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BAB III 

 
 

METODE PENELITIAN 
 

 

 

 

 

 

3.1 Obyek Penelitian 

 
 

Penelitian ini mengambil obyek penelitian yaitu pada CV. Royalindo Rima 

Proda Semarang yang beralamat pada Singa tengah 2 Kav 5 Semarang. Alasan 

penggunaan CV. Royalindo Rima Proda adalah karena saat ini Hari Wijaya telah 

melakukan suksesi pada perusahaan CV. Royalindo Rima Proda, yaitu Galang 

Wijaya. Suksesor telah memulai bekerja di CV. Royalindo Rima Proda sejak tahun 

2016 dan membantu dalam hal pemasaran madu. 

 

 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

 
 

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek (satuan-satuan/ individu- 

individu) yang karakteristiknya hendak diduga (Sugiyono, 2013). Populasi dalam 

penelitian ini adalah pemilik dan karyawan dari CV. Royalindo Rima Proda. 

Sedangkan penentuan sampel dilakukan dengan purposive sampling yaitu 

pemilihan sampel dengan criteria tertentu (Sugiyono, 2013). 
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Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 
 

1. Pemilik 

 

2. Calon Suksesor 

 

3. Karyawan yang memegang jabatan kunci dalam perusahaan. 

 

4. Keluarga 

 
 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive 

sampling dengan cara mengambil sampel yang dilakukan hanya atas dasar 

pertimbangan penelitinya saja yang menganggap unsur-unsur yang dikehendaki 

telah ada dalam anggota sampel yang diambil (Sugiyono, 2013). Jumlah kriteria 

sampel dalam penelitian ini berjumlah 7 orang dari pemilik/ayah suksesor (1 

orang), suksesor (1 orang), karyawan yang memegang jabatan kunci dalam 

perusahaan (3 orang), sedangkan dari keluarga adalah ibu suksesor/istri pemilik (1 

orang) dan kakak suksesor (1 orang). Karyawan yang dipilih dalam hal ini adalah 

manajer pemasaran, manajer produksi dan manajer personalia. 

 

 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 
 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

adalah persepsi atau tanggapan pelanggan yang diperoleh secara langsung dari 

responden (Sugiyono, 2013). Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan 

pemilik, keluarga, suksesor dan karyawan CV. Royalindo Rima Proda di Semarang. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 
 

Proses pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan kuesioner 

kepada beberapa narasumber seperti pimpinan, suksesor, karyawan kunci dan 

keluarga dari CV. Royalindo Rima Proda sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1 

Sampel Penelitian 

No Nama Jabatan 

1 Hari Wijaya Pemilik/Ayah suksesor 

2 Galang Wijaya Suksesor 

3 Suprio Manajer pemasaran 

4 Hendrik Harianto Manajer produksi 

5 Doddy Hartanto Manajer personalia 

6 Marta wijaya Ibu suksesor/Istri pemilik 

7 Christy wijaya Kakak suksesor/anak sulung pemilik 

 

 

 

3.5 Metode Analisis Data 

 
 

Teknik analisis yang akan digunakan adalah metode analisis deskriptif 

kualitatif yaitu 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). Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 
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1. Merangkum jawaban hasil wawancara dalam suatu bentuk tabel. 

 

2. Jawaban dari masing-masing responden akan dimasukkan ke kolom 

responden tersebut, misalnya jawaban pemilik akan dimasukkan ke kolom 

pemilik. 

3. Jawaban dari hasil wawancara ditulis berdasarkan pertanyaan tiap indikator 

pada daftar pertanyaan. 

Bentuk tabel rekapitulasi jawaban responden tersebut dapat dilihat dari tabel 

berikut: 
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Tabel 3.2 

Rekapitulasi Jawaban Responden 
Proses Suksesi Indikator Jawaban Responden 

Pemilik Suksesor Manajer 

pemasaran 

Manajer 

produksi 

Manajer 

personalia 

Ibu 

suksesor 

Kakak 

suksesor 

Persiapan Ruang lingkup        

Komitmen        

Visi        

Pendamping suksesor        

Menyiapkan diri 
dalam proses suksesi 

       

Menyiapkan bisnis        

Persiapan keluarga        

Target waktu yang 
realistis 

       

Penilaian Ketertarikan suksesor 
terhadap bisnis 

       

Bakat bisnis        

Pengembangan 

Profil 

Kesenjangan antara 
kebutuhan  dan 
kemampuan 

       

Program pendidikan 
formal 

       

Program pelatihan        

Pengalaman kerja 
diluar perusahaan 

       

Paparan awal bisnis        
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Proses Suksesi Indikator Jawaban Responden 

Pemilik Suksesor Manajer 

pemasaran 

Manajer 

produksi 

Manajer 

personalia 

Ibu 

suksesor 

Kakak 

suksesor 

Perencanaan Pembagian Rencana 
Kepemimpinan dan 
Transisi 

       

Pembagian Tugas        

Keterlibatan interaksi 
calon suksesor 
dengan incumbent 

       

Implementasi Keterlibatan suksesor 
dalam perusahaan 

       

Peran incumbent 
dalam perusahaan 
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4. Mencari kesamaan jawaban dari wawancara yang telah dilakukan kepada 7 

orang responden, misalnya pemilik, suksesor dan karyawan menyatakan 

setuju akan suatu pernyataan, maka kesimpulannya juga menyatakan setuju. 

5. Langkah berikutnya adalah mengambil kesimpulan dan menganalisis data , 

metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data modus. 

Analisis data modus yang digunakan adalah analisa semiotic, yang 

merupakan analisis frekuensi konten jawaban. Semakin sering didapatkan 

munculnya jawaban yang sama dari sebagian besar responden, maka 

jawaban yang sama akan menjadi fokus jawaban dari pertanyaan tersebut 

(Moleong, 2015). 

6. Untuk jawaban yang tidak sama, maka digunakan metode perbandingan 

tetap (teori constant comparative method oleh Glaser dan Straus dalam 

Moleong, 2015). Jawaban yang tidak sama akan di ambil kesimpulannya 

dari hasil-hasil jawaban yang didapatkan (Moleong, 2015) kemudian 

dianalisis dengan cara menemukan fokus dari suatu pernyataan jawaban, 

mengklasifikasikan, mengait-ngaitkan data, membuat hubungan 

7. Membuat kesimpulan jawaban yang menentukan bagaimana suksesi pada 

CV. Royalindo Rima Proda. Kesimpulan dibuat berdasarkan 

kecenderungan jawaban dari 7 responden tersebut didasarkan pada jenis dan 

jumlah jawaban yang cenderung hampir sama mengenai suksesi pada CV. 

Royalindo Rima Proda. 
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Tabel 3.3 

Kesimpulan Jawaban Responden 
Proses Suksesi Indikator Jawaban Responden Kesimpulan 

Pemilik Suksesor Manajer 

pemasaran 

Manajer 

produksi 

Manajer 

personalia 

Ibu 

suksesor 

Kakak 

suksesor 

Persiapan Ruang lingkup         

Komitmen         

Visi         

Pendamping suksesor         

Menyiapkan diri dalam 
proses suksesi 

        

Menyiapkan bisnis         

Persiapan keluarga         

Target waktu yang 
realistis 

        

Penilaian Ketertarikan suksesor 
terhadap bisnis 

        

Bakat bisnis         

Pengembangan 

Profil 

Kesenjangan antara 

kebutuhan  dan 
kemampuan 

        

Program pendidikan 
formal 

        

Program pelatihan         

Pengalaman kerja 
diluar perusahaan 

        

Paparan awal bisnis         
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Proses Suksesi Indikator Jawaban Responden Kesimpulan 

Pemilik Suksesor Manajer 

pemasaran 

Manajer 

produksi 

Manajer 

personalia 

Ibu 

suksesor 

Kakak 

suksesor 

Perencanaan Pembagian Rencana 
Kepemimpinan dan 
Transisi 

        

Pembagian Tugas         

Keterlibatan interaksi 
calon suksesor dengan 

incumbent 

        

Implementasi Keterlibatan suksesor 
dalam perusahaan 

        

Peran incumbent dalam 
perusahaan 

        


