
15 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah Inn Cafe and Soju Bar, Scoop, Bestcamp 

Cafe, Gala Steak & Pizza dan Twelve Cafe. 

3.2   Populasi dan Sampel 

3.2.1  Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek 

atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2017:80). Populasi dalam penelitian ini 

terdiri dari pemilik Inn Cafe and Soju Bar, Scoop, Bestcamp Cafe, 

Gala Steak & Pizza dan Twelve Cafe dan karyawan yang berjumlah 

178 orang. 

3.2.2  Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi (Sugiyono, 2013). Teknik yang dilakukan dalam 

pengambilan sampel adalah pengambilan sampel bertujuan 

(purposive sampling). Purposive sampling ini memiliki kriteria  

yaitu karyawan yang sering berinteraksi langsung dan minimal 

sudah bekerja 2 tahun. Jadi sampel dalam penelitian ini yang akan 

diwawancara adalah pemilik dan 2 orang karyawan kunci Inn Cafe 

and Soju Bar, Gala Steak & Pizza dan Twelve Cafe. Pembagian 

kuesioner dilakukan kepada 5 pemilik cafe dan 2 orang karyawan 

kunci. Karyawan kunci yang dimaksud dalam penelitian ini dapat 

dipilih melalui kriteria sebagai berikut: 

1. Karyawan yang telah bekerja lebih dari dua tahun 
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2. Karyawan yang memegang peranan dalam café yaitu 

administrasi dan cook.  

Wawancara akan dilakukan dengan pemilik dan 2 orang karyawan 

kunci Inn Cafe and Soju Bar, Scoop, Bestcamp Cafe, Gala Steak & 

Pizza dan Twelve Cafe untuk mengetahui apakah pemilik memiliki 

karakteristik wirausaha dan sudah memenuhi karakteristik 

wirausaha menurut teori dalam mencapai kesuksesan. Sedangkan 

pengumpulan data lainnya dengan dilakukan penyebaran kuesioner 

kepada 5 pemilik cafe dan 2 orang karyawan kunci masing-masing 

kafe untuk didapatkan kecenderungan jawaban yang tepat. 

3.3       Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

mengacu pada data yang secara langsung yang diperoleh dari 

sumber data utama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel 

minat untuk tujuan spesifik studi (Sugiyono, 2013). Sumber data 

akan diperoleh dari hasil wawancara ke pemilik dan 2 orang 

karyawan kunci Inn Cafe and Soju Bar, Scoop, Bestcamp Cafe, Gala 

Steak & Pizza dan Twelve Cafe dan penyebaran kuesioner kepada 5 

pemilik cafe dan karyawan. 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan 

wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data apabila peneliti sudah mengetahui informasi apa yang akan 

diperoleh secara pasti (Sugiyono, 2013). Wawancara akan dilakukan 

dengan pemilik dan 2 orang karyawan kunci Inn Cafe and Soju Bar, 

Scoop, Bestcamp Cafe, Gala Steak & Pizza dan Twelve Cafe untuk 

mengetahui apakah pemilik memiliki karakteristik wirausaha dan 

sudah memenuhi karakteristik wirausaha menurut teori dalam 

mencapai kesuksesan. Sedangkan pengumpulan data lainnya dengan 

dilakukan penyebaran kuesioner kepada 5 pemilik cafe dan 2 orang 
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karyawan kunci untuk didapatkan kecenderungan jawaban yang 

tepat. 

3.5  Metode/Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis statistik deskriptif. Analisis deskriptif juga dapat disebut 

sebagai investigasi karena peneliti langsung melakukan penelitian 

dengan bertemu secara langsung dengan orang-orang yang berada 

dilokasi penelitian untuk mengumpulkan data. Pada analisis 

deskriptif ini teknik penggunakan menggunakan bahasa verbal dan 

tidak memerlukan angka (Sugiyono, 2013). Langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Penyebaran kuesioner kepada 5 pemilik cafe dan 2 orang 

karyawan kunci. Kuesioner diberikan dengan skala Likert 

dengan lima kategori penilaian, yaitu: 

a. Skor 5 diberikan untuk jawaban sangat setuju 

b. Skor 4 diberikan untuk jawaban setuju 

c. Skor 3 diberikan untukjawaban cukup setuju 

d. Skor 2 diberikan untuk jawaban tidak setuju 

e. Skor 1 diberikan untuk jawaban sangat tidak setuju 

2. Merekap frekuensi jawaban responden atas pertanyaan yang 

diberikan. 

Tabel 3.1 

Contoh Rekapitulasi Frekuensi Jawaban 
  Jawaban 

Total 

Score 

  

Keterangan SS(5) S(4) CS(3) TS(2) STS(1) 

Rata-

rata 

Kategori 

 F S F S F S F S F S   

              

              

Rata-Rata              

 

Menghitung kategori dengan skala Likert. 

  Jumlah kelas = k = 2 

  Nilai Skor Maksimal = Skor 5  



18 
 

  Nilai Skor Minimal = Skor 1  

  Interval = 
𝑀𝑎𝑥−𝑀𝑖𝑛

𝑘
 

= 
5−1

2
  =  2,00 

Bobot nilai indeks (Ferdinand, 2014): 

a. 1,00 – 3,00 : Rendah 

b. 3,01 – 5,00 : Tinggi 

3. Pengambilan kesimpulan mengenai variabel dan indikator 

penelitian dilakukan dengan menjelaskan skor rata-rata dari hasil 

jawaban responden atas masing-masing variabel dan indikator. 

4. Melakukan wawancara kepada pemilik dan 2 orang karyawan 

kunci Inn Cafe and Soju Bar, Scoop, Bestcamp Cafe, Gala Steak 

& Pizza dan Twelve Cafe yang menjadi sampel penelitian 

5. Merangkum jawaban wawancara pemilik dan 2 orang karyawan 

kunci Inn Cafe and Soju Bar, Scoop, Bestcamp Cafe, Gala Steak 

& Pizza dan Twelve Cafe ke dalam tabel rekapitulasi jawaban 

wawancara 

Tabel 3.2 

Contoh Rekapitulasi Jawaban Responden 
Dimensi Indikator Jawaban Responden 

Pemilik 

InnCafe 

Pemilik 

Gala 

Pemilik 

Twelve 

Desire for 

responsibility 

Pemilik memiliki 

komitmen yang 

kuat atas bisnis 

yang 

dijalankannya 

   

Pemilik mau 

bertanggung 

jawab atas 

tindakan yang 

dilakukannya 

untuk 

menjalankan 

usaha 
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Tabel 3.3 

Contoh Rekapitulasi Jawaban Karyawan 
Dimensi Indikator Jawaban Responden 

  Karyawan 

InnCafe 1 

Karyawan 

InnCafe 2 

Karyawan 

Gala 1 

Karyawan 

Gala 2 

Karyawan 

Twelve 1 

Karyawan 

Twelve 2 

Desire for 

responsibility 

Pemilik 

memiliki 

komitmen 

yang kuat atas 

bisnis yang 

dijalankannya 

      

Pemilik mau 

bertanggung 

jawab atas 

tindakan yang 

dilakukannya 

untuk 

menjalankan 

usaha 

      

 

 

6. Membuat kesimpulan dari kesamaan jawaban responden. 

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan analisis dominan 

dengan teori penjodohan pola (Yin, 2015). Penggunaan teori ini 

dimaksudkan dengan membandingkan pola berdasarkan 

persamaan pola untuk penguatan validitas internal studi kasus 

yang bersangkutan. Penjodohan pola yang digunakan ini adalah 

dengan metode eksplanasi tandingan sebagai pola. Dalam 

metode ini, pendapat dari responden lain diambil untuk dianalisis 

sebagai sebuah kesatuan pola sehingga didapatkan konfirmasi 

atas pendapat dari responden (Yin, 2015). Jika tidak ada jawaban 

yang sama maka kesimpulan akan dibuat berdasarkan kombinasi 

dari masing-masing jawaban responden. 

Tabel 3.4 

Contoh Kesimpulan Jawaban Responden 
Dimensi Indikator Jawaban Responden Kesimpulan 

Pemilik 

InnCafe 

Pemilik 

Gala 

Pemilik 

Twelve 

Desire for 

responsibility 

Pemilik 

memiliki 

komitmen yang 

kuat atas bisnis 

yang 

dijalankannya 
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Dimensi Indikator Jawaban Responden Kesimpulan 

Pemilik 

InnCafe 

Pemilik 

Gala 

Pemilik 

Twelve 

Pemilik mau 

bertanggung 

jawab atas 

tindakan yang 

dilakukannya 

untuk 

menjalankan 

usaha 

    

 

7. Melakukan analisis terhadap kesimpulan hasil wawancara 

terhadap responden dengan menggabungkan hasil kesimpulan 

jawaban wawancara antara pemilik dan 2 orang karyawan kunci 

Inn Cafe and Soju Bar, Scoop, Bestcamp Cafe, Gala Steak & 

Pizza dan Twelve Cafe dengan kesimpulan dari jawaban 

kuesioner seluruh karyawan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


