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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Menurut Sugiyono dalam bukunya Metode Penelitian Bisnis memaparkan 

secara sistematis adalah proses yang digunakan dalam penelitian dengan 

menggunakan langkah-langkah tertentu yang logis 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

3.1.1.  Obyek Penelitian 

Penelitian ini memiliki obyek yaitu perusahaan keluarga PT. Persada Kibar 

Manunggal. 

3.1.2. Lokasi Penelitian 

Lokasi bertempat di Jl. Kopral Sapari no.27 Jepara, 59415 Jepara , Jawa 

Tengah. 

3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

3.2.1. Populasi 

Populasi adalah kriteria karakteristik atau ruang lingkup yang sedak diteliti 

(Wiji Nurastuti, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah  sepuluh  

pemegang saham PT. Persada Kibar Manunggal. 

3.2.2. Sampel 

 Sampel adalah kriteria karakteristik dari sebagian populasi yang diteliti 

(Wiji Nurastuti, 2006). Sampel dalam peneilitian ini adalah enam responden  
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yang  terlibat langsung dalam operasional karena akan lebih mudah 

mendapatkan informasi. 

3.2.3. Teknik Sampling 

 Teknik sampling yang digunakan dalam penilitian ini adalah teknik 

non-probability sampling dengan jenis purposive sampling berdasarkan 

dengan kriteria responden yang terlibat langsung dalam managerial 

perusahaan dan yang dapat memberikan informasi kepada peneliti secara 

relevan. 

3.3 Metode Pengeumpulan Data 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer 

dimana sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui 

observasi secara langsung kepada pemilik, pemegang saham perusahaan 

keluarga PT. Persada Kibar Manunggal dan calon suksesor sendiri. Data 

yang diperoleh mengenai cara perusahaan memilih suksesor dan tahap apa 

saja yang telah dilakukan oleh calon suksesor dan perusahaan. 

 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik yang digunakan oleh peneliti saat ini adalah kuesioner, dan 

obeservation yang dimana jawaban dari narasumber akan disimpulkan oleh 

peneliti. Observation yang digunakan saat ini adalah non participant 

observation dimana peneliti tidak ikut secara langsung terlibat dalam 

kegiatan sehari-hari perusahaan. Kuesioner ini akan dibagikan kepada 6 
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responden yang berupa pemilik dari perusahaan PT. Persada Kibar 

Manungal dan menggunakan metode pengukuran skala likert, yaitu : 

a) Jawaban SS (Sangat Setuju) diberi score 5 

b) Jawaban S (Setuju) diberi score 4 

c) Jawaban N (Netral) diberi score 3 

d) Jawaban TS (Tidak Setuju) diberi score 2 

e) Jawaban STS (Sangat Tidak Setuju) diberi score 1 

3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisa yang gunakan didalam  penelitian ini adalah analisa Deskriptif 

Kualitatif yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menganalisa dan 

mengidentifikasi ataupun menjelaskan data yang sudah dikumpulkan oleh penulis 

tanpa mengurangi dan menambah hasil dan tidak bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum dengan bahasa verbal dan menggunakan perhitungan 

angka. 

Berikut adalah metode analisis data yang akan dilakukan dan digunakan untuk 

menganalisa hasil dari penelitian ini : 

1. Menghitung score pada setiap indikator variable Berikut adalah rumus 

penilaian nilai skor pada setiap indikator dalam variable : 

  Perhitungan Skor setiap indikator : F x S 

Dimana : 

F = Frekuensi pemilih 

S = Skor pada skala jawaban 
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2. Menghitung rentang skala untuk mendapatkan analisa deskriptif. Analisa 

deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau 

memberi gambaran terhadap obyek Analisa ini dilakukan dengan cara 

menggunakan rumus rentang skala (Sugiyono, 2014:206) sebagai berikut : 

Rentang Skala (RS)  = (score terbesar – score terkecil) / jumlah interval 

RS   = (5 – 1 ) 

           2 

 

RS   =  2 

Dengan demikia jarak antar jenjang untuk masing-masing kategori adalah 

2 sehingga kategorinya adalah sebagai berikut : 

1,00 – 2,99 = Tidak Setuju 

3,00- 5,00 = Setuju 

3. Menghitung  rata-rata pada setiap indikator pada setiap variable Hal ini 

dilakukan agar dapat menarik kesimpulan indikator-indikator yang akan 

dilakukan oleh Pt. Persada Kibar Manunggal. Berikut adalah rumus rata-

rata dalam setiap indikator dalam variable : 

  Rata-rata : (F x S) 

  n 

Dimana : 

S = Skor pada skala jawaban 

F = Frekuensi pemilih 

n = Jumlah responden 
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Tabel 3.1 

Tabel Rentang Skala 

RS NILAI DASAR 
PENGEMBANGAN 

POTENSI 
SELEKSI TRANSISI 

1,00 - 2,99 TIDAK SETUJU TIDAK SETUJU TIDAK SETUJU TIDAK SETUJU 

3,00 - 5,00 SETUJU SETUJU SETUJU SETUJU 

Sumber : data primer yang diolah (2018) 

4. Mendapatkan kriteria yang diambil dari hasil analisis jawaban kuesioner 

dan wawancara terbuka responden 

5. Mengkonfirmasi hasil dari penelitian kepada para responden. 

6. Hasil penelitian disepakati oleh para responden untuk menjadi dasar 

pemilihan calon suksesor. 

7. Proses, tahap , dan kriteria yang sudah ditetapkan dan disepakati tersebut 

dapat  menjadi patokan perusahaan dan dapat digunakan untuk melakukan 

proses tahap suksesi yang sesuai dengan teori Breton Miller 


