
32 
 

BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

3.1.1 Obyek Penelitian 

 Obyek penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk penelitian ini adalah 

generasi pertama dan generasi kedua yang mengelola bisnis keluarga CV. Fajar 

Karunia. 

3.1.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi bisnis keluarga CV. Fajar Karunia berada di Jln. Mgr 

Sugiyopranoto no. 37, Pendrikan Kidul, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa 

Tengah. 

 

Gambar 3.1 Denah Lokasi CV. Fajar Karunia 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut 

(Sugiyono, 2014), data primer merupakan data yang langsung didapatkan dari 

sumber utama baik secara individu atau perseorangan dengan menggunakan 

metode wawancara atau bisa juga dengan pengisian kuesioner yang dilakukan 

dalam proses penelitian. 
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Sumber data yang digunakan sebagai data primer dalam penelitian ini 

bersumber dari pemilik dan calon penerus perusahaan keluarga CV. Fajar 

Karunia.  

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan metode pengumpulan data dengan 

menggunakan metode wawancara agar mendapatkan informasi secara langsung 

dan akurat dari pemilik dan calon penerus perusahaan. Menurut (Sugiyono, 2014), 

wawancara digunakan sebagai teknik untuk mengumpulkan data jika penelitian 

tersebut memiliki permasalahan yang ingin diteliti, dan juga jika ingin menggali 

hal-hal secara lebih detail dari responden. Wawancara dilakukan secara langsung 

kepada pemilik dan calon penerus, sebelum melakukan wawancara saya sebagai 

peneliti membuat janji dengan pemilik dan calon penerus guna menentukan waktu 

dan tempat untuk melakukan wawancara. Wawancara yang akan dilakukan 

kepada pemilik berhubungan tentang kriteria personal calon penerus yang 

diinginkan oleh pemilik, sedangkan untuk calon penerus wawancara yang akan 

ditanyakan tentang kritera persiapan penerus. Lama wawancara kurang lebih satu 

jam dan meminta ijin kepada narasumber untuk merekam percakapan wawancara. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan deskriptif kualitatif dengan 

tujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan kriteria pemilik dan kriteria 

persiapan penerus. Menurut (Sugiyono, 2014) analisis yang dilakukan dengan 

cara deskriptif menggunakan pola yang menggambarkan dan menjelaskan dengan 

uraian mengenai keadaan yang berhubungan dengan data-data yang digunakan 

untuk menarik berbagai kesimpulan dari berbagai peristiwa yang sulit diukur 

dengan menggunakan data angka. Untuk mengetahui kesesuaian evaluasi dapat 

dilihat dari keinginan pemilik dan kondisi calon penerus sesuai dengan faktor—

faktor pendukung kesuksesan proses suksesi seperti pada tabel 3.1 untuk 

mengetahui kesiapan dari calon penerus. 
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Tabel 3.1 Evaluasi Kriteria Pemilik dan Kriteria Persiapan 

Penerus 

Keterangan Pemiik Calon Penerus Evaluasi Kesusaian 

1. Faktor-faktor 

persiapan dari 

penerus : 

a. Pendidikan formal 

b. Pelatihan 

c. Pengalaman di 

luar perusahaan 

d. Posisi pada saat 

masuk perusahaan 

e. Lama bergabung 

dalam  perusahaan 

f. Motivasi 

bergabung dalam 

perusahaan 

g. Persepsi akan 

persiapan suksesi 

 

   

2. Faktor-faktor 

hubungan antar 

anggota keluarga dan 

individu dalam 

perusahaan 

a. Komunikasi 

b. Kepercayaan 

c. Komitmen 

d. Loyalitas 

e. Goncangan dalam 
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keluarga 

f. Konflik 

g. Nilai-nilai dan 

tradisi yang 

diajarkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


