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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

3.1.1. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk penelitian ini adalah 

orang tua dan calon suksesor yang mengelola bisnis keluarga UD. 

Rehobot. 

 

3.1.2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah UD. Rehobot yang lokasinya terletak di Jalan 

Andong Sinawi, Bobotsari, Purbalingga, Jawa Tengah. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

3.2.1. Populasi Penelitian 

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, 2015: 117).  Adapun populasi dalam penelitian 

ini adalah pemilik UD. Rehobot yang berjumlah 1 orang, anak pertama 
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(calon suksesor A) yang berjumlah 1 orang dan karyawan yang berjumlah 

18 orang. 

 

3.2.2. Sampel 

 

Menurut Sugiyono (2015: 118), sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan 

sampel dengan teknik purposive sampling yaitu menentukan jumlah 

sampel dengan menentukan kriteria tertentu (Sugiyono, 2015: 124). 

Adapun kriteria tersebut adalah pemilik yang mengelola usaha 

keluarga UD. Rehobot, anak pertama (calon suksesor A) dan karyawan 

yang mempunyai masa kerja lebih dari 3 tahun karena dapat mengetahui 

perkembangan bisnis keluarga dari awal berdiri. Berdasarkan kriteria 

tersebut diperoleh sampel sebesar 4 responden yang terdiri pemilik UD. 

Rehobot yang berjumlah 1 orang, anak pertama (calon suksesor A) yang 

berjumlah 1 orang dan karyawan yang berjumlah 2 orang. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Menurut Sugiyono (2015), data primer merupakan data yang langsung 

didapatkan dari sumber utama baik secara individu atau perseorangan dengan 

menggunakan metode wawancara atau bisa juga dengan pengisian kuesioner 
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yang dilakukan dalam proses penelitian. 

Sumber data yang digunakan sebagai data primer dalam penelitian ini 

bersumber dari hasil wawancara kepada pemilik, karyawan dan calon 

suksesor UD. Rehobot.  

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan metode pengumpulan data 

dengan menggunakan metode wawancara agar mendapatkan informasi 

secara langsung dan akurat dari tiap subjek yang ikut serta dalam proses 

suksesi. Menurut Sugiyono (2015), wawancara digunakan sebagai teknik 

untuk mengumpulkan data jika penelitian tersebut memiliki permasalahan 

yang ingin diteliti, dan juga jika ingin menggali hal-hal secara lebih detail 

dari responden, dan jumlah responden yang ingin dijadikan sumber 

penelitian jumlahnya cenderung kecil atau sedikit. Wawancara ini 

dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada para 

responden. 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan format deskriptif kualitatif 

dengan tujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi dan 

penelitian. Menurut Sugiyono (2015) analisis yang dilakukan dengan cara 

deskriptif menggunakan pola yang menggambarkan dan menjelaskan 

dengan uraian mengenai keadaan yang berhubungan dengan data-data yang 

digunakan untuk menarik berbagai kesimpulan dari berbagai peristiwa yang 
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sulit diukur dengan menggunakan data angka. 

Analisis deskriptif penelitian ini digunakan untuk memenuhi tujuan 

yaitu mengetahui proses suksesi UD. Rehobot dari generasi pertama ke 

generasi kedua. Tujuan di atas tadi akan dicapai melalui tahap-tahap 

berikut: 

a. Melakukan wawancara kepada subyek penelitian UD Rehobot. 

b. Merangkum dan menggolongkan hasil wawancara kedalam tabel hasil 

wawancara berdasarkan setiap proses dan aktivitas suksesi. 

c. Menarik kesimpulan. Cara untuk menarik kesimpulan adalah dengan 

cara melihat jawaban responden dari setiap indikator. Kesimpulan 

diambil berdasarkan jawaban terbanyak. 
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Tabel 3.1 Kompilasi Jawaban Responden 

No Keterangan Hadi 

Lasyanto 

(Pemilik) 

Yosia Oktora 

(Calon 

Suksesor A) 

Karyawan Karyawan Kesimpulan 

1. Tingkat persiapan penerus 

a. Pendidikan formal 

b. Pengalaman kerja 

c. Motivasi bergabung dengan bisnis keluarga 

     

  

2 Hubungan antara keluarga dan anggota bisnis : 

a. Komunikasi 

b. Kepercayaan 

c. Komitmen 

d. Nilai dalam keluarga 

     

3 Kegiatan dan perencanaan 

  Perencanaan jangka panjang 

     

4.    Proses Mentoring 

a. Transfer pengetahuan 
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b. Pengembangan dan pembelajaran 

c. Evaluasi mentoring. 
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KUESIONER 

Daftar Pertanyaan untuk Pemilik, Karyawan  

 

Kuesioner yang akan Anda isi berisi tentang pertanyaan yang berhubungan dengan 

analisis suksesi dalam bisnis keluarga. Kuesioner ini dibuat dengan maksud untuk 

mendapatkan data yang akan digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir peneliti. 

Karena itu peneliti sangat berharap agar Saudara dapat mengisi semua pertanyaan 

kuisioner ini dengan baik. 

Nama : 

Usia : 

Jenis Kelamin : 

Jabatan : 

 

Pertanyaan mengenai Tingkat Persiapan Penerus 

1. Menurut Anda, pengalaman kerja apa yang dipunyai oleh calon suksesor? 

Sejauh ini apakah calon suksesor menerapkannya dalam bisnis keluarga ?  

2. Menurut Anda, apakah calon suksesor memiliki motivasi bergabung 

dibisnis keluarga? Apakah calon suksesor harus memiliki passion di bidang 

bata ringan ? 

 

Pertanyaan Mengenai Tahap Komunikasi 

1. Apakah selama bergabung di bisnis keluarga calon suksesor memiliki 

komunikasi yang baik dengan keluarga dalam menjalankan bisnis 

keluarga? 

2. Berdasarkan pendidikan, pengalaman kerja, motivasi yang dimiliki 

suksesor, apakah Anda sudah memberikan kepercayaan pada calon 

suksesor dalam hal memimpin bisnis keluarga ? 

3. Berdasarkan pendidikan, pengalaman kerja, motivasi yang dimiliki 
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suksesor, apakah menurut Anda calon suksesor memiliki komitmen dalam 

menjalankan bisnis keluarga? Apakah calon suksesor siap menekuni 

bidang bata ringan dan siap memperbesar usaha? 

 

Pertanyaan Mengenai Perencanaan Jangka Panjang 

1. Setelah melewati tahap persiapan dan komunikasi, bagaimana 

perencanaan jangka panjang yang dilakukan calon suksesor terkait 

dengan bisnis keluarga di bidang bata ringan ? 

 

Pertanyaan Mengenai Proses Mentoring 

a. Bagaimana cara pemilik membagikan pengetahuan mengenai bisnis 

keluarga kepada calon suksesor ? Manfaat apa yang diperoleh dari hal 

tersebut ? 

b. Bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh calon suksesor? 

Bagaimana perkembangan dari proses tersebut ? 

c. Bagaimana hasil dari pembelajaran tersebut? Evaluasi apa yang 

diberikan pemilik kepada calon suksesor ? 
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Daftar Pertanyaan untuk Calon Suksesor 

 

Kuesioner yang akan anda isi berisi tentang pertanyaan yang berhubungan dengan 

analisis suksesi dalam bisnis keluarga. Kuesioner ini dibuat dengan maksud untuk 

mendapatkan data yang akan digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir peneliti. 

Karena itu peneliti sangat berharap agar saudara dapat mengisi semua pertanyaan 

kuisoner ini dengan baik. 

Nama : 

Usia : 

Jenis Kelamin : 

Jabatan : 

 

Pertanyaan mengenai Tahap Persiapan 

1. Menurut Anda, apakah pendidikan formal terakhir Anda dirasa cukup 

untuk menjadi calon suksesor ? 

2. Pengalaman kerja apa yang Anda punyai ? Bagaimana penerapan 

pengalaman kerja tersebut bagi bisnis keluarga ? Dan apa manfaatnya 

bagi bisnis keluarga ?? 

3. Bagaimana motivasi calon suksesor yang baik menurut anda? Apakah 

harus memiliki minat dibidang bata ringan? 

4. Apakah Anda sudah siap untuk menjadi suksesor dengan kemampuan 

anda sekarang? 

 

Pertanyaan Mengenai Tahap Komunikasi 

1. Menurut Anda, sudahkah Anda memiliki komunikasi yang baik dengan 

anggota keluarga dalam menjalankan bisnis keluarga?  

2. Berdasarkan pendidikan, pengalaman kerja, motivasi yang dimiliki, 

apakah anggota keluarga sudah mulai mempercayakan Anda banyak hal 

terkait dengan bisnis keluarga? Kalau ya dalam hal apa saja? 
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3. Berdasarkan pendidikan, pengalaman kerja, motivasi yang dimiliki 

bagaimana Anda menunjukan komitmen Anda kepada anggota keluarga 

terkait dengan bisnis keluarga? Bagaimana bentuk komitmennya ? 

 

Pertanyaan Mengenai Perencanaan Jangka Panjang 

1. Setelah melewati tahap persiapan dan komunikasi, bagaimana cara Anda 

dapat membuat perencanaan jangka panjang untuk memajukan 

perusahaan? 

Secara keseluruhan, menurut Anda, apakah anda sudah siap menjadi 

suksesor dibisnis keluarga ini ? 

 

Pertanyaan Mengenai Proses Mentoring 

1. Bagaimana cara pemilik membagikan pengetahuan mengenai bisnis 

keluarga kepada Anda ? Manfaat apa yang diperoleh dari hal tersebut ? 

2. Bagaimana proses pembelajaran Anda lakukan ? Bagaimana 

perkembangan dari proses tersebut ? 

3. Bagaimana hasil dari pembelajaran tersebut? Evaluasi apa yang diberikan 

pemilik kepada Anda? 

 

 

 

 

 

 


