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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang 

Pembantu Sawojajar yang bertempat di Jl. Raya Danau Toba G1E 28 I-H Kota 

Malang. Penelitian dilakukan bersama dengan dilaksanakannya Praktek Kerja 

Lapang Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan pada tanggal 21 Januari – 21 

Februari 2019. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian 

deskriptif, yaitu pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab 

pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian (Kuncoro, 2009:12). 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian adalah nasabah pengguna mobile banking 

pada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Sawojajar 

yang berjumlah 1.540 nasabah. 

2. Sampel 

Dalam penelitian ini jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan 

rumus slovin sebagai berikut: 
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𝑛 =
𝑁

1 + (𝑁𝑥𝑒2)
 

Dengan keterangan: 

n = Ukuran sampel  

N = Populasi (Jumlah Nasabah Bank Negara Indonesia Kantor Cabang 

Pembantu Sawojajar Malang)  

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 

sebesar 10%. 

n =
1.540

1 + (1.540𝑥0,12)
 

n =
1.540

16,4
 

n = 93,9 = 94 

Jadi jumlah sampel yang diambil dalam penelitian yaitu sebanyak 94 

nasabah secara accidental sampling, yaitu nasabah yang ditemui yang akan 

dijadikan sampel sebanyak 94 nasabah. 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Data adalah sekumpulan informasi. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif. Maksudnya yaitu sebagai 

berikut: 
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a. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik 

atau dalam bentuk angka dan dapat dihitung, seperti jumlah nasabah. 

b. Data Kualitatif 

Sedangkan data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam 

suatu skala numerik yaitu berupa keterangan-keterangan atau informasi 

secara tertulis kepada instansi yang bersangkutan yakni PT. Bank Negara 

Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sawojajar, Malang. 

2. Sumber data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

dalam bentuk data. Sumber data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti. 

Dalam penelitian ini data primer yang didapatkan oleh peneliti yaitu 

menggunakan teknik survei dengan mengumpulkan kuesioner yang akan 

digunakan untuk mengukur konsep yang dipilih oleh pelanggan/nasabah 

yang bersangkutan. Data yang digali berupa kualitas dan kepuasan 

nasabah pada layanan mobile banking dengan cara membagikan kuesioner 

kepada nasabah. 

b. Data sekunder 

Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti diperoleh dari 

buku-buku, sumber media elektronik seperti jurnal, internet, website resmi 
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Bank Negara Indonesia, ataupun dengan mengumpulkan data dari PT. 

Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sawojajar Malang. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan 

memperoleh data - data yang diperlukan sebagai berikut: 

1. Kuesioner 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan beberapa pertanyaan kepada responden untuk dijawabnya. 

Teknik pengumpulan data ini dikatakan efisien apabila peneliti mengetahui 

pasti variabel yang akan diukur dan mengetahui apa yang diharapkan 

responden. Kuesioner yang diberikan kepada responden dapat berupa 

pertanyaan-pertanyaan tertutup, dan akan diberikan secara langsung kepada 

responden yang bersangkutan. 

Kuesioner yang diberikan kepada responden bersifat tertutup karena 

responden hanya diberikan pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat 

atau mengaharapkan responden untuk memilih salah satu jawaban yang telah 

disediakan dari setiap pertanyaan yang telah disediakan. 

2. Dokumentasi 

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data dengan cara membaca, 

mempelajari, dan menganalisa dokumen-dokumen yang dapat dipercaya 

keberadaannya. 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan 

terhadap suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan 

hasil penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian menggunakan lima 

unsur yang menentukan kualitas jasa, yaitu sebagai berikut : 

1. Reliability (keandalan) 

Reliability atau keandalan adalah jasa yang berkualitas yang memiliki 

konsistensi dalam hal ketepatan dan kesesuaian pelayanan. Indikator yang 

bisa dilihat : 

a. Pelayanan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang diharapkan oleh 

nasabah. 

b. Pelayanan yang dilakukan sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan. 

2. Responsiveness (daya tanggap) 

Responsiveness atau daya tanggap adalah jasa yang berkualitas 

mencakup kesigapan dan kecepat tanggapan petugas atau karyawan dalam 

merespon nasabah. Indikator yang bisa dilihat : 

a. Bank memenuhi semua jenis jasa yang dibutuhkan oleh nasabah. 

b. Bank memenuhi segala jenis transaksi kepada nasabah. 

c. Mobile banking memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat. 
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3. Assurance (jaminan atau kepastian) 

Assurance adalah jasa yang berkualitas mencakup tentang kesopanan, 

pengetahuan, kemampuan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh 

petugas atau karyawan kepada nasabah tersebut. Indikator yang bisa dilihat : 

a. Aplikasi mobile banking dapat dipercaya oleh nasabah. 

b. Nasabah merasa aman dengan menggunakan mobile banking. 

4. Emphaty (empati) 

Emphaty adalah perhatian yang berupa pemahaman yang diberikan 

kepada nasabah terhadap kebutuhan nasabah. Indikator yang bisa dilihat : 

a. Memberikan perhatian personal. 

b. Memperhatikan kebutuhan nasabah. 

5. Tangible (bukti nyata) 

Tangible atau bukti nyata dalam perbankan dapat diartikan sebagai 

suatu jasa yang berkualitas dapat dilihat dari fasilitas fisiknya seperti ruangan, 

pakaian, lokasi pelayanan serta fasilitas kantor. Indikator yang bisa dilihat : 

a. Tampilan user yang mudah dipahami. 

b. Fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. 

Setelah melakukan analisis data yang dilakukan di lapangan dan 

perpustakaan kemudian diadakan penghitungan terhadap hasil kuesioner agar 

hasil analisis dapat teruji dan dapat diandalkan. Setiap masing-masing kuesioner 

memiliki skor yang berbeda-beda, yaitu : 
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Tabel 3.1 Karakteristik Kepuasan Nasabah  

No. Keterangan Skor 

1. Sangat Setuju 5 

2. Setuju 4 

3. Kurang Setuju 3 

4. Tidak Setuju 2 

5. Sangat Tidak Setuju 1 

Sumber: data yang diolah, 2019 

Apabila data sudah terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data, 

penyajian data dan dianalisis. Dalam penelitian tersebut penulis menggunakan 

skala likert. 

Perhitungan Skala Likert dihitung menggunakan rumus: 

T x PN 

Keterangan:  

T     : Total jumlah responden yang memilih 

PN  : Pilihan angka skor likert  
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Perhitungan skala likert untuk persepsi nasabah Bank Negara Indonesia 

yang menggunakan Mobile Banking. 

Sangat Setuju   = 94 x 5 = 470 

Setuju    = 94 x 4 = 376 

Kurang Setuju   = 94 x 3 = 282 

Tidak Setuju  = 94 x 2 = 188 

Sangat Tidak Setuju  = 94 x 1 =   94 

Untuk mengukur karakter minat pada variabel yang telah diukur, maka 

perhitungan dapat dilakukan dengan menggunakan interval kelas sebagai berikut: 

 

 

 

Sumber: data yang diolah, 2019 

Gambar 3.1 Interval Persepsi Nasabah Pada Layanan Mobile Banking 
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