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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek dari penelitian ini adalah perusahaan JF bags yang berlokasi di Jl. 

Pusponjolo Barat II No. 11 Kota Semarang.  

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer. Data primer 

merupakan sumber penelitian yang di dapat secara langsung dari sumber asli 

(tidak menggunakan media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan  

oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indrianto dan Supomo, 

2002;147 dalam Hartanto, Hermawan. 2015). Sumber data diperoleh melalui 

proses wawancara dan observasi. 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan total keseluruhan obyek yang diteliti. Di dalam 

penelitian ini terdapat 12 orang yang masuk di dalam populasi dengan rincian 

sebagai berikut : 

a. Pemilik     : 1 orang 

b. Karyawan bagian penyiapan bahan baku : 2 orang 

c. Karyawan bagian anyam   : 4 orang 

d. Karyawan bagian aksesoris pendukung : 1 orang 

e. Karyawan bagian jahit    : 4 orang 
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Sample merupakan bagian yang menjadi objek sebenarnya dari suatu 

penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang mana 

sample dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang di ambil di dalam 

penelitian ini adalah karyawan yang memiliki masa kerja paling lama di setiap 

bagian. Sample dalam penelitian ini sebanyak 5 orang yang terdiri dari 1 orang 

pemilik dan 4 orang karyawan dari masing-masing bagian proses produksi..  

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara. 

Wawancara adalah interaksi percakapan antara dua orang atau lebih yang 

dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Wawancara memiliki tujuan 

memperoleh informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Dalam 

penelitian ini wawancara dilakukan dengan pemilik perusahaan JF bags serta 

beberapa karyawan yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling, bentuk 

wawancara yang digunakan adalah pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan 

terlebih dahulu namun menggunakan garis-garis besar informasi yang dibutuhkan 

maka pewawancara harus berinisiatif mengembangkan pertanyaan dan 

memperkaya informasi yang sedang dikumpulkan. 

Disamping itu juga dilakukan pengumpulan data dengan metode 

observasi. Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan cara melakukan 

pencatatan secara cermat dan sistematis agar observasi dapat diulang oleh peneliti 

lain dan supaya dapat dimungkinkan penafsiran ilmiah (Soeratno, 2003: 89 dalam 

Hartanto, Hermawan. 2015). Peneliti mendatangi perusahaan JF bags secara 
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langsung dan observasi mengenai segala hal yang berhubungan dengan 

pengembangan usahanya. 

3.5 Teknis Analisis Data 

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kualitatif. Analisis kualitatif ditujukan pada perkembangan dan 

pertumbuhan dari suatu keadaan dan hanya memberikan gambaran tentang 

keadaan tertentu dengan cara menguraikan tentang sifat obyek penelitian tersebut 

( Sugiyono, 2008:143 dalam Hartanto, Hermawan. 2015). 

Menurut hasil wawancara dan observasi dan dilakukan kajian serta 

membandingkan kesesuaian dengan aspek-aspek dalam teori Staley dan Morse, 

maka akan ditemukan hasil bahwa apa yang telah dilakukan JF bags telah sesuai 

atau tidak sesuai dengan teori Staley dan Morse. Langkah-langkah yang dapat 

dilakukan di dalam teknik analisis data adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan wawancara dengan pemilik perusahaan dan sample 

karyawan yang telah ditentukan berdasarkan teknik purposive 

sampling. 

2. Melakukan analisis deskriptif untuk mengetahui kesesuaian 

perusahaan JF Bags dengan Teori yang dikemukaan oleh Staley dan 

Morse : 
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a. karakteristik produk. 

1. Hubungan antara aspek fisik produk dengan aspek engineering. 

Perusahaan JF bags dapat dikatakan sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Staley dan Morse apabila di dalam pengerjaannya 

mulai dari bahan mentah hingga barang jadi lebih mengutamakan 

atau didominasi pengerjaannya  oleh tenaga manusia. 

2. Produk memerlukan tingkat keterampilan khusus dan ketelitian 

yang tinggi. 

Perusahaan JF bags dapat dikatakan sesuai dengan teori Staley dan 

Morse apabila di dalam pengerjaannya dibutuhkan keterampilan 

khusus dari karyawannya dan membutuhkan tingkat ketelitian yang 

tinggi. 

3. Produk massal atas produk atau material tertentu (supporting 

industry) 

Perusahaan JF bags dapat dikatakan sesuai dengan teori yang 

dikemukaan oleh Staley dan Morse apabila produk yang dihasilkan 

oleh JF bags menggunakan material tertentu atau produk akhir yang 

dihasilkan bersifat khusus.  

4. Produk dibuat dalam jumlah yang kecil dan dalam jangka 

pendek. 

Perusahaan JF bags dapat dikatakan sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Staley dan Morse apabila perusahaan JF bags 

hanya memproduksi produknya dalam jumlah yang kecil namun 
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memiliki varian yang beragam, serta produk yang dihasilkan hanya 

bertahan dalam kurun waktu yang singkat. 

5. Factor lokasi dan biaya transportasi 

Perusahaan JF bags dapat dikatakan sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Staley dan Morse apabila produk jadi yang 

dihasilkan oleh JF bags dipengaruhi oleh factor lokasi serta biaya 

transportasinya. 

6. Produk dengan desain khusus atau produk yang memerlukan 

inovasi tinggi 

Perusahaan JF bags dapat dikatakan sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Staley dan Morse apabila perusahaan JF bags 

memproduksi suatu produk dengan desain khusus serta dapat 

melayani permintaan sesuai dengan keinginan konsumen atau dalam 

menciptakan suatu produknya memiliki tingkat tinovasi yang tinggi. 

b. Dinamika usaha. 

7. Hubungan dekat antar manusia pada industry kecil. 

Perusahaan JF bags dapat dikatakan sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Staley dan Morse apabila hubungan kedekatan 

antar personil di dalam perusahaan JF bags terjalin dengan baik. 
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8. Fleksibilitas operasi dan biaya overhead yang rendah. 

Perusahaan JF bags dapat dikatakan sesuai dengan teori Staley dan 

Morse apabila terdapat fleksibilitas di dalam aspek operasi dan biaya 

overhead yang dibebankan kepada konsumen yang rendah. 

9. Pelayanan yang lebih baik 

Perusahaan JF bags dapat dikatakan sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Staley dan Morse apabila perusahaan JF bags 

memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen. 

10. Respon atau tanggapan yang cepat terhadap perkembangan 

Perusahaan JF bags dapat dikatakan sesuai dengan teori Staley dan 

Morse apabila perusahaan JF bags tanggap dan memiliki respon 

yang cepat terhadap perkembangan yang terjadi di dalam industri 

tas.  

 

3. Melakukan analisis alternative pengembangan usaha yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan JF Bags. 

  


