangkau oleh masyarakat 

yang berada di daerah Kota Malang. 

B. Jenis Penelitian  

 Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif yaitu metode penelitian yang bersifat menjelaskan kejadian-

kejadian tertentu guna memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap. 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Adalah data yang peneliti peroleh secara langsung dari PT. 

Bank Bukopin Cabang Pembantu Dinoyo Kota Malang yaitu 

wawancara langsung dengan Marketing Relationship Banking officer 

dan Marketing Funding Officer deposito merdeka tentang pemasaran 

deposito merdeka dan informasi lainnya yang masih terkait dengan 

deposito merdeka itu sendiri. 
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2. Data Sekunder 

Adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari PT. Bank 

Bukopin Cabang Pembantu Malang yang berupa data dokumenter, 

sejarah pengumpulan informasi dan mempelajari buku literature, 

artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah yang peneliti teliti. 

D. Teknik Pengumpulan Data  

1. Interview  

 Mengadakan wawancara langsung dengan pihak terkait mengenai 

masalah yang akan dibahas oleh peneliti dalam penyelesaian tugas 

akhir. Peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan bagian 

staf deposito merdeka untuk mengetahui strategi pemasaran. 

2. Study Pustaka 

Merupakan penelitian dengan mempelajari literatur-literatur di 

perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat 

dan digunakan mencari tinjauan pustaka sebagai acuan penelitian. 

3. Observasi atau pengamatan 

 Observasi atau pengamatan dilakukan untuk memperoleh data 

dengan cara mengamati aktivitas dan kondisi obyek penelitian. Metode 

ini dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui operasional serta upaya 

yang dilakukan dalam budaya kerja perusahaan dan penerapan 

teknologi oleh perusahaan sebagai obyek penelitian. 

 

 



30 
 

 
 

4. Dokumentasi  

 Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca 

dan mempelajari dan menganalisa  dokumen-dokumen yang dapat 

dipercaya kebenarannya. 

 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

diskriptif kualitatif, untuk menjawab tujuan penelitian dengan uraian 

sebagai berikut: 

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan strategi pemasaran Deposito Merdeka 

pada PT. Bank Bukopin Cabang Pembantu Dinoyo Kota Malang. 

2. Untuk Mengetahui Perkembangan  produk Deposito Merdeka pada PT. 

Bank Bukopin Cabang Pembantu Dinoyo Kota Malang. 

3. Untuk Mengetahui kendala pelaksanaan strategi pemasaran produk 

Deposito Merdeka dan cara mengatasinya pada PT. Bank Bukopin 

Cabang Pembantu Dinoyo Kota Malang. 

  

 

 


