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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Objek dan penelitian ini adalah industri roti JESSY Cake yang berlokasi 

di Brigjend Katamso no 36 Semarang. Alasan dipilihnya industri roti JESSY Cake 

karena usaha tersebut mampu bertahan selama 9 tahun dan peneliti ingin 

mengetahui pemilik perusahaan Jessy Cake yaitu Bapak Hapsoro Budiono 

melakukan penerapan orientasi kewirausahaan. Sebelum menjadi pemilik Jessy 

Cake, Bapak Hapsoro Budiono merupakan orang yang diberi kepercayaan untuk 

mengelola Roti Wonder pada tahun 2006-2009. Lalu beliau memutuskan untuk 

membeli Jesslyn Cake pada tahun 2010-2019 

3.2 Populasi Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulanya (Sugiyono, 2015 : 117 ). Pada 

penelitian ini populasinya adalah Bapak Hapsoro Budiono merupakan pemilik 

sekaligus pemimpin JESSY Cake dan 30 karyawan. Setelah menentukan populasi 

selanjutnya menentukan sampel. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representatif (mewakili) (Sugiyono, 2015:119). Sampel penelitian ini adalah 

Bapak Hapsoro Budiono selaku pemilik dan 2 karyawan manajerial Yanto kepala 
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Produksi dan Kristina Administrasi perusahaan JESSY Cake Semarang. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yaitu sampel dengan 

kriteria tertentu, 

Adapun kriterianya adalah : 

1.Merupakan karyawan jajaran manajerial yaitu Yanto sebagai Kepala Produksi 

karena mengetahui cara pembuatan roti yang inovatif dari segi rasa maupun 

bentuk dan Kristina merupakan karyawan jajaran manajerial sebagai Administrasi 

yang mengerti mengenai keuangan serta peningkatan dan penurunan penjualan 

maupun pembelian. 

2.Minimal telah bekerja 2 tahun 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Sumber data primer adalah sumber data yang  langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2015:193). Pada penelitian ini, data primer yang 

digunakan ialah wawancara langsung kepada pemilik perusahaan JESSY CAKE 

Semarang dan 2 karyawan  

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara.  Wawancara 

menurut (Sugiyono, 2013:231)  merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu. Kegiatan wawancara dilakukan langsung dengan 

pemilik perusahaan roti JESSY CAKE Semarang dan  2 karyawan yaitu Yanto 

sebagai Kepala Produksi karena mengetahui cara produksi roti dan inovasi dalam 

segi bentuk dan sudah lama bekerja di perusahaan dan Kristina sebagai 

Administrasi yang memiliki kemampuan dalam mengatur  perusahaan 
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3.5 Teknik Analisis  

 Teknik analisis yang digunakan adalah dengan analisis deskriptif 

kualitatif, yaitu analisis  yang digunakan dengan ,menggunakan bahasa verbal dan 

tidak menggunakan angka (Umar, 2001:170) Adapun langkahnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Melakukan tabulasi jawaban wawancara 

2. Melakukan analisis dan menarik kesimpulan berdasarkan teori Lumpkin 

dan Dess (1996) apakah pengusaha JESSY CAKE telah memiliki orientasi 

kewirausahaan sesuai dengan teori tersebut atau tidak sesuai. 

Tabel 3.5 

Format Analsis dan Kesimpulan Penerapan Orientasi Kewirausahaan Pada 

Pemilik Perusahaan Jessy Cake Semarang 

No Variabel p K1 K2 Kesimpulan 

1 Inovasi 

a. Jumlah varian produk inovasi 

b. pelayanan jasa 

c. InovasiTeknologi 

d. Sharing dari karyawan 

e. Eksperimen produk baru 

    

2 Proaktif 

a. Promosi brand agar lebih 

dikenal 

b. Antisipasi kekuatan pesaing 

c. Memiliki SDM yang 

kompetitif 
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No Variabel p K1 K2 Kesimpulan 

3 Pengambilan Resiko 

a. Berani bertindak/mengambil                  

keputusan 

b. Sikap tegas dalam 

pengambilan keputusan 

c. Bersedia menanggung 

kerugian penjualan 

d. Melakukan tindakan perluasan 

wilayah 

    

4 Agresivitas Bersaing 

a. Merespon tindakan kompetitor 

b. Menentukan harga lebih 

rendah daripada pesaing 

c. Meniru praktek teknik bisnis 

pesaing 

d. Mencari peluang dalam 

memasarkan produk 

    

5 Otonomi 

a. Upaya dalam menggapai 

tujuan 

b. Pengusaha menjadi sentralisasi 

c. Meningkatkan jiwa 

kewirausahaan 

d. Pemikiran kreatif 

    

Dari Tabel diatas dapat di simpulkan   presepsi antara Pemilik perusahaan dan 2 

karyawan manajerial, apakah Pemilik Perusahaan Jessy Cake & Bakery Semarang 

telah melakukan penerapan orientasi kewirausahaan sesuai dengan teori tersebut 

atau tidak. 


