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                                        BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Objek dalam penelitian yang dipilih oleh Peneliti ini adalah Usaha  “Mie 

Palembang” yang berlokasi di Jl. Karang Laban no 107, Semarang. “Mie 

Palembang” berdiri pada tahun 1990 yang didirikan oleh Ibu Ma Tjai Ha atau 

yang sering dikenal dengan nama Ibu AHA. Ibu AHA membuka bisnis ini karena 

adanya peluang usaha dibidang kuliner. Pada awal berdirinya usaha Mie 

Palembang, Ibu AHA  hanya membuka seperti kedai/warung kecil di depan 

rumahnya yang masih berupa kontrakan di Jl. MT. Haryono. Di tahun 1997 beliau 

mulai mengembangkan bisnisnya berpindah ke alamat jl. Karang Laban 

107.Setelah Ibu AHA usaha dan rumahnya pindah di JL. Karang Laban ini usaha 

ibu AHA semakin maju dan pelangganya bertambah banyak, sehingga Ibu AHA 

memilih untuk tetap tinggal di jl. Karang Laban 107 dengan anaknya yang 

meneruskan usahanya tersebut dan sekarang usaha Ibu AHA juga mempunyai  

seorang karyawan untuk membantu  usaha tersebut .  

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

 Populasi menurut Sugiyono (2011 : 80) adalah suatu wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya dari usaha “Mie Palembang”.  Populasi di penelitian ini adalah 
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Pemilik Usaha “Mie Palembang”, Calon Suksesor “Mie Palembang” dan 

Karyawan “Mie Palembang”  

 Sampel menurut Sugiyono (2011) adalah bagian atau jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini 

adalah Pemilik Usaha “Mie Palembang” Ibu AHA, Calon Suksesor “Mie 

Palembang” anaknya Yuli dan seorang Karyawan “Mie Palembang” Ibu Susi. 

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan  purposive sampling. 

Menurut Jogiyanto (2008) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel 

sumber data dengan berdasarkan suatu kriteria tertentu.Kriteria yang digunakan 

juga berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tertentu yang sesuai dengan 

kebutuhan peneliti. Kriteria yang telah ditentukan yaitu Proses Suksesi tentang 

Kepemimpinan yang ada dalam bisnis usaha “Mie Palembang” yaitu dengan 

melatih Calon suksesor dalam mengembangkan usaha bisnis tersebut dan untuk 

karyawannya harus bisa jujur dan dapat bekerja dengan baik. Sampel yang 

digunakan oleh Peneliti yaitu Pemilik Usaha “Mie Palembang”, Calon suksesor 

yang akan meneruskan usaha “Mie Palembang” dan seorang karyawan yang 

mempunyai sifat yang jujur dan dapat bekerja dengan baik.   

3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan Sumber Data dalam penelitian ini merupakan data primer. 

Menurut Sugiyono (2009) data langsung didapatkan dari sumber, baik secara 

individu atau perseorangan dengan menggunakan teknik wawancara . Sumber 
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data primer merupakan responden penelitian yang meliputi Pemilik usaha , Calon 

Suksesor dan karyawan usaha “Mie Palembang”. 

 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan: 

a. Wawancara 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara.Menurut 

Jogiyanto (2008) wawancara adalah komunikasi dua arah untuk 

mendapatkan sumber data dari responden.Wawancara bisa dibagi menjadi 

dua yaitu antara wawancara secara langsung seperti tatap muka atau secara 

tidak langsung bisa melalui telepon. Metode wawancara  yang peneliti 

lakukan adalah wawancara secara langsung kepada Pemilik usaha, Calon 

Suksesor dan Karyawan  Usaha Bisnis “Mie Palembang”. 

b. Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan format  kualitatif deskriptif  

dengan tujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami  dan 

menjelaskan kondisi dan penelitian.  Menurut Moleong (2007) penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain: secara holistik dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.  
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Menurut Margono : 2007 metode observasi untuk melihat dan mengamati  

perubahan yang terdapat dalam usaha tersebut. Analisis deskriptif 

penelitian ini digunakan untuk memenuhi tujuan yaitu  

a. Melalukan wawancara dengan Pemilik Usaha Mie Palembang , 

Calon suksesor dan karyawan  

b. Merangkum dan menggolongkan hasil wawancara kedalam tabel 

hasil wawancara berdasarkan setiap proses dan aktivitas suksesi 

sesuai dengan penggolongan proses suksesi sesuai dengan alur 

proses suksesi dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam definisi 

operasional.  

c. 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  Tabel Wawancara Usaha Mie Palembang 

No Wawancara dengan 

Pemilik usaha  Ibu 

AHA 

Wawancara 

dengan 

saudara Yuli 

Wawancara 

dengan 

Karyawan 

Ibu Susi 

Kesimpulan 

1. Persiapan Suksesi  

a. Suksesi penting bagi 

perusahaan 

b. Strategi pemilik untuk 

calon suksesor 

c. Hal yang dilakukan 

perusahaan 

mepersiapkan suksesi  

d. Kriteria seorang 

suksesor ideal 

    

2. Keterlibatan Calon 

Suksesor 

a. Susesor dilibatkan dalam 

aktivitas perusahaan 

b. Bentuk perlibatan calon 

suksesor dalam 

perusahaan 

c. Tangggungjawab suksesor 

saat ini 

d. Nilai-nilai kepemimpinan 

yang diberikan calon 

suksesor 

    

3. Implementasi Suksesi  

a. Calon suksesor sudah 

mengerti visi perusahaan 

b. Calon suksesor sudah 

mengerti misi perusahaan 

c. Komunikasi keputusan 

keluarga 

    

 

 

 


