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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Timur, Tbk. Kantor Cabang Kediri yang terletak di Jalan PK 

Bangsa No. 122  Kediri. Pemilihan lokasi penelitian ini 

berdasarkan pengamatan karena pada kantor PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Kediri 

merupakan kantor cabang utama di Kota Kediri selain itu lokasi 

yang terletak di tengah pusat kota dan sidah dikenal oleh 

masyarakat selain itu selalu dilewati masyarakat saat akan pergi ke 

pusat kota. 

B. Jenis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka digunakan 

penelitian study kasus, penelitian ini diklasifikasikan sebagi 

penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif 

merupakan penelitian terhadap faktor-faktor saat ini dari suatu 

pepulasi, penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan study 

kasus, study kasus bertujuan untuk melakukan penyelidikan 

mendalam mengenai subyek tertentu untuk memberikan gambaran 

yang lengkap mengenai subyek tertentu. 
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C. Jenis dan sumber data 

1. Jenis data 

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu data dalam 

bentuk informasi dan dokumentasi yang diperoleh dari lokasi 

penelitian. 

2. Sumber data 

a. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh 

dari pihak lain yang telah di olah menjadi bentuk releven 

dengan penelitian ini dan proleh dari study pustaka 

mengenai teori-teori yang ada dalam buku-buku undang-

undang, dan karya ilmiah selama ada kaitannya dengan 

judul tugas akhir ini yaitu tentang Evaluasi Tingkat 

Kepuasan Nasabah Terhadap Pelayanan Customer Service 

kemudian dianalisa sesuai dengan permasalahannya. 

b. Data primer merupakan data yang diperoleh secara 

langsung dengan objek penelitian yaitu sebagian nasabah 

bank sebagai sampel yang mewakili keseluruhan objek 

penelitian yang sifatnya homogen, dengan cara 

menyebarkan angket atau wawancara langsung dengan 

responden yang dianggap telah mengetahui ataupun 

menguasai permasalahan yang akan dibahas, data yang 

diperoleh merupakan hasil pembagian angket dan 

wawancara yaitu data tentang Pelayanan Customer Service. 
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D. Populasi Dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi terdiri atas 

obyek atau subjek yang mempunyai kualitas karakteristik 

tertentu yang digunakan peneliti untuk mempelajari dan ditarik 

suatu kesimpulan. Populasi menurut Sugiyono (2013:80). Pada 

populasi penelitian ini adalah semua nasabah yang datang ke 

Customer Service pada PT. Bank Jatim Cabang Kediri. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu 

mewakili populasi dalam penelitian. Dalam penelitian ini 

sampel yang diambil 40 responden nasabah yang datang ke 

Customer Service pada PT. Bank Jatim Cabang Kediri. Sampel 

menurut Sugiyono (2013:81), adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

 Dalam penelitian ini jumlah sampel ditentukan dengan 

menggunakan rumus slovin sebagai berikut : 
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Keterangan: 

n = Ukuran sempel 

N = Ukuran populasi 

e = Persen kelonggaran ketidak ketelitian karena kesalahan  

pengambilan sempel sebesar 10%. 

 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode 

(Sugiyono,2009:82) menjelaskan bahwa “Sampel Random 

Sampling merupakan pengambilan sambel anggota populasi 

secara acak tanpa memperhatikan setarata yang ada dalam 

populasi dan dilakukan bila anggota populasi dianggap 

homogen dan sampel yang terpilih dianggap represntatif”. Hal 

ini disebabkan adanya kerahasiaan nasabah yang dijaga oleh 

bank. Sampel adalah mereka yang datang ke bank untuk datang 

ke Customer Service. 

. 

E. Metode Pengambilan Sampel 

Dalam rangka mencapai tujuan penulisan, maka digunakan 

metode pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Metode pengumpulan data sekunder 

a. Study pustaka 

Data di peroleh dengan mempelajari dan mengaitkan yang 

berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi, langkah 
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ini di pakai sebagai landasan teori serta pedoman dalam 

menganilis masalah. 

b. Dokumentasi 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

membaca, mempelajari, menganalisis dokumen-dokumen 

yang dapat dipercaya kebenarannya, sumber informasinya 

di peroleh dari bahan-bahan tertulis atau catatan, arsip-arsip 

yang berkaitan dengan masalah penelitian ini dan diperoleh 

baik detempat penelitian maupun di luar lokasi penelitian. 

 

2.  Metode pengumpulan data primer 

a. Kuesioner  

Dalam penelitian ini menggunakan Kuesioner tertutup 

adalah pertanyaan dimana jawaban-jawaban telah dibatasi 

oleh peneliti sehinggan menutup kemungkinan bagi 

responden untuk menjawaab panjang lebar susai dengan isi 

pemikirannya. Kuncoro (Metode Riset Untuk Bisnis dan 

Ekonomi : 148 edisi 4). 

b. Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

melakukan tanya jawab pertanyaan secara lisan kepada 

subjek penelitian yaitu pelayanan nasabah pada PT. Bank 
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Pembangunan Derah Jawa Timur, Tbk. Kantor Cabang 

Kediri. 

F. Teknik Analisa Data 

Tahap terakhir dari prosedur penelitian ini adalah analisis 

data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif. Kinerja pelayanan prima ditinjau dari 

aspek people yaitu Sikap (Attitude), Perhatian (Attention), 

Tindakan (Action), Kemampuan (Ability), Penampilan 

(Appearance), dan Tanggung Jawab (Accountability), setiap aspek 

pelayanan akan dinilai oleh nasabah mulai dari Sangat baik, baik, 

kurang baik, dan tidak baik. Setiap jawaban responden akan 

dihitung frekuensi relatifnya atau menggunakan presentase, kriteria 

pelayanan baik yaitu mayoritas jawaban nasabah terhadap 

pelayanan adalah sangat baik dan baik melebihi 50%. 

Menurut Sugiyono (2010:134) bahwa mengukur variabel 

dengan skala likert penelitian akan diberi skor 1-5 dari masing-

masing jawaban. Bobot masing-masing jawaban adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.1 

Skor dan kriteria pengukuran variabel 

No Jawaban Kriteria 

1 SS   = 5 Sangat Setuju 

2 S     = 4 Setuju 

3 KS   = 3 Kurang Setuju 

4 TS   = 2 Tidak Setuju 

5 STS = 1 Sangat Tidak Setuju 

Sumber : Sugiyono (2010) 

 

Maka dapat diamsusikan bahwa : 

  Sangat Setuju  = Sangat Puas   (SP) 

  Setuju   = Puas   (P) 

  Kurang Setuju  = Kurang Puas  (KP) 

  Tidak Setuju  = Tidak Puas  (TP) 

  Sangat Tidak Setuju = Sangat Tidak Puas (STP) 

Kemudian untuk menghitung kepuasan setelah dilakukan 

pengukuran variabel penelitian dapat ditujukkan dengan 

menggunakan interval kelas di bawah ini : 

 

 

 

STS TS KS S SS 

0 40 80 120 160 200 
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Batas kelas interval tertingi = Jumlah responden (40) X Jumlah 

pilihan skor 

Interval kelas = Batas kelas interval tertinggi 

 Jumlah pilihan skor 




