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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Pengambilan Data 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah 

metode penelitian historis. Penelitian historis adalah penelitian yang 

menggunakan data mengenai kejadian-kejadian masa lalu dan diolah secara 

sistematis. Pembuatan laporan ini bertujuan untuk mendapatkan suatu kesimpulan 

mengenai sebab, dampak, dan perkembangan dari kejadian yang dapat digunakan 

untuk mengantisipasi kejadian saat ini dan kejadian yang akan datang dari Batoc 

Craft. Selain itu, metode penelitian studi kasus juga digunakan dalam penulisan 

laporan ini. Penulis akan menggunakan kasus-kasus yang terjadi dalam Batoc 

Craft dan menganalisis setiap peristiwa untuk mengetahui kaitan antara karakter 

entrepreneur dengan perkembangan bisnis Batoc Craft. 

Berdasarkan sumber datanya, metode pengumpulan data yang dilakukan 

adalah metode pengumpulan data primer dan sekunder. Menurut Kuncoro (2009: 

148), data primer adalah data yang diperoleh melalui survei lapangan dengan 

menggunakan semua metode pengumpulan data original. Data primer yang 

digunakan dalam penulisan laporan ini adalah laporan keuangan dan laporan 

aktivitas bulanan. Sedangkan, data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh 

lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data 

(Kuncoro, 2009: 148). Data sekunder yang digunakan dalam penulisan laporan ini 

adalah data sekunder internal dan data sekunder eksternal. Data sekunder internal 
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berupa laporan non-keuangan seperti surat kerjasama, dan bukti-bukti penunjang 

kegiatan lainnya. Data sekunder eksternal meliputi data dari buku dan jurnal yang 

mendukung laporan projek ini. 

Variabel yang digunakan dalam penulisan laporan projek ini adalah 

karakter opportunity creation dan calculated risk taker.  

a) Opportunity Creation 
Table 3.1 Indikator Opportunity Creation  

No Indikator 
Opportunity Creation 

Measurability Data 

1 Mampu 
mengidentifikasi 
kondisi permintaan 
(demand) dan pasokan 
(supply). 
(Susanto, 2009 : 126) 

- Melihat kondisi permintaan 
dan pasokan dan 
menjadikannya peluang. 

• Penambahan pengrajin. 
• Penambahan jenis produk. 

- Dokumentasi foto. 
- Dokumentasi produk. 
- Surat kerja sama 

dengan pengrajin. 
- Bukti transaksi. 

2 Mampu untuk 
melakukan pengamatan 
terhadap kondisi dan 
peluang pasar dalam 
rangka menghadapi 
perubahan situasi. 
(Susanto, 2009 : 126) 

- Dapat menemukan peluang 
dalam menghadapi 
perubahan tren yang ada. 

• Pengembangan dan 
penambahan jenis produk 

- Dokumentasi produk. 
- Bukti transaksi. 

3 Mencari perubahan, 
merespon, dan 
memanfaatkannya 
sebagai peluang. 
Susanto, 2009 : 126) 

- Mencari  perubahan dan 
memanfaatkannya sebagai 
peluang. 

• Pengembangan jenis usaha 
• Penambahan jenis produk. 

- Dokumentasi produk. 
- Bukti transaksi. 
- Proposal penawaran. 
- Surat kerja sama 

dengan supplier. 

 
 

b) Calculted Risk Taker 
Table 3.2 Indikator Calculated Risk Taker  

No Indikator Calculated 
Risk Taker 

Measurability Data 

1 
 

Mampu 
mengidentifikasikan 
risiko sebelum 
bertindak. 
(Fahmi, 2010 : 3) 

- Dapat mengidentifikasi 
risiko-risiko yang mungkin 
terjadi sebelum bertindak. 
• Perjanjian dengan pihak 

pengrajin 
• Perjanjian dengan pihak 

pembeli 

- Dokumentasi foto 
bukti. 

- Surat kerja sama 
dengan pengrajin. 

- Perjanjian dengan pihak 
pembeli. 
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2 Mampu membuat 
alternatif-alternatif. 
(Fahmi, 2010 : 3) 
 

- Berusaha mencari solusi 
atas permasalahan/risiko 
yang terjadi.  

• Penjualan dan promosi 

- Surat pernyataan. 
- Dokumentasi foto. 
- Bukti transaksi. 

3 Membuat perencanaan 
dengan baik sebelum 
bertindak. 
(Fahmi, 2010 : 3) 

- Dapat membuat 
perencanaan untuk 
menghadapi atau 
meminimalisir risiko 
sebelum bertindak. 

• Perjanjian dengan pihak 
pengrajin 

• Perjanjian dengan pihak 
pembeli 

- Surat kerja sama 
dengan pengrajin. 

- Perjanjian dengan pihak 
pembeli. 

- Surat pernyataan. 
- Foto dokumentasi. 

 

3.2 Validitas dan Reliabilitas 

Metode triangulasi digunakan untuk menguji keabsahan data dalam 

penulisan laporan ini. Metode triangulasi adalah proses penguatan bukti dari 

individu-individu yang berbeda, jenis data dalam deskripsi dan tema-tema dalam 

penelitian kualitatif (Emzir, 2010).  

Dalam penelitian ini, metode triangulasi yang digunakan adalah metode 

triangulasi dengan sumber data. Metode triangulasi dengan sumber data dilakukan 

dengan membandingkan derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan cara berbeda dalam metode kualitatif (Bungin, 2011: 264-265). 

Penulis mencari data dari berbagai sumber  dan membandingkannya untuk 

permasalahan yang sama, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas untuk 

dikaitkan antara peristiwa yang terjadi dengan indikator karakter 

entrepreneurship. 

Validitas dan reliabilitas dari laporan diperoleh dari pihak internal dan 

eksternal dari anggota Batoc Craft. Validitas laporan dapat ditinjau dari pihak-

pihak eksternal seperti konsumen, reseller, pengrajin, maupun dosen pembimbing 
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proyek Batoc Craft. Reliabilitas dapat dilihat dari tahapan analisis data yang 

dilakukan oleh penulis. Data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan 

karena merupakan data internal yang dimiliki oleh Batoc Craft. Batasan data yang 

disajikan dalam penelitian ini mulai dari periode Juni 2011 hingga Juni 2013.  

Validitas diperkuat dari bukti-bukti dari data yang dimiliki oleh Batoc Craft, 

meliputi: 

1. Laporan keuangan 

Laporan keuangan berupa laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan 

laporan posisi keuangan yang dibukukan setiap semester dari awal 

berdirinya Batoc Craft  yaitu Juni 2011 hingga Juni 2013. Laporan 

keuangan tersebut telah dikumpulkan dan diperiksa oleh fasilitator. 

2. Laporan kegiatan bulanan 

Laporan kegiatan mingguan dikumpulkan dan telah diperiksa oleh 

fasilitator setiap minggu sebagai bukti laporan kinerja Batoc Craft. 

3. Dokumentasi kegiatan 

Dokumentasi kegiatan merupakan bukti bahwa penulis berpartisipasi 

dalam kegiatan-kegiatan selama periode Juni 2011 hingga Juni 2013. 

Dokumentasi kegiatan yang dilampirkan berupa foto pameran, kunjungan 

ke pengrajin, kegiatan promosi, dan lainnya. 

4. Bukti transaksi 

Bukti transaksi yang dilampirkan berupa nota pembelian, nota penjualan, 

resi pengiriman, surat kontrak pengrajin, dan surat kontrak konsinyasi. 
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5. Notulen rapat 

Notulen rapat berisi mengenai hasil rapat yang dilakukan oleh seluruh 

anggota Batoc Craft berkaitan dengan perkembangan usaha dan rencana 

yang dilakukan oleh Batoc Craft. 

 

3.3 Tahapan Analisis Data 

Laporan projek ini menganalisis data yang bersumber dari internal 

perusahaan Batoc Craft dengan batasan waktu Juni 2011 hingga Juni 2013. 

Berikut adalah tahapan analisis data yang dilakukan dalam penulisan laporan 

projek ini: 

1. Mengumpulkan data historis baik keuangan maupun non-keuangan yang 

disusun berdasarkan waktu kejadian. Batasan pengumpulan data dimulai 

dari periode Juni 2011 hingga Juni 2013. Data tersebut diperoleh dari data 

internal projek maupun data eksternal yang mendukung. 

2. Melakukan review terhadap kinerja Batoc Craft dan peristiwa-peristiwa 

penting yang berkaitan dengan karakter calculated risk taker dan 

opportunity creation selama periode Juni 2011 hingga Juni 2013. 

3. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap hasil olahan data tersebut 

mengenai peran karakter calculated risk taker dan opportunity creation 

terhadap perkembangan usaha Batoc Craft, yang berdasarkan pada 

indikator dari masing-masing karakter yang diperoleh dari beberapa teori 

yang tercantum dalam laporan ini. 

4. Menarik dan membuat kesimpulan akhir atas kedua karakter tersebut. 




