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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek pada penelitian ini adalah Toko Mulya Abadi. Adapun alasan 

dipilihnya perusahaan ini sebagai obyek penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Kesediaan pihak Toko Mulya Abadi untuk menerima peneliti  untuk 

melakukan penelitian. 

2. Pada Toko Mulya Abadi belum pernah dilakukan penelitian dengan 

topik yang diteliti oleh peneliti sekarang. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek 

atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). 

Populasi dalam penelitian ini adalah satu pemilik, 1 anak (suksesor), dan 2 orang 

karyawan senior yang totalnya berjumlah 4 orang. Sampel adalah sebagian dari 

populasi (Sugiyono, 2016). Teknik pengumpulan sampel pada penelitian ini adalah 

menggunakan purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Merupakan  pemilik Toko Mulya Abadi 

2.  Anak (suksesor) dari pemilik Toko Mulya Abadi 

3. Karyawan yang bekerja di Toko Mulya Abadi  lebih dari 10 tahun. 
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3.3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer.  Data primernya berupa data 

wawancara mengenai perencanaan suksesi dalam bisnis keluarga Toko Mulya Abadi. 

Sumber data pada penelitian ini adalah  satu pemilik, 1 anak (suksesor), dan 2 orang 

karyawan. 

 

3.4. Metode Analisis Data  

Metode pengumpulan data berupa suatu pernyataan tentang sifat, keadaan, 

kegiatan tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan 

suatu informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan 

data dalam penelitian pada penelitian ini menggunakan wawancara. Wawancara 

merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka 

langsung dengan narasumber dengan cara tanya jawab langsung. Wawancara 

dilakukan dengan satu pemilik, 1 anak (suksesor), dan 2 orang karyawan. 

Menurut dalam Moleong (2013) wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara yang digunakan oleh 

peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (semistructure 

interview).   
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Analisis deskriptif kualitatif ini digunakan untuk mengetahui perencanaan 

suksesi di Toko Mulya Abadi. Di Toko Mulya Abadi  metode suksesi yang digunakan 

adalah dengan cara perlahan-lahan memperkenalkan bisnis kepada calon suksesor, 

sehingga calon suksesor dikemudian hari dapat memimpin toko dengan baik. Sejarah 

tentang berdirinya Toko Mulya Abadi sudah dibahas di latar belakang dan akan 

diperinci di Bab IV (gambaran umum perusahaan). Berikut ini adalah langkah-

langkahnya: 

1. Melakukan wawancara dengan pemilik, calon penerus dan 

karyawan. 

2. Membuat tabulasi hasil wawancara. 

3. Mendeskripsikan perencanaan calon penerus untuk menarik 

kesimpulan dalam menjawab perumusan masalah penelitian 

Tabel 3.1. Contoh Rekapitulasi Wawancara  Kondisi Bisnis  

 

No Pertanyaan P A K1 K2 Kesimpulan 

 Kondisi Bisnis:      

1 Apakah Anda menyerahkan toko ini 

pada anak Anda saat keadaan toko 

mengalami peningkatan? 

     

2 Apakah Anda melepaskan toko ini 

pada anak secara perlahan dan 

dibimbing dengan baik atau langsung 

memberian sepenuhnya kepada anak 

Anda untuk menjalankan toko ini? 

     

3 Apakah ada program pelatihan dan 

sosialisasi untuk anak Anda agar dapat 

mengembangkan toko agar lebih baik? 

     

4 Apakah anda bergantung pada anak 

Anda untuk memajukan toko ini? 
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Tabel 3.2. Contoh Rekapitulasi Wawancara  Kondisi Keluarga 

No Pertanyaan P A K1 K2 Kesimpulan 

 Kondisi Keluarga:      

1 Apakah Anda dan keluarga sering 

berbagi tentang hak pemilik terhadap 

anak Anda? 

     

2 Apakah Anda menyerahkan toko ini 

kepada anak Anda karena sudah 

direncanaakan atau untuk keadaan 

darurat nantinya? 

     

3 Apakah Anda telah mengajarkan anak 

untuk dapat menyelesaikan segala 

konflik yang timbul disuatu saat nanti? 

     

4 Apakah Anda dan keluarga sering 

berbagi pengetahuan untuk tujuan toko 

kedepannya? 

     

5 Apakah Anda percaya kepada anak 

untuk dapat mengembangkan toko ini? 

     

 

Tabel 3.3. Contoh Rekapitulasi Wawancara  Kondisi Manajemen 

 

No Pertanyaan P A K1 K2 Kesimpulan 

 Kondisi Manajemen:      

1 Apakah Anda dan anak Anda memiliki 

jabatan dan job desc. masing-masing? 

     

2 Apakah anak Anda memiliki keahlian 

untuk mengelola toko ini? 

     

 

Keterangan: 

P: Pemilik  

A: Calon penerus 

K1: Karyawan 1 

K2: Karyawan 2 
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4. Langkah selanjutnya, setelah melakukan wawancara, maka peneliti akan 

mendapatkan hasil wawancara, dan melakukan rekapitulasi hasil jawaban 

wawancara. 

5. Untuk hasil wawancara tentang kondisi bisnis dan kondisi keluarga 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu bagaimanakah 

proses suksesi menurut teori Handler dalam bisnis keluarga di Toko Mulya 

Abadi.   

6. Pertanyaan wawancara untuk kondisi bisnis yaitu “Apakah Anda 

menyerahkan toko ini pada anak Anda saat keadaan toko mengalami 

peningkatan?”, “Apakah Anda melepaskan toko ini pada anak secara 

perlahan dan dibimbing dengan baik atau langsung memberian sepenuhnya 

kepada anak Anda untuk menjalankan toko ini?”, “Apakah ada program 

pelatihan dan sosialisasi untuk anak Anda agar dapat mengembangkan toko 

agar lebih baik?”, dan “Apakah anda bergantung pada anak Anda untuk 

memajukan toko ini?”. Jika tiga orang menjawab “iya” sedangkan dua 

orang menjawan “tidak” maka kesimpulannya tetap pada jawaba “iya”. 

7. Pertanyaan wawancara untuk kondisi keluarga yaitu “Apakah Anda dan 

keluarga sering berbagi tentang hak pemilik terhadap anak Anda?”, 

“Apakah Anda menyerahkan toko ini kepada anak Anda karena sudah 

direncanaakan atau untuk keadaan darurat nantinya?”, “Apakah Anda telah 

mengajarkan anak untuk dapat menyelesaikan segala konflik yang timbul 

disuatu saat nanti?”, “Apakah Anda dan keluarga sering berbagi 
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pengetahuan untuk tujuan toko kedepannya?”, dan “Apakah Anda percaya 

kepada anak untuk dapat mengembangkan toko ini?”. Jika tiga orang 

menjawab “iya” sedangkan dua orang menjawan “tidak” maka 

kesimpulannya tetap pada jawaba “iya”. 

8. Pertanyaan wawancara untuk kondisi manajemen yaitu “Apakah Anda dan 

anak Anda memiliki jabatan dan job desc. masing-masing?” dan “Apakah 

anak Anda memiliki keahlian untuk mengelola toko ini?”. Hasil wawancara 

tentang kondisi manajemen digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

kedua yaitu bagaimanakah strategi suksesi menurut teori Handler dalam 

bisnis keluarga di Toko Mulya Abadi. Jika tiga orang menjawab “iya” 

sedangkan dua orang menjawan “tidak” maka kesimpulannya tetap pada 

jawaban “iya”. 

 

 


