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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penelitian dilakukan pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Cabang Pembantu Kejapanan Pasuruan yang 

beralamatkan Jl. Raya Gempol – Mojokerto, Kejapanan, Pasuruan. Pemilihan 

lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada PT. Bank Pembangunan 

Daerah Cabang Pembantu Kejapanan  peneliti mendapatkan izin untuk 

mendapatkan data dan informasi yang peneliti butuhkan. Karena tidak semua 

perusahaan mengizinkan orang luar mengakses data, dokumen maupun 

informasi dari setiap perusahaan karena akan melanggar kerahasiaan 

perusahaan. 

B. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, 

yaitu suatu penelitian yang bersifat menjelaskan kejadian – kejadian tertentu 

untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas. 

C. Data Dan Sumber Data 

1. Data 

Data dapat diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi 

sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang 

benar, dan keterangan atau bahan yang di pakai untuk penalaran dan 

penyelidikan. Dalam penelitian ini terbagi dua macam, yaitu data primer



27 

 

 

dan data sekunder. Data yang yang secara langsung di peroleh dari staf dan 

nasabah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan 

antara lain gambaran umum mengenai PT. Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Timur Capem Kejapanan terkait latar belakang berdiri, visi dan misi, 

struktur organisasi, produk-produk dan perkembangan pemasaran 

tabunganku di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang 

Pasuruan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

literatur seperti buku, koran, dan majalah yang terkait masalah penelitian. 

2. Sumber Data 

Menurut Lofland dalam sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumentasi dan lain-lain. Sumber data yang dipakai dalam 

penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Sekunder 

data primer adalah orang yang dirasa memiliki pengetahuan dan informasi 

terkait dengan masalah penelitian, dalam hal ini adalah manager atau staf 

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan dan 

nasabah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tumur Cabang Pasuruan. 

Sedangkan yang termasuk sumber data sekunder adalah literatur yang 

digunakan dalam penelitian ini seperti buku koran dan majalah yang 

terkait dengan masalah penelitian. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam memperoleh data-data untuk melengkapi 

penyusunan penelitian ini antara lain: 
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1. Interview (wawancara) 

Mengadakan wawancara langsung dengan customer service 

mengenai masalah yang akan dibahas oleh peneliti dalam menyelesaikan 

penelitian. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak bank untuk 

memperoleh data yang berhubungsn dengan masalah strategi pemasaran 

produk TabunganKu pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 

Tbk. Cabang Kejapanan. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dengan 

cara melakukan wawancara langsung kepada salah satu pegawai bagian 

Service Assisten. 

2. Dokumentasi 

Adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, formulir pembukaan, brosur dan lain sebagainya. Untuk 

mendapatkan data-data yang terkait dengan penelitian, maka peneliti 

menggunakan arsip-arsip yang ada di PT. Bank Pembangunan Derah Jawa 

Timur Cabang Pasuruan untuk dipergunakan dalam penelitian. 

E. Teknik Analisa Data 

Dari data yang diperoleh, maka dilakukan analisis data agar dapat di 

interpretasikan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis deskriptif. Langkah – langkah dalam menganalisis data 

sebagai berikut: 

1. Prosedur Pembukaan Tabungan 

Melihat bagaimana prosedur pembukaan Tabunganku yang di aplikasikan 

oleh Bank Jatim Cabang Kejapanan dengan menggunakan Flow Chart. 
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2. Perkembangan Produk TabunganKu

Melihat bagaimana perkembangan produk Tabunganku dengan mengambil

data jumlah pembukaan Tabunganku pada tahun 2016 selama 1 tahun.

3. Kendala yang dihadapi dan Upaya Mengatasi

Melihat bagaimana kendala yang dihadapi maupun upaya yang dilakukan

oleh Bank Jatim Cabang Kejapanan dengan menggunakan data deskriptif.

4. Pelaksanaan Strategi Pemasaran

Melihat bagaimana pelaksanaan strategi pemasaran produk Tabunganku

yang dilakukan oleh pihak Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yaitu

dengan berbagai macam strategi diantaranya strategi produk, harga, lokasi,

dan promosi




