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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah Pixie by Cynthia yang beralamat di Kp. Bubutan 

nomor  51, Semarang. Alasan pengambilan obyek adalah usaha ini telah didirikan 

selama kurang lebih 8 tahun dan tetap mampu bertahan dengan munculnya 

pesaing-pesaing baru. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah pemilik Pixie by Cynthia yang bernama 

Cynthia Kartikasari. Karena anggota subjek sama dengan populasi, maka disebut 

dengan teknik sensus atau bisa disebut juga dengan sampling jenuh. Sampling 

jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel, sering terjadi bila jumlah populasi relative kecil, kurang dari 30 

orang atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang 

sangat kecil (Sugiyono, 2015: 124). 

 

3.3  Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh 

langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer 

adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 

2015: 193). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan 
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pihak pemilik Pixie by Cynthia untuk mengetahui bagaimana faktor yang 

mempengaruhinya untuk berbisnis online. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara. Wawancara 

adalah teknik pengumpulan data yang  dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan 

hal-hal yang lebih mendalam dari subyek atau responden (Sugiyono, 2015: 194). 

Wawancara yang dilakukan dengan pemilik Pixie by Cynthia adalah wawancara 

berstruktur yaitu wawancara yang dilakukan apabila peneliti telah mengetahui 

informasi apa yang akan diperoleh (Sugiyono, 2015: 321) 

 

3.5  Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. 

Analisis secara kualitatif merupakan metode analisis yang menggambarkan atau 

menguraikan keadaan yang berhubungan dengan data-data yang diperoleh, 

selanjutnya disimpulkan apakah data tersebut diterima atau ditolak berdasarkan 

data yang terkumpul (Sugiyono, 2015: 335). Adapun analisis deskriptif kualitatif 

menggunakan langkah sebagai berikut : 

1) Melakukan wawancara dengan pemilik Pixie by Cynthia. 

2) Melakukan identifikasi faktor-faktor yang mendorong seseorang berbisnis 

online menurut Nisrina (2015) : 

a. Internet 

b. Modal relatif kecil 
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c.  Pangsa Pasar Luas 

d. Kemudahan dalam transaksi 

3) Melakukan analisis deskriptif kualitatif untuk menarik kesimpulan. 

Tabel 2.2 Tabulasi Jawab Pemilik 

No Variabel Kesimpulan 

1. Fitur internet  

 

Mendeskripsikan hasil wawancara dengan 

pemilik  

2. Modal relatif kecil 

3. Pangsa pasar luas 

4. Kemudahan dalam 

transaksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


