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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Dan Obyek Penelitian 
 

           Objek penelitian merupakan suatu kondisi yang menggambarkan 

atau menerangkan suatu situasi dari objek yang akan diteliti untuk 

mendapatkan gambaran yang jelas dari suatu penelitian. Objek pada 

penelitian ini adalah pengusaha Paulus Budi Santoso Candra dan Evelyne 

Joice Engka pemilik Event Organizer Topeng The Event, yang bertempat di 

jalan semeru raya nomor 12 semarang. 

3.2 Populasi Dan Sampel 
 

Menurut Sugiyono dalam Manjorang & Sagala, (2015) “Populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang 

mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”, populasi dalam 

penelitian ini adalah Paulus Budi Santoso Candra dan Evelyne Joice 

Engka pemilik Event Organizer Topeng The Event dan beberapa pihak 

terkait di tempat usaha yaitu 7 orang karyawan dan 746 klien dari Topeng 

the Event. 

Sedangkan sampel adalah sebagian objek dari populasi yang 

dipandang dapat mewakili populasi yang dijadikan sumber informasi 

dalam suatu penelitian ilmiah Sugiyono dalam Manjorang & Sagala, 
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(2015). Jadi dalam penelitian ini akan meneliti sebagian dari populasi 

sebagai sampel yaitu Paulus Budi Santoso Candra dan Evelyne Joice 

Engka pemilik Event Organizer Topeng The Event dan beberapa pihak 

terkait di tempat usaha yaitu 2 orang karyawan  person in charge (PIC) 

dan 5 orang pelanggan yang pernah memakai jasa Event Organizer 

Topeng The Event. 

3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
 

Dalam penelitian ini teknik dalam pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah yaitu 

metode pengambilan sampel yang ditetapkan atau ditentukan dengan 

menggunakan kriteria-kriteria tertentu oleh peneliti (A. S. M. Dewi & 

Wirajaya, 2013). Sampel yang diambil dalam penelitian kali ini adalah 

pemilik Event Organizer Topeng The Event, dan purposive sampelnya 

adalah 2 orang karyawan dengan ketentuan yang sudah bekerja selama ± 5 

tahun dan berinteraksi langsung dengan pemilik operasional usaha, serta 5 

orang pelanggan yang sudah menggunakan 2 kali jasa  Event Organizer 

Topeng The Event terdiri dari 3 perusahaan dalam setahun sekali dan 2 

pengantin yang terdiri dari kakak beradik dalam lima tahun sekali. 

3.4 Jenis Dan Sumber Data 
 

Dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah 

data yang diperoleh langsug dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti 

memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan 
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instrumen-instrumen yang telah di tetapkan. Data primer dikumpulkan 

oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan penelitian. 

Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian 

dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data 

primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci, 

data primer dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Pemilik usaha Event Organizer Topeng The Event (Paulus Budi 

Santoso Candra dan Evelyne Joice). 

2. 2 orang karyawan Event Organizer Topeng The Event. 

3. 5 orang pelanggan Event Organizer Topeng The Event. 

 

3.5 Metode Pengumupulan Data 
 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan 

yaitu memalui wawancara dan juga menyebarkan kuesioner kepada 

responden yang telah ditetapkan oleh peneliti. 

a. Wawancara  

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada 

suatu masalah dalam proses tanya jawab lisan di mana dua 

orang atau lebih bertatap muka secara fisik, Wawancara akan 

dilakukan kepada Paulus Budi Santoso Candra dan Evelyne 

Joice, dan 2 orang karyawan. 
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b. Kuesioner 

Alat ini secara besar terdiri dari tiga bagian yaitu judul 

kuesioner, yang berisi tujuan, atau petunjuk pengisian 

kuesioner, dan beberapa pertanyaan yang berisi opini dan fakta. 

Kuisioner dalam penelitian ini diberikan kepada 5 orang 

pelanggan Event Organizer Topeng The Event. 

 

3.6 Metode Analisis Data  
 

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis Deskriptif Kualitatif, bahwa yang dimaksud dengan penelitian 

kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan hal – hal baru yang 

tidak dapat diperoleh dengan menggunakan cara – cara lain dari 

kuantifikasi (pengukuran) atau yang sudah ditetapkan. 

a. Melakukan wawancara 

Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh persepsi, 

sikap, pola pikir, dari yang diwawancarai untuk mendapatkan data 

setelah melakukan wawancara. Langkah – langkah dalam menganalisis 

data dilakukan dengan bebrapa tahapan yaitu: 

1. Melakukan wawancara sesuai dengan kebutuhan peneliti.  

2. Setelah itu melakukan pengumpulan data.  



38 
 

  
  

3. Data yang sudah dikumpulkan kemudian disederhanakan yaitu 

dengan cara memisahkan data yang tidak diperlukan. Sehingga 

memudahkan peneliti dalam menonjolkan data yang penting.  

4. Selanjutnya adalah penyajian data, peneliti akan menyajikan data 

berupa tabel yang berbentuk catatan dari hasil wawancara untuk 

memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.  

5. Setelah terlihat sesuai, kemudian dapat ditarik kesimpulan tersebut 

mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi kesuksesan usaha 

pengusaha Event Organizer Topeng The Event yang ditinjau dari 

karakteristik wirausaha, lokasi usaha, dan kemampuan manajerial. 

b. Memberikan kuesioner 

Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui tanggapan responden 

terhadap pertanyaan yang diajukan. Dengan kuesioner ini responden 

mudah memberikan jawaban karena alternative jawaban sudah 

disediakan dan membutuhkan waktu singkat dalam menjawabnya. 

Tahapan - tahapan dalam menyusun kuesioner yaitu: 

1. Menentujan tujuan kuesioner tersebut. 

2. Membuat kisi – kisi angket, yang meliputi indicator dan jumlah 

item pertanyaan. 

3. Menentukan bentuk kuesioner. 

4. Membuat item pertanyaan kuesioner dalam bentuk pilihan ganda 

dan alasan memilih jawaban tersebut. 

5. Setelah itu ditarik kesimpulannya 
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Tabel 3.6 1 jawaban responden pada variable “Karakteristik Wirausaha” 

Kategori Pernyataan  Paulus topeng dan joyce 

topeng (pemilik) 

Karyawan topeng  

( 1 ) 

Karyawan topeng 

( 2 ) 

kesimpulan 

Visi dan tujuan 

bisnis 

Pemilik Event 

Organizer Topeng 

The Event 

menetapkan visi dan 

tujuan bisnis 

    

 

 

Tanggung jawab 

Bertanggungjawab  

terhadap lingkungan 

di tempat usaha 

    

Bertanggungjawab   

terhadap pelanggan     

Bertanggungjawab  

terhadap tenaga 

kerja 

    

Bertanggungjawab  

terhadap sosial     

Pengambilan risiko  
Keberanian dalam 

mengambil risiko 

dan mengambil 

keputusan secara 

agresif 
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Perencanaan bisnis  
Melakukan analisis 

dan 

mengidentifikasi 

dalam menyusun 

perencanaan bisnis 
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Tabel 3.6 2 jawaban responden pada variable “Lokasi Usaha” 

Kategori Pernyataan  Paulus topeng dan joyce 

topeng (pemilik) 

Tenaga kerja topeng 

( 1 ) 

Tenaga kerja topeng 

( 2 ) 

kesimpulan 

 

 

Faktor utama 

primer  

Adanya tempat 

bahan baku di 

sekitar lingkungan 

tempat usaha 

    

Adanya fasilitas 

listrik, jaringan 

telepon dan akses 

transportasi dalam 

penentuan lokasi 

    

- Kemampuan 

konsumen atau 

pelanggan dalam 

menjangkau lokasi 

di tempat usaha eo 

topeng 

    

Tersedianya tenaga 

kerja di tempat 

usaha Event 

Organizer Topeng 

The Event 
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Faktor kedua 

sekunder 

Ketersediaan 

fasilitas penunjang 

lain, seperti pusat 

perbelanjaan atau 

perumahan didekat 

tempat usaha eo 

topeng 

    

Perluasan lokasi 

ditempat usaha eo 

topeng 
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Tabel 3.6 3 jawaban responden pada variable “Kemampuan Manajerial” 

Kategori Pernyataan  Paulus topeng dan joyce 

topeng (pemilik) 

Tenaga kerja topeng  

( 1 ) 

Tenaga kerja topeng 

( 2 ) 

kesimpulan 

Pengorganisasian  
Menetapkan tugas 

dan prosedur yang 

sudah ditentukan 

    

Pergerakan dan 

pengawasan 

Memberikan 

pembimbingan dan 

menetapkan standar 

metode penilaian 

kerja 

    

Kreativitas dan 

inovasi 

Kemampuan dalam 

meghadapi 

tantangan dan selalu 

memberikan konsep 

yang baru 
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Tabel 3.6 4 jawaban pelanggan terhadap Event Organizer Topeng The Event. 

Kategori Pernyataan Jawaban pelanggan Event Organizer Topeng The Event Kesimpulan pelanggan 

Pelanggan  

( 1 ) 

Pelanggan  

( 2 ) 

Pelanggan 

 ( 3 ) 

Tanggung jawab  Bertanggungjawab 

terhadap pelanggan 

    

Pengambilan 

risiko 

Keberanian dalam 

mengambil risiko 

dan mengambil 

keputusan secara 

agresif 

    

Perencanaan bisnis Melakukan analisis 

dan mengidentifikasi 

dalam menyusun 

perencanaan bisnis 

    

Faktor utama 

primer (lokasi) 

Kemampuan 

konsumen atau 

pelanggan dalam 

menjangkau lokasi 

di tempat usaha eo 

topeng 

    

 

 

Faktor kedua 

sekunder (lokasi) 

Ketersediaan 

fasilitas penunjang 

lain, seperti pusat 

perbelanjaan atau 

perumahan didekat 
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usaha eo topeng 

Kretivitas dan 

inovasi  

Kemampuan dalam 

meghadapi 

tantangan dan selalu 

memberikan konsep 

yang baru 
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Tabel 3.6 5 Kesimpulan Terhadap Jawaban Responden Terdiri dari Karakteristik Wirausaha, Lokasi Usaha dan Kemampuan 

Manajerial 

 

Kategori Pernyataan Kesimpulan pemilik dan 

tenaga kerja 

Kesimpulan pelanggan Kesimpulan keseluruhan 

Visi dan tujuan 

bisnis 

Pemilik Event 

Organizer Topeng 

The Event 

menetapkan visi dan 

tujuan bisnis 

   

 

 

 

 

Tanggung jawab 

Bertanggungjawab  

terhadap lingkungan 

di tempat usaha 

   

Bertanggungjawab  

terhadap pelanggan 

   

Bertanggungjawab  

terhadap tenaga kerja 

   

Bertanggungjawab  

terhadap sosial 

   

 

Pengambilan 

risiko 

Keberanian dalam 

mengambil risiko dan 

mengambil keputusan 

secara agresif 

   

Perencanaan 

bisnis  

Melakukan analisis 

dan mengidentifikasi 

dalam menyusun 

perencanaan bisnis 
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Faktor utama 

primer (lokasi) 

Adanya tempat bahan 

baku di sekitar 

lingkungan tempat 

usaha 

   

Adanya fasilitas 

listrik, jaringan 

telepon dan akses 

transportasi dalam 

penentuan lokasi 

   

- Kemampuan 

konsumen atau 

pelanggan dalam 

menjangkau lokasi di 

tempat usaha eo 

topeng 

   

 

Tersedianya tenaga 

kerja di tempat usaha 

Event Organizer 

Topeng The Event 

   

 

 

Faktor kedua 

sekunder ( lokasi) 

Ketersediaan fasilitas 

penunjang lain, 

seperti pusat 

perbelanjaan atau 

perumahan didekat 

tempat usaha eo 

topeng 

   

Perluasan lokasi    
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ditempat usaha eo 

topeng 

Pengorganisasian  
Menetapkan tugas 

dan prosedur yang 

sudah ditentukan 

   

Pergerakan dan 

pengawasan 

Memberikan 

pembimbingan dan 

menetapkan standar 

metode penilaian 

kerja 

 

   

Kreativitas dan 

inovasi 

Kemampuan dalam 

meghadapi tantangan 

dan selalu 

memberikan konsep 

yang baru 

   

 


