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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Obyek penelitian  

Lokasi dan objek penelitian adalah PT. Maju Intraco Jaya yang 

berada di Jl. Raya Semarang Demak km 12.6 Sayung-Demak. PT. Maju 

Intraco Jaya sudah berdiri sejak 1989.Pemilik dari PT.Maju Intraco Jaya 

adalah Ibu Sianin. Alasan objek penelitian ini karena PT.Maju Intraco Jaya 

sudah maju dan berkembang. 

3.2. Populasi  

Menurut Sugiyono (2015:117) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan ke mudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah 

Dra. E. Sianin sebagai pemilik “PT.Maju Intraco Jaya dan pihak-pihak 

yang terkait disekitar Ibu Sianin yaitu keluarga (suami),konsumen, dan 33 

karyawan.Kriteria pengambilan sample dalam penelitian ini adalah  

a. Wanita Pengusaha PT. Maju Intraco Jaya (1 orang) 

b. Anggota keluarga dari wanita pengusaha (2 orang suami dan anak). 

Suami dipilih menjadi sampel karena anak dari Ibu Sianin masih 

berusia balita sehingga tidak dapat digunakan sebagai responden. 

(1 orang) 
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c. Karyawan yang telah bekerja lebih dari 5 tahun dan menempati 

posisi kunci dalam struktur organisasi. (3 orang karyawan yaitu 

keuangan atau akunting, PPIC (Production Planning and Inventory 

Control) dan sekretaris). 

d. Konsumen yang telah bekerja sama dengan PT. Maju Intraco Jaya 

lebih dari 10 tahun.Konsumen yang dipilih ada 3 konsumen yang 

sudah berlangganan lebih dari 10 tahun yaitu pemilik PT. Maju 

Mapan Semarang, pemilik PT. Sumber Subur Semarang, dan 

pemilik PT. Muliasari Semarang. 

 

3.3.Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya 

hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi 

(Djarwanto dan Subagyo, 2009 : 108).Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono,2015 :124). 

Berdasarkan kriteria sampel, maka sampel dari penelitian ini 

adalah Ibu Sianin, suami Ibu Sianin, 3 orang karyawan,3 orang konsumen. 

 

3.4. Jenis dan Sumber Data  

 Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer. 

Data primer adalah data yang dapat secara langsung dari sumber data 
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kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015 :193) Data yang diperoleh 

peneliti merupakan data yang didapatkan secara langsung dari Ibu Sianin, 

suami Ibu Sianin, 3 orang karyawan yaitu keuangan atau akunting, PPIC 

(Production Planning and Inventory Control) dan sekretaris. Konsumen 

yang dipilih ada 3 konsumen yang sudah berlangganan lebih dari 10 tahun 

yaitu pemilik PT. Maju Mapan Semarang, pemilik PT. Sumber Subur 

Semarang, dan pemilik PT. Muliasari Semarang. 

 

3.5. Metode Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan 

wawancara dan kuesioner. Wawancara yang digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila  peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

secara mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil 

(Sugiyono,2015).Proses wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara 

terstruktur.Wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan informasi yang akan diperoleh.Wawancara tersruktur ini dengan 

mengajukan pertanyaan kepada responden yaitu Ibu Sianin, dan suami Ibu 

Sianin 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan 

sebelumnya oleh penliti yang akan dijawab oleh responden, dan biasanya 
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dalam alternative yang telah didefinisikan dengan jelas (Sekaran, 2006). 

Responden yang akan dibagikan kuesioner ini adalah Ibu Sianin, dan suami 

Ibu Sianin, 3 orang karyawan yaitu keuangan atau akunting, PPIC (Production 

Planning and Inventory Control) dan sekretaris. Konsumen yang dipilih ada 3 

konsumen yang sudah berlangganan lebih dari 10 tahun yaitu pemilik PT. 

Maju Mapan Semarang, pemilik PT. Sumber Subur Semarang, dan pemilik PT. 

Muliasari Semarang. 

Scoring yaitu mengubah data yang bersifat kualitatif kedalam bentuk 

kuantitatif. Dalam penentuan skor ini digunakan skala likert dengan lima 

kategori penilaian, yaitu: 

a. Skor 5 diberikan untuk jawaban sangat setuju 

b. Skor 4 diberikan untuk jawaban setuju 

c. Skor 3 diberikan untukjawaban cukup setuju 

d. Skor 2 diberikan untuk jawaban tidak setuju 

e. Skor 1 diberilkan untuk jawaban sangat tidak setuju 

 

3.6. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini bersifat induktif karena 

analisis yang diperoleh lalu dikembangkan pola hubungan untuk menjadi 

hipotesis, kemudian dicari data secara berulang ulang sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau ditolak (Sugiyono, 2015) 
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Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan analisis data 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan tanggapan responden atas variabel-variabel yang terkait 

dengan kesuksesan wanita pengusaha.  

Setelah mengumpulkan data yang diperoleh melalui wawancara 

dengan responden dan kuisioner yang diisi oleh responden, maka 

jawaban responden akan ditentukan sesuai dengan variabel yang 

terkait dengan kesuksesan wanita pengusaha, berikut contoh tabel 

rangkuman tanggapan responden: 

Tabel 1 

Rangkuman Jawaban Responden 

Indikator  STS 

(1) 

TS 

(2) 

CS 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Jumlah Index 

Ibu Sianin aktif 

dalam organisasi 

profesi 

%Frekuensi       

 Bobot 
      

Ibu Sianin 

memiliki jalinan 

kerjasama yang 

baik dengan 

pelanggan 

%Frekuensi       

 

Bobot 

      

Ibu Sianin mampu 

memperkenalkan 

dan 

menyampaikan 

produk Ibu Sianin 

dengan baik ke 

calon konsumen 

%Frekuensi       

 

Bobot 

      

Ibu Sianin aktif 

mengikuti 

pertemuan dan 

berperan aktif di 

%Frekuensi       

 
Bobot 
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Indikator  STS 

(1) 

TS 

(2) 

CS 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Jumlah Index 

dalamnya 

Ibu Sianin 

memiliki rasa 

percaya diri 

%Frekuensi       

 Bobot 
      

Ibu Sianin 

memiliki sifat 

yang ramah 

sehingga mudah 

bergaul dengan 

orang 

%Frekuensi       

 

Bobot 

      

Ibu Sianin 

mengerti dan 

menguasai 

beberapa jenis 

varian produk 

furniture 

%Frekuensi       

 

Bobot 

      

Ibu Sianin mampu 

mengikuti 

perkembangan 

trend furnitur 

yang ada 

%Frekuensi       

 

Bobot 

      

Ibu Sianin selalu 

dapat memenuhi 

permintaan 

konsumen 

%Frekuensi       

 
Bobot 

      

Ibu Sianin selalu 

mau menerima 

dan mampu 

menangani 

keluhan dari 

konsumen 

%Frekuensi        

Bobot 

       

Jumlah  

 

2. Menentukan skor.  
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Setelah menentukkan tanggapan responden atas variable- variable 

yang terkait dengan kesuksesan wanita pengusaha, langkah berikutnya 

adalah menghitung jumlah skor dari masing- masing indikator. Berikut 

rumus perhitungan jumlah skor : 

Jumlah skor = ∑(%FxS) 

Keterangan : 

%F = persentase frekuensi jawaban responden 

S = skor 

3. Menentukan rata-rata skor tiap indikator 

Berikut rumus perhitungan rata-rata skor tiap indikator: 

Rata-rata skor tiap indikator = Jumlah skor/5 

4. Menentukan kategori 

Menurut Ferdinand (2006), dalam melakukan analisis deskripsi untuk 

pertanyaan dari kuesioner setiap variabel, maka diperlukan adanya 

scoring pembobotan. Pembobotan tersebut dilakukan dengan cara 

mengalikan hasil dari frekuensi setiap jawaban dengan bobot dari 

jawaban tersebut. Pembobotan dilakukan untuk mengetahui bobot total 

dari setiap indikator untuk menentukan apakah responden menyatakan 

setuju atau tidak dengan pertanyaan dari kuesioner yang bersangkutan. 

Untuk menentukankategori tiap indikator, maka dilakukan 

pembobotan dengan kriteria scoringthree box method seperti berikut 

(Ferdinand, 2006) : 

Nilai Indeks = ((%F1x1)+(%F2x2)+(%F3x3)+(%F4x4)+(%F5x5))/5 
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Jumlah kelas = k = 3 

Nilai Indeks Skor Maksimal = Skor 5x 100% = 500/5 = 100 

Nilai Indeks Skor Minimal = Skor 1 x 100% = 100/5 = 20 

interval = 
       

 
 

interval= 
      

 
  =  26,67 

Bobot rentang nilai indeks: 

a. 20 – 46,67  : Rendah 

b. 46,68 – 73,35 : Sedang 

c. 73,36 – 100 :Tinggi 
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Tabel 2 

Rekap Jawaban Responden dan Pertanyaan yang Ditanyakan 

No Pertanyaan Jawaban 

Tahap Awal Ibu 

Sianin 

Suami Karyawan 

1 

Karyawan 

2 

Karyawan 

3 

Konsumen 

1 

Konsumen 

2 

Konsumen 

3 

Kesimpulan 

Dukungan keluarga 

dan pengetahuan 

         

1 Dukungan 

keluarga 

x x        

2 Pengetahuan 

tentang budaya 

dan bahasa 

x x        

Ketrampilan 

berkomunikasi dan 
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No Pertanyaan Jawaban 

pengetahuan bisnis 

1 Kemampuan 

menjalin relasi 

x x x x x x x x  

2 Ketrampilan 

berkomunikasi 

x x x x x x x x  

3 Kualitas 

personal 

x x x x x x x x  

4 Pengetahuan 

produk dan 

pelayanan 

bisnis 

x x x x x x x x  

Kompetensi produk 

dan kapabilitas 
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No Pertanyaan Jawaban 

bisnis 

1 Kualitas produk 

dan jasa 

x x x x x x x x  

2 Loyalitas 

konsumen 

x x x x x x x x  

3 Ketersediaan 

pelayanan 

professional 

x x x x x x x x  

4 Keunggulan 

teknologi 

x x x x 

 

x x x x  

Ketersediaan sumber 

daya 

         

1 Ketersediaan x x        
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No Pertanyaan Jawaban 

keuangan 

2 Ketersediaan 

peluang 

x x        

3 Keinginan 

untuk sukses 

x x        

4 Hubungan 

personal 

dengan industri 

x x        


