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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Obyek Penelitian 

Obyek pada penelitian ini adalah Abon Patma Salatiga yang terletak di Jl. 

Serayu No.117 Salatiga. Abon Patma Salatiga merupakan salah satu bisnis 

keluarga berskala rumahan yang bergerak di bidang makanan makanan yang  

terbuat dari serat daging hewan yang biasa dikenal dengan nama Abon. Suksesi 

perlu dilakukan pada bisnis keluarga ini karena harapan dari pendiri bisnis 

keluarga ini yaitu Bapak Christianto bersama dengan istrinya Ibu Yeniwati 

menginginkan agar kelak bisnis ini dapat diwariskan kepada anaknya. 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014).Pada 

penelitian ini populasinya adalah semua anggota keluarga (pemilik Abon Patma 

Salatiga dan anggota keluarganya) yang berjumlah 5 orang dan 5 orang 

karyawannya. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2014). Teknik pengambilan sampel menggunakan metode 

purposive sampling yaitu teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan 

beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya 

bisa lebih representatif(Sugiyono, 2010). Sampel pada penelitian ini adalah tiga 

https://id.wikipedia.org/wiki/Daging
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anggota keluarga yaitu Bapak Christianto, Ibu Yeniwati, dan Vania Paramitha dan 

dua orang karyawan. Pemilihan sampel-sampel tersebut dengan pertimbangan 

sampel merupakan anggota keluarga dan orang-orang yang berperan aktif dalam 

menjalankan bisnis keluarga yaitu  Bapak Christianto sebagai pemilik sekaligus 

pendiri dari bisnis keluarga Abon Patma, Ibu Yeniwati sebagai istri dari pemilik 

sekaligus pendiri bisnis keluarga Abon Patma, Vania Paramitha sebagai suksesor 

dan dua orang karyawan yang sudah bekerja kurang lebih 5 tahun sehingga sudah 

berinterkasi dengan anggota keluarga secara intens untuk waktu yang cukup lama. 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan melakukan  wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.(Sugiyono, 2011; 410). Dalam 

penelitian ini yang menjadi responden adalah pemilik usaha Abon Patma yaitu 

Bapak Christianto, Ibu Yeniwati, dan Vania Paramitha serta dua orang karyawan 

yaitu Rini dan Wati yang sudah bekerja cukup lama sehingga sudah sering 

berinteraksi dengan anggota keluarga secara intens untuk waktu yang cukup lama. 

3.3.1. Jenis Data dan Sumber Data 

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

primer yang didapatkan merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik 

individu atau perseorangan dengan wawancara atau hasil pengisian kuesioner 

yang biasa dilakukan oleh penelitian (Umar,2001:42). Sumber data primer dalam 
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penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dengan para responden yaitu 

pemilik usaha, istri pemilik, anak sebagai suksesor, dan dua karyawan lama yang 

sudah berinteraksi secara intens dengan anggota keluarga untuk waktu yang cukup 

lama. 

3.3.Alat Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2011; 

428). Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah dengan 

analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang digunakan dengan menggunakan 

bahasa verbal dan tidak menggunakan angka (Umar, 2001:170). Penelitian 

kualitatif menguraikan dengan kata-kata sendiri dan menjelaskan verifikasi teori 

yang relevan (Moleong, 2013;47). 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan tabulasi jawaban. 

2. Menganalisis jawaban hasil wawancara mengenai kriteria kesuksesan 

calon suksesor pada bisnis keluarga Abon Patma.  

Kriteria Kesuksesan 

Suksesor 

P I CS K1 K2 Kesimpulan 

Jawaban 

1. Bimbingan pendiri 

terhadap calon 

suksesor. 
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Indikatornya dengan: 

• Adanya proses 

mentoring dari 

orang tua: orang 

tua 

membimbing 

dan memberikan 

pengajaran 

kepada calon 

suksesor agar 

dapat 

menjalankan 

bisnis keluarga. 

• Orang tua 

memperkenalka

n bisnis 

keluarga kepada 

calon suksesor 

dengan 

melibatkan 

calon suksesor 

pada berbagai 

kegiatan 

operasional 

perusahaan. 

2. Pemahaman 

calon suksesor 

terhadap bisnis. 

Indikatornya 

dengan: 

• Pemahaman 

bisnis calon 

suksesor : 

seberapa jauh 

pemahaman 

calon suksesor 

terhadap bisnis 

keluarga Abon 

Patma. 

• Calon suksesor 

mengenal dan 

banyak 

berinteraksi 

dengan 

karyawan dan 

pihak-pihak 
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yang terkait 

dengan bisnis 

Abon Patma 

seperti pemasok 

dan pelanggan. 

3. Pemahaman 

calon suksesor 

terhadap dirinya 

sendiri dirinya 

sendiri. 

Indikatornya 

dengan : 

• Calon suksesor 

memiliki 

kemampuan 

untuk 

memahami 

kelemahan dan 

kekuatan dirinya 

untuk 

mengembangka

n bisnis abon 

ini. 

• Calon suksesor 

memiliki 

pendidikan yang 

dapat digunakan 

untuk 

mengembangka

n usaha Abon 

Patma. 

      

4. Kemampuan 

calon suksesor 

sesuai dengan 

kebutuhan 

strategi bisnis. 

Indikatornya 

dengan: 

• Calon suksesor 

telah memiliki 

pengalaman 

kerja dibidang 

ini cukup lama. 

• Memiliki 

kemampuan 
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untuk 

mengambil 

keputusan dalam 

menyelesaikan 

berbagai 

masalah. 

 

5. Calon suksesor 

mampu 

mengendalikan 

anggota 

keluarga. 

• Calon suksesor 

memiliki 

kemampuan 

dalam 

memimpin 

anggota 

keluarga yang 

aktif dalam 

bisnis. 

• Kemampuan 

calon suksesor 

dalam 

memimpin 

anggota 

keluarga untuk 

dapat membantu 

mencapai target. 

      

6. Calon suksesor 

mampu 

mengendalikan 

sumber daya 

manusia 

perusahaan 

untuk 

melengkapi 

kebutuhannya. 

Indikatornya 

dengan: 

• Calon suksesor 

mampu 

mengelola 

karyawan 

dengan efektif 

dalam mengatur 
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dan 

memposisikan 

karyawan pada 

bagian yang 

sesuai dengan 

kemampuannya 

• Kemampuan 

calon suksesor 

dalam 

memberikan 

target dan 

arahan kepada 

karyawan. 

7. Calon suksesor 

memiliki 

keinginan untuk 

memimpin yang 

bersumber dari 

diri sendiri. 

Indikatornya 

dengan: 

• Calon suksesor 

atau penerus 

memiliki 

keinginan untuk 

mengelola dan 

menjalankan 

bisnis keluarga 

dari dirinya 

sendiri. 

• Calon suksesor 

memiliki 

kemampuan dan 

keinginan untuk 

memimpin dan 

membimbing 

karyawannya. 

      

8. Calon suksesor 

dihormati oleh 

karyawan yang 

bukan keluarga, 

pemasok, 

pelanggan, 

anggota 

keluarga dan 

lain-lainnya. 
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Indikatornya 

dengan: 

• Calon suksesor  

“dihargai” oleh 

karyawannya: 

instruksi dari 

calon suksesor 

diterima dan 

dilaksanakan 

oleh karyawan-

karyawannya. 

• Calon suksesor 

“dihargai” oleh 

pemasok: 

pendapat yang 

dimiliki calon 

suksesor dapat 

diterima dan 

dihargai oleh 

pemasok. 

• Calon suksesor 

“dihargai” oleh 

anggota 

keluarga lain: 

masukan dari 

calon suksesor 

didengarkan 

oleh anggota 

keluarga yang 

lain. 

9. Calon suksesor 

dapat 

mengontrol 

ownership dan 

kepemimpinan 

dengan 

stakeholder 

perusahaan. 

Indikatornya 

dengan: 

• Calon suksesor 

memiliki 

kemampuan 

untuk 

memperngaruhi 

anggota 
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keluarga lain 

dalam 

pengambilan 

keputusan. 

• Dapat menjalin 

hubungan baik 

dengan 

stakeholder 

perusahaan 

(karyawan, 

pemasok, 

pelanggan). 

10. Calon suksesor 

fokus pada masa 

depan bisnis 

keluarga 

Indikatornya 

dengan: 

• Calon suksesor 

telah bekerja 

“full-time” 

dalam usaha 

Abon Patma. 

• Calon suksesor 

fokus dalam 

mencapai 

rencana ke 

depannya dan 

tidak memiliki 

usaha atau 

bisnis 

sampingan 

lainnya. 

      

Keterangan : 

P  : Pemilik usaha 

IP  : Istri Pemilik  

CS  : Calon Suksesor 

K1  : Karyawan 1  

K2  : Karyawan 2 


