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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah Bisnis Kacang Mete Pauline, di Jalan 

Yos Sudarso No 29, Rembang. 

 

3.2.Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2009: 115). Populasi dalam penelitian ini adalah 2 pemilik usaha, 3 calon 

penerus dan 10 karyawan. 

Sampel dapat didefinisikan sebagai bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2009: 116). Sampel 

pada penelitian ini adalah 2 orang pemilik usaha dan 2 orang anak sebagai 

calon penerus, dan 2 orang karyawan yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun 

dengan teknik purposive sampling. 

 

3.3.  Jenis dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer. 

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti 

langsung dari obyeknya tanpa perantara (Supramono dan Sugiarto, 2003: 
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11).Sumber data yang digunakan berasal dari wawancara dengan 

responden. 

 

3.4.  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data menggunakan wawancara. Metode 

wawancara adalah cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab 

sepihak yang dilakukan dengan sistematik dan berlandaskan kepada tujuan 

penelitian. (Husein, 2001: 35) Wawancara dilakukan untuk memperoleh 

data primer. Wawancara dilakukan kepada 2 pemilik, 2 anak dan 2 orang 

karyawan, wawancara yang dilakukan mengenai proses suksesi. 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 

deskriptif. Analisis secara deskriptif merupakan metode analisis yang 

menggambarkan atau menguraikan keadaan yang berhubungan dengan 

data-data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari beberapa 

kesimpulan dari beberapa peristiwa yang bersifat sulit diukur dengan angka 

(Sugiyono, 2009: 65). 

Analisis deskriptif ini digunakan untuk mengetahui perencanaan 

suksesi di Kacang Mete Pauline Rembang. Berikut ini adalah langkah-

langkahnya: 

1. Melakukan wawancara dengan pemilik, calon penerus dan 

karyawan. 

2. Membuat tabulasi hasil wawancara. 
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3. Mendeskripsikan perencanaan calon penerus untuk menarik 

kesimpulan dalam menjawab perumusan masalah penelitian 

Tabel 3.1. Tahap Pre Business Stage 

 

No Pertanyaan P1 P2 A1 A2 K1 K2 Kesimpulan 

 Pre business stage:        

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Apakah Kacang Mete Pauline 

sudah memiliki calon penerus 

sebagai peimpin perusahaan 

generasi berikutnya? 

       

Bagaimana cara anak  Anda 

diperkenalkan pada 

perusahaan ini? Jika sudah 

bagaimana cara 

memperkenalkan usaha 

tersebut kepada anak-anak 

Anda? 

       

Apakah anak Anda tertarik 

pada bisnis ini? Apa 

alasannya? Apa yang 

menunjukkan bahwa anak-

anak Anda tertarik? 

       

 

Keterangan: 

P1: Pemilik 1 

P2: Pemilik 2 

A1: Calon penerus 1 (anak 1) 

A2: Calon penerus 2 (anak 2) 

K1: Karyawan 1 

K2: Karyawan 2 

  


