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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seorang entrepreneur yang bernama

Mbak Rina selaku penerus dari warung Soto di Semarang yang sudah

cukup lama berdiri, yaitu sejak tahun 1965

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dari warung soto Pak Din ini berada di Jalan

Tanjung kota Semarang.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan dari dua jenis,

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya,

diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki,2005:60). Data

primer diperoleh melalui wawancara serta terjun langsung untuk

mengamati dan mencatat langsung. Data primer biasanya diperoleh dari

survei lapangan atau perusahaan yang akan diteliti yang menggunakan

semua metode pengumpulan data original yang dapat berupa penjelasan

langsung maupun dari dokumen - dokumen yang telah ada.

Data primer yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti pada

penelitian ini diperoleh dari informasi yang disampaikan langsung oleh

penerus warung soto ayam Pak Din yaitu Mbak Rina dalam bentuk
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wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah ditetapkan dan

juga atas pengamatan peneliti dalam keterlibatan penelitian tersebut.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri

pengumpulannya oleh peneliti, misalnya diambil dari Biro Statistik,

dokumen- dokumen perusahaan atau organisasi, surat kabar dan majalah,

ataupun publikasi lainnya (Marzuki, 2005:60). Data sekunder yang

diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti berasal dari berbagai sumber

yang telah ada. Data sekunder juga dapat diperoleh dari berbagai sumber

seperti artikel terkait, buku elektronik, jurnal, penelitian terdahulu dan

lain-lain yang berguna untuk melakukan analisis sesuai pemahaman

penulis berdasarkan teori orientasi kewirausahaan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah wawancara dan juga observasi secara langsung yang dilakukan

peneliti di area warung soto ayam Pak Din.

Kartono menjelaskan (1896: 171), “Wawancara adalah suatu

percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Ini merupakan

proses tanya-jawab lisan, di mana dua orang atau lebih saling berhadapan

secara fisik”. Komunikasi yang dilakukan secara langsung berguna untuk

mendapatkan keterangan atau data yang berhubungan dengan masalah

yang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilangsukan kepada



55

Mbak Rina yaitu anak dari Pak Din yang sekarang meneruskan usaha

warung soto ayam tersebut.

Suharsimi Arikunto (2010) menjelaskan mengenai observasi

merupakan suatu pengamatan langsung terhadap lingkungan fisiknya atau

pengamatan langsung suatu aktifitas yang sedang berlangsung / berjalan

yang meliputi seluruh aktifitas perhatian terhadap suatu kajian objek

dengan menggunakan alat indranya. Atau sautu usaha yang dilakukan

dengan sengaja dan sadar untuk mengumpulkan data dan dilakukannya

dengan cara sistematis dan sesuai prosedurnya. Dalam penelitian ini

observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara

dan hasil wawancara dapat dipahami dengan lebih jelas. Observasi yang

akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama

wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap

relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil

wawancara.

3.5 Teknik Analisis Data

a) Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan

kepada Mbak Rina sebagai penerus dari usaha soto ayam Pak Din.

Penelitian kualitatif dipilih karena dalam penelitian ini tidak

diharapkan menyangkut unsur perhitungan dan jumlah angka -

angka tertentu yang berhubungan kepada urusan perusahaan.

Analisis yang dilakukan ada berupa memberikan sejumlah
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pertanyaan kepada mbak Rina selaku penerus usaha soto ayam Pak

Din berdasarkan 5 dimensi orientasi kewirausahaan. Selanjutnya

akan dilakukan penyajian data dengan cara peneliti menyajikan

tabel untuk mempermudah dalam memahami masalah yang diteliti.

Data yang didapat dari proses wawancara dikelompokkan ke dalam

lima tabel dimensi orientasi kewirausahaan. Tabel ini

menggambarkan bagaimana tindakan pengusaha dalam

menerapkan orientasi kewirausahaan.

1. Tabel 3.1. Penyajian Data Dimensi Inovasi

No. Indikator Jawaban Pengusaha Jawaban Karyawan

1. Melakukan penambahan

dalam jenis produk atau

jasa baru.

2. Melakukan inovasi

dalam bidang teknologi

dan administrasi,

ataupun sumber daya

manusia

3. Menyisihkan anggaran

dana khusus untuk

proses inovasi
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4. Bersedia menerima

saran dan ide baru dari

karyawan maupun orang

lain pada kegiatan

inovasi

5.
Melakukan percobaan

baru dan proses kreatif

lainnya yang cukup

berkaitan dalam usaha

6.
Melakukan tindakan

inovatif yang tidak

mudah ditiru oleh

pesaing.

2. Tabel 3.2. Penyajian Data Dimensi Pengambilan Resiko

No. Indikator Jawaban Pengusaha Jawaban Karyawan

1. Memiliki keberanian

atau mental dalam

pengambilan resiko

yang akan dihadapi

dalam usahanya

mengembangkan bisnis.
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2. Memiliki pandangan

yang tidak konsevatif

dalam mengambil

keputusan

3. Berani dalam

menghadapi resiko

khususnya resiko

keuangan.

4. Melakukan perluasan

wilayah usaha untuk

mencapai tujuan usaha

3. Tabel 3.3. Penyajian Data Dimensi Proaktif

No. Indikator Jawaban Pengusaha Jawaban Karyawan

1. Memantau keadaan

pasar secara berkala

untuk mendapatkan

peluang baru.

2. Mengantisipasi
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perkembangan pesaing.

3. Mampu

mengidentifikasi

kebutuhan pelanggan

4. Ketersediaan sumber

daya dan peralatan

berupa teknologi dalam

kegiatan yang berkaitan

untuk memajukan

usaha.

4. Tabel 3.4. Penyajian Data Dimensi Otonomi

No. Indikator Jawaban Pengusaha Jawaban Karyawan

1. Pengusaha dapat

bekerjasama secara

kelompok atau tim

2. Pengusaha mengatur

dan bertanggung jawab
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terhadap usahanya

3. Memiliki jiwa

kewirausahaan dan

inisiatif untuk

berwirausaha.

4. Pengusaha

berhakmenetukan setia

keputusan

5. Tabel 3.5. Penyajian Data Dimensi Agresivitas Kompetitif

No. Indikator Jawaban Pengusaha Jawaban Karyawan

1. Selalu merespon

tindakan pesaing secara

kompetitif

2. Memiliki kemampuan

untuk menguasai pasar.
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3. Dapat memperbaiki

hasil ide dari usaha

pesaingnya untuk

diterapkan dalam usaha

sendiri.

4. Menyediakan sejumlah

anggaran dana untuk

kegiatan pemasaran,

layanan, dan kualitas

produk dalam usaha.

Setelah wawancara dilakukan maka hasil wawancara tersebut akan

dianalisis berdasarkan indikator pada 5 dimensi Orientasi Kewirausahaan

dan dengan demikian dapat diketahui bagaimana cara penerus usaha soto

ayam Pak Din menjalankan usahanya dan apakah telah menerapkan

Orientasi Kewirausahaan dalam usahanya. Hasil analisis juga akan

dilakukan kroscek kepada responden kedua yaitu Mas Eko Imawan yang

merupakan saudara dan juga karyawan yang bekerja di warung soto Pak

Din. Kedua hasil wawancara akan dikroscek untuk ditarik kesimpulan

yang dapat menentukan hasil analisis mengenai ada tidaknya penerapan

Orientasi Kewirausahaan dalam warung soto ayam Pak Din.


