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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

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

Cabang Malang, berada di Jl. Jendral Basuki Rahmat Nomor 75-77, Klojen, 

Kota Malang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada 

kantor cabang ini memiliki data yang lengkap karena merupakan kantor 

cabang Malang,sesuai dengan objek penelitian penulis. 

Pemilihan lokasi penelitian ini karena kegiatan transaksi di Bank 

tersebut sangat besar dan sudah dikenal oleh masyarakat luas sehingga 

kualitas pelayanan yang baik menjadi prioritasnya, selain itu kegiatan promosi 

yang telah dilakukan Bank mampu mempengaruhi nasabah untuk memilih 

salah satu produk yang dimiliki Bank tersebut dan sesuai dengan objek 

penelitian.  

Berdasarkan realita tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

kajian tentang strategi pemasaran kredit BNI Griya pada PT. Bank Negara 

Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Malang. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana analisa 

yang digunakan dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di 

lapangan secara obyektif. Penelitian deskriptif yaitu pengumpulan data untuk 
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diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek 

penelitian(Kuncoro, 2013:12). 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis data 

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data kualitatif. 

Data kualitatif tidak dapat diukur dengan skala numerik. Namun karena 

dalam statistic semua data harus dalam bentukangka, maka data kualitatif 

umumnya dikuantitatifkan agar dapat diproses lebih lanjut (Kuncoro, 

2013:145). 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan 

yang menggunakan metode pengumpulan data original. Dalam 

penelitian ini data diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Adapun 

data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data mengenai  

strategi pemasaran kredit BNI Griya pada PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk. Cabang Malang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data yang telah dikumpulkan oleh 

lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat 

pengguna data (Kuncoro, 2013).  
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak - 

pihak yang berkompeten untuk memberikan keterangan sehubungan 

dengan strategi pemasaran kredit BNI Griya serta perkembangan jumlah 

debitur selama 2015-2017. 

2. Teknik Dokumentasi 

Mengumpulkan data dan informasi melalui buku-buku, jurnal, 

internet dan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen dan 

laporan-laporan perusahaan yang berkaitan dengan penelitian seperti 

sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan aktifitas perusahaan. 

E. Teknik Analisis Data 

1. Deskriptif Kualitatif 

  Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan 

metode deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data yang membentuk 

uraian kata atau laporan yang diterima dan dikumpulkan sehingga 

memperoleh kesimpulan yang benar. Serta mendiskripsikan atau 

menggambarkan kegiatan obyek peneliti yang sesungguhnya, untuk 

mengetahui dan menganalisi permasalahan yang dihadapi dan kemudian 

memberikan solusi.  

2. Perhitungan perkembangan jumlah debitur BNI Griya. 

𝑃 =  
𝑁 − 𝑛1

𝑛1
× 100 
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P = Persen 

N = Final Value 

𝑛1= Start Value 

3. Promotion Mix (Bauran Promosi)

Promotion mix merupakan kegiatan untuk memperkenalkan produk 

atau jasa kepada pasar sasaran sehingga pasar sasaran atau konsumen 

menjadi mengetahui keberadaan produk tersebut. Untuk membuat produk 

yang sudah dikenal oleh konsumen menjadi lebih disukai dan konsumen 

pun merasa tertarik untuk memiliki produk tersebut. Bahkan bagi 

konsumen yang sudah lupa diharapkan dapat diingatkan kembali akan 

produk tersebut melalui kegiatan promosi. 


