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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif guna memperoleh 

hasil penelitian yang diinginkan.  Metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang digunakan pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya 

adalah eksperiman) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci dan teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif, dimana hasil penelitian kualitiatif lebih menekankan makna daripada 

generalisasi. (Sugiyono,2015:1). Dalam penelitian ini hasil yg ingin didapat adalah 

peran delegasi dalam proses suksesi pada family business. 

3.2 Objek dan Subjek Penelitian 

Objek penelitian merupakan family business dan subjek dalam penelitian ini 

adalah informan. Penentuan subjek dari penelitian ini menggunkan purposive 

sampling yang dimana teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan 

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono,2015:53). Berdasarkan dari permasalahan 

yang ada dalam penelitian ini maka subjek dalam penelitian ini terdiri dari informan 

kunci (key informan) yaitu adalah generasi senior dan generasi penerus, praktisi dan 

ahli dalam bidang family business. Pada generasi senior dan junior saya 

menggunakan informan yang memiliki family bisnis berskala perusahaan menengah 

(medium enterprise) dengan asset 200 juta rupiah sampai dengan 10 milliar rupiah 
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(tidak termasuk tanah dan bangunan). Definisi ini di tetapkan dalam Peraturan 

Presiden No. 10 tahun 1999. 

Tabel 3.1 Pertimbangan Subjek Penelitian 
No. Subjek Pertimbangan 
1. Generasi Senior - Ayah/Ibu. 

- Memiliki perusahaan keluarga. 
- Mengalami proses delegasi kepada generasi penerus 

2. Generasi Penerus - Anak. 
- Mengalami proses delegasi dari generasi senior. 

3. Ahli - Akademisi dibidang family business dengan latar 
pendidikan minimal sarjana. 
 

Sumber: Data Diolah 
 

Data Informan : 

Generasi senior dan junior : 

1.  Nama perusahaan : UD. Bintang 

Nama Pemilik  : Yudhi Saputra dan Yuanda Purnama 

Bidang Usaha  : Hasil Bumi 

Alamat   : Bali 

Alasan   : Mengalami proses delegasi antar generasi 

2.  Nama perusahaan : PT. Surya Anugerah Utama 

Nama Pemilik  : Jernia Mery dan Simon Tam  

Bidang Usaha  : Food & Beverage 

Alamat   : Bali 

Alasan   : Mengalami proses delegasi antar generasi 
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3. Nama perusahaan : PT. Tata Tani Indonesia 

Nama Pemilik  : Ida Bagus Giri dan Ida Bagus Bayu Prasaja 

Bidang Usaha  : Manufacturing pupuk 

Alamat   : Bali 

Alasan   : Mengalami proses delegasi antar generasi  

4. Nama perusahaan : PT. Gading Murni 

Nama Pemilik  : Aruwan Soenardi dan Samuel Tirta Soenardi 

Bidang Usaha  : Stationary 

Alamat   : Surabaya 

Alasan   : Mengalami proses delegasi antar generasi    

Ahli 

1. Nama    : Agustiono, S.E, M.Sc. 

 Status   : Dosen Universitas Ciputra Surabaya 

 Lokasi    : Surabaya 

 Alasan   : Akademisi ahli dalam bidang family business 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam metode ilmiah karena 

pada umumnya data yang dikumpulkan harus valid. Valid atau tidaknya data yang 

dikumpulkan harus melalui beberapa metode dalam membantu pengumpulan data 

yang lengkap sehingga dapat mendukung landasan teori . 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara semi terstruktur yang dimana jenis wawancara ini termasuk dalam 
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kategori in-dept interview dan pelaksanaan wawancara ini lebih bebas dibandingkan 

dengan wawancara terstruktrur. Sugiyono (2015:73) 

Berikut rangkaian kegiatan yang dilakukan pengumpulan data dengan 

menggunakan wawancara mendalam: 

1. Persiapan, berikut tahapan-tahapan yang harus dilakukan: 

a) Menyusun pedoman wawancara sebagai instrumen wawancara. 

b) Tentukan jadwal waktu wawancara. 

c) Rekrutmen informan yang sesuai dengan kriteria. 

2. Pelaksanaan, berikut tahapan-tahapan yang harus dilakukan: 

a) Mengadakan perjanjian dengan responden tentang waktu yang tepat. 

b) Menyiapkan tempat wawancara. 

c) Wawancara diawali dengan memperkenalkan diri dan mengajukan 

pertanyaan yang mudah dijawab tentang hal-hal umum. 

d) Memberi kesempatan yang luas pada responden untuk menceritakan atau 

menjawab pertanyaan yang diajukan. 

3.4 Validitas dan Reliabilitas 

3.4.1 Validitas 

Uji validitas dari penelitian ini menggunakan metode triangulasi untuk 

menentukan krebilitas data. Triangulasi dapat diartikan sebagai sebuah teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan 

data dan sumber data yang telah ada. Dengan melakukan pengumpulan data 

menggunakan metode triangulasi, maka peneliti mengumpulkan data sekaligus 
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menguji kreadibilitas data. Sugiyono (2016:241). Metode triangulasi dilakukan 

dengan cara triangulasi sumber data yang di dapatkan dari hasil wawancara dengan 

informan. Prosedur triangulasi dilakukan dengan wawancara kepada ayah/ibu sebagai 

pemilik perusahaan keluarga, anak sebagai suksesor dan para ahli dalam bidang 

family business. 

3.4.2 Reliabilitas 

 Menurut Sugiyono (2015:119) penelitian yang reliabel bersifat majemuk dan 

dinamis sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Uji reliabitas 

dari penelitian ini dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses 

penelitian yang dilakukan oleh auditor yaitu pembimbing untuk memastikan bahwa 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti telah reliabel. 

3.5 Metode Analisis Data 

Menurut Bogban dalam Sugiyono (2015:88) Analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan 

temuannya dapat mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit penting 

dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada 

orang lain. 

Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis selama dilapangan dengan model 

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015:91) dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 
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1. Reduksi Data  

Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum dan memilah hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari pola dan tema untuk 

menarik kesimpulan sementara.  

2. Penyajian Data 

Penyajian data (display data) dilakukan dengan pengorganisasian data ke 

dalam suatu bentuk tertentu seperti dalam bentuk table,grafik, phie chart, 

pictogram dan sebagainya untuk dapat semakin mudah dipahami.  

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi  

Penarikan kesimpulan dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan 

masalah yang telah dirumuskan sejak awal, sehingga nantinya dapat 

dirumuskan strategi pengembangan bisnis yang tepat untuk perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


