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BAB III 

RUMUSAN MASALAH 

A. Obyek Penelitian 

Dalam melakasanakan penelitian penulis memilih obyek di PT. 

Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk KCP Gajayana yakni tepatnya di 

Jalan Raya Sumbersari No. 95 Kecamatan Lowokwaru Malang. Pemilihan 

ini dilakukan untuk mengevaluasi layanan internet banking pada BRI KCP 

Gajayana Malanng 

B. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif karena 

dalam pelaksanaanya meliputi data, analisis dan interpretasi tentang arti 

dan data yang diperoleh. Penelitian ini disusun sebagai penelitian induktif 

yakni mencari dan mengumpulkan data yang ada dilapangan untuk 

mengetahui gejala atau fenomena. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian  

Menurut Sugiyono (2014) pengertian populasi dan sampel adalah 

sebagai berikut : 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
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kesimpulannya. Adapaun dalam penelitian ini populasinya adalah 

nasabah pengguna layanan internet banking pada Bank Rakyat 

Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gajayana Malang 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Penarikan atau pembuatan sampel dari 

populasi untuk mewakili populasi disebabkan untuk mengangkat  

kesimpulan  penelitian  sebagai  suatu  yang  berlaku bagi  populasi. 

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan 

menggunakan teknik simple random sampling. Simple random 

sampling dikatakan simple (sederhana) dikarenakan teknik 

pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Berdasarkan  

penjelasan tersebut dalam penelitian  ini  jumlah  sampel yang  

digunakan sebanyak 40 (empat puluh) orang nasabah pengguna 

layanan internet banking Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang 

Pembantu Gajayana 

D. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek 

penelitian yang berupa informasi dari bagian pelayanan nasabah 
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cabang pembantu. Data primer dapat berupa data yang diperoleh dari 

responden melalui kuisioner. 

2. Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari luar 

perusahaan yang bersumber dari buku-buku, teori-teori, dokumen-

dokumen yang diperoleh dari PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor 

Cabang Pembantu Gajayana Malang yang ada hubungannya dengan 

Internet Banking. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi dilakukan untuk memperoleh data dengan cara mengamati 

aktivitas dan kondisi obyek pada Bank Rakyat Indonesia Kantor 

Cabang Pembantu Gajayana Malang 

2. Dokumentasi 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat, membaca 

dan menganalisis dokumen-dokumen atau buku yang dapat dipercaya. 

3. Kuisioner  

Pengumpulan data yang dilakukan dengan menyampaikan sejumlah 

pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden (nasabah) 

pengguna Internet Banking sebagai sumber data. 
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F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis deskriptif kuantitatif 

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif hal ini 

dikarenakan metode analis data yang digunakan berpangkal pada 

peristiwa yang dapat diukur secara kuantitatif atau yang dapat 

dinyatakan dengan angka (skala, indeks, rumus dan sebagainya) yang 

diperoleh dari perusahaan yang dapat dibuktikan oleh angka-angka 

yang akan diolah dan dianalisa sesuai dengan metode analisis sehingga 

dapat terlihat hasilnya. 

2. Metode skala likert 

Untuk mendapatkan data kuantitatif, digunakan skala likert yang di 

peroleh dari daftar pertanyaan/pernyataan yang digolongkan kedalam 

lima tingkatan Sugiyono (2014), karena Responden di Indonesia 

cenderung bersikap netral atau ragu-ragu dan untuk menghindari hasil 

penelitian yang bias. Berikut adalah contoh skala likert yang akan 

digunakan dalam penelitian : 

Tabel 3.1 Skor Pernyataan Nilai 

No. Pernyataan 
Skor Untuk 

Pernyataan 

1 Sangat Setuju (SS) 5 

2 Setuju (S) 4 

3 Cukup Setuju (CS) 3 

4 Kurang Setuju (KS) 2 

5 Tidak Setuju (TS) 1 
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          Tabel 3.2 Presentase Nilai 
Jawaban Keterangan 

100% - 80% Sangat Setju 

79.99% - 60% Setuju 

59.99%  - 40% Cukup Setuju 

39.99% - 20% Kurang Setju 

0%  - 19.99% Tidak Setuju 

Keterangan: 

Rumus Index % = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟

𝑌
X 100 

Y = Skor tertinggi likert x jumlah responden (Angka Tertinggi 5) 

X = Skor terendah likert x jumlah responden (Angka Terendah) Jumlah 

skor tertinggi untuk item SANGAT SETUJU ialah 5 x 40 = 200, sedangkan 

item 

TIDAK SETUJU ialah 1 x 40 = 40. 

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan layaan internet banking pada BRI

(KCP Gajayana Malang)

2. Melakukan penyebaran kuisioner kepada nasabah dengan diamati

proses penyebaran kuisioner pada BRI (KCP Gajayana Malang)

3. Mendeskripsikan respon nasabah dalam menggunakan internet

banking BRI (KCP Gajayana)

4. Mendeskripsikan tentang kelebihan dan kekurangan BRI iBank

(KCP Gajayana Malang).


