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BAB III

METOE PENELITIAN

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian

Obyek pada penelitian ini adalah PT Setia Pawan Jaya yang beralamat di

Jalan Ahmad Yani No. 100A Ketapang, Kalimantan Barat.

Untuk mengetahui keterlibatan antar individu yang terlibat dalam

operasional usaha maka terdapat struktur organisasi yang diterapkan pada PT.

Setia Pawan Jaya, seperti bagan yang ada di bawah ini:

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Setia Pawan Jaya

Pimpinan PT. Setia Pawan Jaya

Bagian SDM
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Bagian Keuangan Bagian Pemasaran Bagian Distribusi
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3.2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan elemen yang menjadi perhatian dalam suatu

penelitian (Sugiyono, 2008). Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik PT

Setia Pawan Jaya, dan 225 orang karyawannya yang terdiri dari 2 orang sekretaris,

8 orang karyawan bagian keuangan, 10 orang bagian pemasaran, 11 orang bagian

SDM, 15 orang mekanik, 11 orang bagian distribusi, 10 orang kepala gudang, 20

orang sopir, dan 138 orang karyawan operasional. Sedangkan sampel adalah

bagian dari populasi (Sugiyono, 2008). Sampel pada penelitian ini adalah 1 orang

pemilik PT Setia Pawan Jaya dan 8 orang karyawan yaitu yang terdiri dari 1 orang

sekretaris, 2 orang bagian keuangan, 2 orang bagian pemasaran, 2 orang bagian

distribusi, dan 1 orang bagian SDM. Teknik samplingnya adalah purposive

sampling dengan kriteria: karyawan yang minimal telah bekerja 2 tahun dan

merupakan staff bagian kantor yang secara langsung dan setiap hari berinteraksi,

berkomunikasi dan mengenal dengan baik pemilik PT. Setia Pawan Jaya.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer

adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau

perorangan langsung dari obyeknya (Sugiyono, 2008). Data primer pada

penelitian ini adalah tanggapan responden tentang karakteristik

enterpreneur melalui kuesioner. Sumber datanya berasal dari responden penelitian

ini. Datanya adalah data tanggapan responden mengenai karakteristik pengusaha

menurut teori Steinhoff and Burges.
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3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui penyebaran

kuesioner penelitian. Kuesioner adalah seperangkat alat yang berisi pertanyaan

yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu juga dilakukan crosscheck dengan

wawancara kepada pemilik.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan analisis deskriptif

kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu teknik analisis yang digunakan untuk

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang

berlaku untuk umum atau generalisasi dengan menggunakan bahasa verbal dan

tidak menggunakan angka (Umar, 2002). Analisis deskriptif menggunakan

rentang skala: (Sugiyono, 2008)

nilai terbesar – nilai terkecil
RS  =

jumlah jawaban

5 – 1
=                             = 2
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Rentang
skala

Memiliki
visi dan
tujuan
usaha
yang
jelas.

Bersedia
menanggu
ng risiko
waktu dan
uang.

Memiliki
perencanaan
yang
matang dan
mampu
mengorgani
sasikannya.

Bekerja
keras sesuai
dengan
tingkat
kepentingan
nya.

Mengemban
gkan
hubungan
dengan
pelanggan,
pemasok,
pekerja, dan
pihak lain.

Bertanggu
ng jawab
terhadap
keberhasil
an dan
kegagalan.

1,00-3,00 Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah

3,01-5,00 Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

Selain itu untuk keperluan crosscheck juga dilakukan wawancara pemilik untuk

analisis lebih mendalam untuk mengetahui kriteria apakah pemilik perusahaan

memiliki karakteristik enterpreneur menurut Steinhoof dan Burgess atau tidak.

Contoh tabel jawaban responden:

Tabel 3.1. Contoh Tabulasi Tanggapan Responden untuk Pemilik

N
o

Keterangan SS S N TS STS Juml
ah

skor

Rata-
rata
skor

Kat
F S F S F S F S F S

Memiliki visi dan
tujuan usaha yang
jelas:

1. Saya adalah orang yang
memiliki visi yang jelas
dalam menjalankan
usaha.

2. Saya memiliki tujuan
usaha yang jelas dalam
menjalankan usaha.
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Tabel 3.2. Contoh Tabulasi Tanggapan Responden untuk Karyawan

N
o

Keterangan SS S N TS STS Jum
lah
skor

Rata
-rata
skor

Kat

F S F S F S F S F S

Memiliki visi dan
tujuan usaha yang
jelas:

1. Pemilik adalah orang
yang memiliki visi yang
jelas dalam menjalankan
usaha.

2. Pemilik memiliki tujuan
usaha yang jelas dalam
menjalankan usaha


