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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian  

Penelitian dilakukan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Penelitian 

dilakukan setelah pelaksanaan Praktek Kerja Lapang Program Studi D-III Keuangan 

dan Perbankan pada tanggal 1 Mei – 1 Juni 12019. Penulis terdorong untuk melakukan 

penelitian di BNI dikarenakan setiap harinya banyak melakukan transaksi dan telah 

dikenal masyarakat sebagai bank umum terbesar ke 4 di Indonesia 

 

B. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian menurut metode yang digunakan Survei (Survey Research) dan 

pendekatan deskriptif dengan menggunakan pertanyaan tertutup Kuesioner yang sama 

diberikan pada setiap orang, kemudian semua jawaban yang diperoleh peneliti dicatat, 

diolah, dianalisis dan disimpulkan.  

Jenis data dengan pendekatan kuantitatif terhadap dimensi tabungan taplus yang 

meliputi: Product, Price, Place, Promotion, People (pelayanan) terhadap kepuasan 

nasabah BNI Taplus. Dengan tipe deskriptif dalam penjabarannya untuk menentukan 

kesimpulan.  
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C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah dari tabungan BNI taplus. Dari data 

BNI pada bulan Mei, 2019 terdapat populasi nasabah taplus sebesar 6.073 orang Untuk 

ukuran pengambilan sampel dengan rumus teknik Slovin yaitu:  

N  = 
6073

1+6073 (0,1)2 

   = 
6073

61,73
  

   = 98,38 

Maka nasabah yang dipilih dibulatkan menjadi 99 orang nasabah taplus sebagai 

sampel dalam penelitian.  

Teknik pengambilan sampel menggunakan Non Probality Sampling atau Non 

Random Sample dimana mengambil sampel dari responden dengan ciri khusus yaitu 

responden yang memiliki rekening tabungan taplus. Dengan Purposive sampling yaitu 

peneliti memiliki pertimbangan khusus dalam memperoleh informasi yang benar untuk 

bisa mewakili gambaran dari populasi 

 Menetapkan besar (ukuran sampel) dari Populasi peneliti menggunakan metode 

Slovin menurut Siregar (2013) n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2  

Keterangan:   

n  = sampel 

N = populasi 

e = perkiraan tingkat kesalahan ditetapkan 10% 
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D. Jenis dan Sumber Data 

Pengambilan data yang di gunakan dua jenis data:  

1. Data Primer diperoleh langsung dari sumber atau objek penelitian. 

Pengumpulan data primer diperoleh dari:  

a. Kuesioner pengambilan data dengan pertanyaan tersusun atas masalah 

penelitian yang ditunjukan kepada responden nasabah Taplus.  

2. Data Sekunder diperoleh melalui pihak perantara untuk mencari teori-teori 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti: 

a. Kajian Pustaka: Jurnal publikasi, penelitian terdahulu, buku pendukung. 

b. Dokumen bank yang di perlukan seperti Brosur, data bank BNI (Jumlah 

populasi nasabah taplus), berkas lainnya.  

 

E. Teknik Pengumpulan data 

Pengumpulan penelitian ini dilakukan dengan:  

1. Kuesioner teknik perolehan data primer dengan memberikan pertanyaan yang 

telah tersusun dengan jenis kuesioner tertutup dan terbuka, dimana responden 

mengisi pernyataan yang sudah disusun dalam bentuk pilihan ganda dengan 

menyertakan kritik dan saran responden.  

2. Teknik Dokumentasi pengumpulan dalam bentuk data sekunder yaitu: data 

bank dan buku pendukung, media online: web resmi BNI, Kajian Pustaka: 

Jurnal, penelitian terdahulu sebagai literatur dalam menyusunan Tugas Akhir.  
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F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dengan 

dilakukan penyebaran kuesioner untuk memperoleh informasi data dari responden 

yaitu nasabah Taplus. Menyertakan data sekunder yaitu data populasi nasabah dan 

menyertakan dokumen pendukung seperti brosur, slip, atm, buku tabungan, data bank, 

dokumentasi.  

Data karakteristik nasabah taplus di analisis secara deskriptif, dengan pendekatan 

Statistik deskriptif tujuan utama untuk mengetahui karakteristik nasabah Taplus 

dengan cara mendeskripsikan menyajikan data jumlah responden sesuai demografi: 

Jenis kelamin, Umur, Pekerjaan, Pendidikan, Pendapatn perbulan, Pengeluaran 

perbulan disajikan dengan tabel, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan 

rata-rata dalam presentase  

menurut Sugiyono (2012)  P =  
𝑓

𝑛
 𝑥 100%  

Keterangan: P = Prosentase 

  f = frekuensi/ 

  n = jumlah responden 

Pengukuran kepuasan nasabah terhadap bauran pemasaran 5 P dengan skala Likert 

dimana Menurut Sugiyono (2009) Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dimana untuk 

mengetahui nilai dari kuesioner mengenai tingkat kepuasan meliputi Sangat Puas dengan 

skor 5, Puas dengan skor 4, Kurang Puas dengan skor 3, Tidak Puas dengan skor 2, Sangat 

Tidak Puas dengan skor 1. Dengan tahap berikut: 
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1. Pengelompokan jumlah responden taplus sesuai dengan penilaian skala likert 

1-5 dengan bantuan rumus excel COUNTIF (Menghitung jumlah sel yang 

memenuhi kriteria) contoh mengitung jumlah responden dari 99 (sampel) 

dengan kriteria skor tertentu  

2. Jumlah responden dari sampel yang telah dikelompokan sesuai skala 1-5 

selanjutnya dari setiap pernyataan masing-masing di ditentukan nilainya 

dengan mengalikan jumlah responden dengan skor penilaian 1-5 kemudian 

dijumlahkan hasil totalnya adalah skor sikap responden terhadap tingkat 

kepuasan bauran pemasaran produk taplus.  

3. Dari hasil totalnya Sigit, S (2001) “skala likert juga disebut summated rating 

scale (Skala Rating dijumlahkan)” maka selanjutnya menentukan interval 

kategori dengan skor terbesar dikali jumlah responden dibagi jumlah kelas 

kemudian dibuat skala rating peniliaian hasil kepuasan:  dari skor 1-5 terbesar 

adalah 5 maka, 5 x 99 = 495/5 = 99 jadi nilai interval setiap kategori 99 berikut:

  

 

 

Masukan skor kepuasan kedalam skala rating menyesuaikan dengan interval 

jika 0-99= Sangat Tidak Puas, 99-198= Tidak Puas, 198-297= Kurang puas, 

297-396= Puas, 396-495= Sangat Puas. 

4. Hasil dari total skor responden dari masing-masing pernyataan dalam satu 

dimensi dijabarkan kedalam tabel urutan tingkat kepuasan dari skor tertinggi ke 

0 99 198 297 396 495 
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terendah pada pernyataan dalam satu dimensi kemudian dirata-rata dengan 

rumus:  

�̅�= 
∑ 𝑋

𝑁
 

Keterangan:  

�̅� = Rata-rata hitung  

∑X = Jumlah Skor tingkat kepuasan responden 

N = jumlah responden  

5. Setelah pernyataan di rata-rata, dijumlahkan ditotal dibagi jumlah pernyataan 

diketahui hasil rata-rata dari beberapa pernyataan kemudian dijelaskan dari 

masing-masing pernyataan diatas rata-rata dengan skor tertinggi dan 

pernyataan bibawah rata-rata skor terendah dan disimpulkan.  

6. Kesimpulan dari Lima P dimensi bauran pemasaran tabungan taplus dilihat dari 

skor terendah masing-masing lima dimensi dijabarkan dalam bentuk tabel dan 

disimpulkan bobot terendah dari lima dimensi kemudian dari bobot terendah 

dijadikan saran perbaikan tabungan taplus kedepannya 

 


