
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian  

Objek pada penelitian ini adalah pemilik PT Tribuana Timur Raya 

yang berlokasi di Jalan di Jalan Pramuka No. 9, Banyumanik. 

3.2.Populasi dan Sampel 

Sebelum penelitian dilaksanakan, terlebih dahulu peneliti harus 

menentukan obyek-obyek penelitian yang akan diteliti dan besarnya 

populasi yang ada. Populasi adalah keseluruhan elemen yang menjadi 

perhatian dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2013). Populasi dalam 

penelitian ini adalah pemilik PT. Tribuana Timur Raya dan para 

karyawannya sejumlah 53 karyawan.  Sampel adalah bagian dari populasi 

(Sugiyono, 2013). Sampel pada penelitian ini adalah 1 orang pemilik PT. 

Tribuana Timur Raya dan 5 orang karyawan bagian manajerial. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel menggunakan kriteria tertentu yaitu: 

1. Merupakan jajaran manajerial 

2. Minimal telah bekerja 2 tahun 

 

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 (Santoso dan 

Tjiptono,2001: 59). Data primer berasal dari kuesioner yang dilakukan 

pada responden,yaitupihak pemilik atau owner dan karyawannya. Data 

primernya berupa hasil darikuesioner. Sumber datanya berasal dari 

pihakpemilik dan karyawan. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner.  

Kuesioner  merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara menyebarkan sejumlah pertanyaan kepada responden untuk 

menjawab pertanyaan. (Sugiyono, 2013:96).  

 

3.5. Alat 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: 
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Rentang skala Kategori 

1,00-3,00 Tidak Sesuai 

3,01-5,00 Sesuai 

 

Tabel : Contoh Skoring  
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Cara perhitungan: 

S = Skor, F = Frekuensi 

Skor ditotal semua = Jumlah skor 

Jumlah Skor / Jumlah responden = rata-rata skor 

  


