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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

 

Penelitian akan dilakukan pada UD. Anugrah Amenities Hotel di 

Semarang. Lokasi penelitian ini adalah pada Jalan Sawi 14 no.9 RT 3 RW 6 

Semarang. 

3.2. Populasi dan Sampel 

 

Sugiyono (2013) meyatakan populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah 1 orang pemilik, 6 orang 

karyawan dan 7 pelanggan UD. Anugrah Amenities Hotel. Populasi yang 

dijelaskan secara rinci adalah sebagai berikut, pemilik adalah pemilik UD. 

Anugrah Amenities Hotel. Pelanggan UD. Anugrah Amenities Hotel terdiri dari 

hotel berbintang (3-5) di kota Semarang. 

Arikunto (2016) mengatakan “sampel adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti.” Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan syarat yang digunakan oleh 

peneliti. Syarat yang digunakan dalam hal ini adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk karyawan adalah yang telah bekerja lebih dari 3 tahun di 

perusahaan. 

2. Untuk pelanggan adalah pelanggan yang telah menggunakan jasa UD. 

Anugrah Amenities Hotel lebih dari lima tahun. 

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 1 orang pemilik, 3 orang 

karyawan, dan 3 pelanggan yang merupakan hotel berbintang di kota Semarang 

yaitu Hotel Grand Candi, Hotel Patra Jasa dan Hotel Quest. 

 

3.3. Jenis 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 (Sugiyono, 2013). Data primer berasal dari 

kuesioner dan wawancara yang dilakukan pada responden, yaitu 1 orang pemilik, 

3 orang karyawan dan 3 pelanggan yang merupakan hotel berbintang di kota 

Semarang yaitu Hotel Grand Candi, Hotel Patra Jasa dan Hotel Quest. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik atau metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan 

interview (wawancara). Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, dan dapat 

dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon 

(Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini penyebaran kuesioner dilakukan kepada 1 

orang pemilik, 3 orang karyawan dan 3 pelanggan yang merupakan hotel 



26 
 

berbintang di kota Semarang yaitu Hotel Grand Candi, Hotel Patra Jasa dan Hotel 

Quest serta wawancara terstruktur kepada pemilik UD. Anugrah Amenities Hotel. 

 

3.5. Teknik Analisis  

 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana mestinya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 

2013). Di dalam penelitian ini persepsi dari subjek penelitian, secara menyeluruh 

dan dengan menggunakan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah (Sugiyono, 2013). Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

 

1. Mentabulasikan hasil jawaban kuesioner 

Tabulasi hasil jawaban kuesioner dilakukan dengan mengkategorikan 

jawaban sesuai dengan skala pengukuran dengan melakukan scoring. 

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 
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c. Skor 3 diberikan untuk jawaban cukup setuju 

d. Skor 2 diberikan untuk jawaban tidak setuju 

e. Skor 1 diberilkan untuk jawaban sangat tidak setuju 
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2. Menghitung kategori dengan skala Likert. 

  Jumlah kelas = k = 2 

  Nilai Skor Maksimal = Skor 5  

  Nilai Skor Minimal = Skor 1  

  interval =  

=   =  2 

Bobot rentang skala: 

a. 1,00 – 3,00 : Rendah 

b. 3,01 – 5,00 : Tinggi 

Maka penilaian mengenai variabel entrepreneurial dan market orientation 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Penilaian Variabel Entrepreneurial Orientation 

Rentang Skala Keterangan 

Innovativeness Proactiveness Risk taking 

1,00 – 3,00 Rendah Rendah Rendah 

3,01 – 5,00 Tinggi Tinggi Tinggi 

 

Tabel 3.2 

Penilaian Variabel Market Orientation 

Rentang Skala Keterangan 

Fokus pada pelanggan Orientasi Pesaing 

1,00 – 3,00 Rendah Rendah 

3,01 – 5,00 Tinggi Tinggi 
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3. Membuat tabel analisis dengan cara memperhitungkan frekuensi jawaban 

dengan skor. 

Cara perhitungannya adalah sebagai berikut: 

Frekuensi x Bobot = Skor 

Skor ditotal semua = Jumlah dari Skor 

Jumlah skor / Jumlah responden = Rata-Rata Skor 

Tabel 3.3 

Rancangan Tabel Analisis Entrepreneurial Orientation 

No Keterangan SS S N TS STS Jumlah 

Skor 

Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 

F S F S F S F S F S 

Innovativeness 

1 Menambah jumlah 

varian jenis produk 

yang disediakan. 

             

2 Melakukan inovasi 

dalam administrasi ( 

Menggunakan 

barcode untuk 

semua produk agar 

mudah 

menghitungnya ) 

             

3 Melakukan inovasi 

dalam 

menginvestasikan 

pendapatan. ( 

Mengalokasian 

pendapatan untuk 

investasi atau 

pengembangan 

bisnis lain ) 

             

4 Melakukan 

kreativitas atau 

percobaan terhadap 

produk yang di jual. 
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5 Melakukan tindakan 

inovatif yang sulit 

untuk di ikuti oleh 

pesaing. ( Dengan 

melakukan bisnis 

komplementer 

seperti menyediakan 

outsourcing cleaning 

service ) 

             

Rata-rata skor indikator Innovativeness   

Proactiveness 

1 Dapat 

mengidentifikasi 

kebutuhan 

konsumen 

             

2 Mengantisipasi 

kekuatan 

perkembangan 

pesaing 

             

3 Memiliki 

perencanaan yang 

terarah untuk 

menemukan solusi 

masalah 

             

4 Adanya keinginan 

perusahaan untuk 

terus berkompetisi 

dengan memiliki 

sumber daya (SDM) 

dan peralatan 

(teknologi) yang 

dibutuhkan untuk 

memajukan 

perusahaan 

             

Rata-rata skor indikator Proactiveness   

Risk taking 
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1 Berani mengambil 

keputusan untuk 

memberikan garansi 

atas kemungkinan 

kerusakan produk 

yang disupply pada 

saat pengiriman. 

             

2 Berani mengambil 

resiko keuangan 

untuk memajukan 

perusahaan dengan 

menerima 

pembayaran 

amenities hotel 

dalam tempo jangka 

panjang. 

             

3 Berani mengambil 

resiko bisnis untuk 

memajukan 

perusahaan dengan 

merenovasi tempat 

perusahaan. 

             

Rata-rata skor indikator Risk Taking   

Rata-rata skor variabel Entrepreneurial Orientation   

 

  



32 
 

Tabel 3.4 

Rancangan Tabel Analisis Market Orientation 

No Keterangan SS S N TS STS Jumlah 

Skor 

Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 

F S F S F S F S F S 

Customer orientation 

1 Memahami siapa saja 

pelanggan 

potensialnya 

             

2 Pemahaman terhadap 

seluruh rantai nilai 

pembeli, baik pada 

saat terkini maupun 

pada saat 

perkembangannya 

dimasa yang akan 

dating 

             

Rata-rata skor indikator Customer oreintation   

Orientasi pesaing 

1 Memahami 

bagaimana cara 

memperoleh 

informasi mengenai 

pesaing 

             

2 Memahami 

bagaimana merespon 

tindakan pesaing 

             

Rata-rata skor indikator Orientasi pesaing   

Rata-rata skor variabel Market Orientation   
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Tabel 3.5 

Rancangan Tabel Rekapitulasi Open Quest Responden 

No Pertanyaan Jawaban Kesimpulan 

Pemilik Karyawan Supplier Konsumen 

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


