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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah riset deskriptif. Riset deskriptif 

disini adalah untuk mendefinisikan dan mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan 

dengan faktor-faktor yang akan diteliti yakni bauran pemasaran yang meliputi 

produk, harga, promosi, jaringan distribusi, manusia, proses dan tampilan fisik. 

 

3.2 Rancangan Pengambilan Sampel. 

 

3.2.1 Populasi Penelitian. 

 

Responden penelitian adalah debitur UKM Bank Mandiri  Business Banking 

Bandar Lampung, jumlah rekening pinjaman sampai dengan bulan Juni tahun 

2013 adalah 1650 yang dikelompokkan menurut tiering maksimum kredit. 

Banyaknya jumlah rekening yang tercatat dikarenakan setiap nasabah memiliki 

lebih dari satu rekening untuk fasilitas pinjaman yang diajukan.  Adapun tiering 

maksimum pinjaman yang ada di UKM Bank Mandiri  Lampung serta banyaknya 

nasabah peminjam sebagai berikut:  

a. Maksimum kredit diatas Rp. 200 juta - Rp 500 juta berjumlah 929 nasabah 

b. Maksimum kredit  diatas Rp 500 juta – Rp 2 milyar berjumlah 675 nasabah 

c. Maksimum kredit diatas Rp. 2 milyar  - Rp. 10 milyar berjumlah 51 nasabah 
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3.2.2 Sampel Penelitian. 

 

Sampel penelitian adalah nasabah pinjaman di unit bisnis BBC Bandar Lampung 

dan diambil dengan menggunakan non-probabilty sampling dengan menggunakan 

metode judgment sampling. Sampel yang diambil harus memenuhi kriteria-

kriteria sebagai berikut: 

1 Sudah menjadi nasabah minimal 2 tahun 

2. Sudah menggunakan fasilitas kredit UMKM Bank Mandiri  minimal 2 

kali 

Menurut Roscoe (Sugiono, 2008:129), apabila ukuran sampel telah menyatakan 

perbedaan antar golongan sampel maka sampel minimal yang dapat digunakan 

untuk setiap golongan adalah 30. Berdasarkan kriteria tersebut maka sampel 

penelitian ini berjumlah 90 nasabah dengan jumlah 30 nasabah untuk masing-

masing tingkatan pinjaman.  

 

3.2.3 Operasional Variabel Penelitian 

 

Dalam penelitian ini terdapat 7 (tujuh) variabel bauran pemasaran yaitu produk, 

harga, promosi, jaringan distribusi, manusia, proses dan tampilan fisik. Ketujuh 

variabel tersebut kemudian dibagi menjadi beberapa indikator yaitu : 
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Tabel 3.1 Operasional  Variabel 

Variabel Definisi Operasional Indikator 

1. Produk 

 

 

 

 

 

2. Harga 

 

 

 

 

3. Jaringan 

Distribusi 

 

 

 

 

4. Promosi 

 

 

 

 

5. Manusia 

 

 

 

 

 

6. Proses  

 

 

 

 

7. Tampilan 

fisik 

Segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan oleh  bank 

untuk dikonsumsi nasabah 

sebagai pemenuhan 

kebutuhan 

 

Semua biaya yang 

dibebankan oleh bank 

kepada nasabah sebagai 

pemenuhan kebutuhan 

 

Kegiatan pemasaran yang 

berusaha memperlancar 

penyampaian jasa 

 

 

 

Aktifitas komunikasi bank 

tentang perusahaan kepada 

nasabah 

 

 

Ketrampilan, keramahan 

dan perhatian petugas 

dalam melayani nasabah 

 

 

 

Upaya bank dalam 

menggerakkan aktivitasnya 

untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan 

nasabah 

Penampilan fisik bank baik 

kebersihan ruangan, 

gedung, toilet dan areal 

parkir 

a. Besarnya maksimum pinjaman  

b. Lamanya/ jangka waktu pinjaman  

c. Persyaratan kredit 

 

 

 

a. Tingkat suku bunga yang 

dikenakan 

b. Persentase biaya provisi 

c. Pembebanan biaya administrasi 

 

a. Lokasi bank yang mudah 

dijangkau 

b. Jaringan kantor (online/unit) luas 

untuk melakukan transaksi 

c. Jaringan ATM 

 

a. Pembuatan brosur pinjaman kredit 

b. Komunikasi personal oleh 

karyawan bank 

c. Media promosi yang digunakan 

 

a. Ketrampilan petugas kredit 

b.Keramahan dan kesopanan petugas 

kredit 

c. Perhatian dalam penaganan 

keluhan debitur oleh petugas kredit 

 

a. Kemudahan memperoleh 

pelayanan pinjaman kredit 

b. Kesederhaan prosedur kredit 

c. Kecepatan proses pinjaman kredit 

 

a. kenyamanan ruangan tunggu 

b. Kebersihan ruang tunggu  

c. Areal parkir luas 

 

Loyalitas Perasaan senang atau 

kecewa yang muncul 

setelah membandingkan 

harapan dan 

pengalamannya  

1. Konsumsi(consumtion), 

2. Pembelian berulang 

(repeat purchase), 

3. mengajak orang lain 

membeli (referral 

action) 

Ordinal 
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3.2.4 Tempat dan Waktu Penelitian. 

 

Penelitian dilakukan di Bank Mandiri  Unit Business Banking Center (BBC) Bank 

Mandiri  Lampung  selama kurun waktu Oktober 2013 – Desember 2013. 

 

3.2.5 Teknik Pengambilan Data. 

 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang mewakili semua 

variabel yang diteliti. Jenis kuesioner adalah kuesioner terstruktur dan tertutup 

artinya bentuk pertanyaan dan jawaban telah disediakan. Data primer yang 

berusaha dikumpulkan dari nasabah adalah kepuasan nasabah. 

 

Kuesioner yang diberikan kepada nasabah berupa pertanyaan sebanyak 20 butir 

yang mencakup unsur-unsur semua variabel. Jawaban kuesioner berupa pilihan 

ganda yang bersifat nominal dan ordinal dengan skala 5. terhadap jawaban 

responden kemudian diberikan skor 1 sampai dengan 5. 

 

Terhadap kuesioner yang akan dipakai dalam penelitian, kemudian dilakukan 

pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, dengan cara melakukan 

uji coba  terhadap 30 orang responden. Validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Reliabilitas 

menunjuk pada pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data (Suharsimi, 1993 : 136 – 148). 
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3.3 Metode Analisis Data. 

Penelitian deskriptif yang bersifat eksploratif akan digunakan untuk mengetahui 

profil nasabah dan bagaimana tingkat kepuasan nasabah terhadap kualitas 

pelayanan yang disampaikan oleh Bank Mandiri  Business Banking (BBC) 

Lampung. 

 

 

3.4 Skala Pengukuran 

 

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert. Skala likert dipakai karena 

untuk mengukur sikap dan pendapat nasabah kredit terhadap variabel bauran 

pemasaran yaitu : product,price,  place, promotion, people, process, physical 

evidence. 

 

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

Validitas merupakan  ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu 

instrumen/kuesioner. Pertama-tama yang dikerjakan oleh peneliti adalah 

menganalisa unsur-unsur apa yang menjadi bagian dari variabel tersebut. 

kemudian dilihat isi dan makna dari komponen-komponen tersebut, serta diberi 

alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut. Uji validitas 

digunkan dengan alat analisis Faktor Analisis. 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukan sejauh mana suatu alat ukur  dapat  

dipercaya atau dapat diandalkan (Singarimbun, 1995). Untuk mengetahui 

apakah alat ukur reliable atau tidak, diuji dengan menggunakan metode Alpha 

Cronbach. Sebuah instrumen dianggap telah memiliki tingkat keandalan yang 
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dapat diterima, jika nilai koefisien reliabilitas yang terukur adalah lebih besar 

atau sama dengan 0,6 (Sekaran, 2000).  

 

Hasil uji coba kuesioner yang dilakukan pada nasabah kredit  Bank Mandiri 

Bandar Lampung kepada 30 nasabah yang mengambil kredit. Metode yang 

digunakan untuk mengukur tingkat reliabilitas instrumen adalah Cronbach’s 

Alpha, angka yang didapat sebesar 0,8516 (Lampiran 2). Berdasarkan angka 

tersebut dapat disimpulkan seluruh jawaban yang diberikan oleh responden 

konsisten dari waktu ke waktu. 

 

Untuk menguji validitas instrument dilakukan dengan menggunakan confirmatory 

factor analysis. Hasil faktor analisis untuk 20 pertanyaan didapat hasil pada Tabel 

3.2 berikut ini: 

Tabel 3.2 Hasil Validitas Instrumen 

No Indikator 
Faktor 

Loading 
No Indikator 

Faktor 

Loading 

1 Plafond Kredit 0.794 11 Kesopanan 0.755 

2 Jangka Waktu 0.854 12 Keluhan Debitur 0.857 

3 Suku Bunga 0.853 13 Kemudahan Pinjaman 0.784 

4 Provisi 0.753 14 Prosedur Pinjaman 0.843 

5 Biaya Administrasi 0.790 15 Kecepatan Proses 0.837 

6 Lokasi Bank 0.827 16 Kebersihan 0.896 

7 Jaringan Online 0.905 17 Kenyaman 0.871 

8 Brosur Pinjaman 0.893 18 Suhu Pendingin 0.907 

9 KomunikasiPersonal 0.879 19 Kebersihan Toilet 0.913 

10 Petugas Kredit 0.839 20 Area Parkir 0.824 

 Sumber : Lampiran 3  

Berdasarkan hasil perhitungan faktor analisis seluruh indikator variabel penelitian 

memiliki nilai diatas 0,700. Menurut Hair et al (2006 : 356) suatu indikator 

dikatakan valid apabila nilai faktor loadingnya diatas 0.700. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator yang terdapat dalam kuesioner 
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dinyatakan valid artinya kuesioner yang disusun mampu untuk mengukur suatu 

variabel. 

 

3.6 Analisis Diskriminan 

Analisi ini dilakukan untuk mengetahui tingkat tanggapan nasabah pada 

berbagai tingkatan terhadap bauran pemasaran yang telah dilakukan oleh Bank 

Mandiri. 

Model persamaan diskriminan sebagai berikut: 

 Z = WiXi + …… + WnXn 

Model persamaan operasional pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 

persamaan diskriminan 3 faktor yaitu: 

 Z(1-3) = W1 Faktor Produk + W2 Faktor Harga + W3 Faktor Distribusi  

  + W4 Faktor Promosi + W5 Faktor Proses + W6 Faktor People 

  + W7 Faktor Tampilan Fisik 

Keterangan: 

 Z1 : Nasabah dengan tingkat pinjaman sampai dengan Rp. 500 juta 

 Z2 : Nasabah dengan pinjaman Rp. 500 – Rp. 2.000 juta 

 Z3 : Nasabah dengan pinjman diatas Rp. 2.000 juta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


