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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunanakan metode studi kasus. Menurut Yin (1984) dalam 

Yin (2014:18) studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di 

dalam konteks kehidupan nyata bilamana batas – batas antara fenomena dan koneksi 

tak tampak dengan tegas dan di mana multisumber bukti dimanfaatkan. 

3.2 Informan Penelitian 

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan UD. XXX 

yang bergerak dalam bidang penjualan dan servis mesin jahit. Penelitian ini 

menggunakan teknik sampling Purposive Sampling. Subyek dalam penelitian ini 

adalah tiga informan yang merupakan key player perusahaan UD. XXX. Tiga 

informan tersebut adalah pendiri perusahaan, generasi kedua anak pertama, dan 

generasi kedua anak kedua. 

3.3 Sumber Dan Jenis Data 

1. Data Primer 
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Peneliti menggunakan hasil wawancara yang ditujukan kepada tiga informan 

pada perusahaan UD. XXX sebagai data primer. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah struktur organisasi, data 

nominal, dan genogram dalam perusahaan UD. XXX.  

3.3.1 Data Nominal 

Menurut Hidayat (2011) dalam Ong (2013:3) data nominal adalah jenis data 

kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, atau membedakan 

objek. Peneliti menggunakan generasi, jabatan, pendidikan terakhir, jajaran keluarga, 

dan sistem kerja sebagai data nominal 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Wawancara 

Metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data adalah 

wawancara. Menurut Sugiyono (2013) wawancara merupakan salah satu cara 

mengumpulkan data dengan bertukar informasi melalui tanya jawab yang dilakukan 

pada saat pertemuan. Peneliti menggunakan wawancara personal yaitu komunikasi 

langsung antara peneliti dengan CEO perusahaan keluarga dan calon suksesor untuk 

mendapatkan informasi sebagai bagian dari perencanaan suksesi. 
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3.5 Validitas dan Reliabilitas 

Menurut Yin (2014) ada 4 uji untuk kriteria penetapan kualitas desain 

penelitian dalam studi kasus yaitu : 

- Validitas konstruk  

- Validitas internal  

- Validitas eksternal  

- Reliabilitas  

Penelitian ini juga akan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono 

(2013) dalam Santoso dan Ardianti (2014) triangulasi adalah pemeriksaan data yang 

telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

3.5.1 Validitas Konstruk 

 Validitas konstruk dalam penelitian adalah memvalidasi daftar pertanyaan 

berkaitan dengan kajian teori dan tujuan penelitian. Validitas tersebut dapat 

menggunakan triangulasi. 

3.5.2 Validitas Internal 

 Validitas internal untuk mengukur akurasi penelitian dengan hasil yang 

dicapai. Penelitian ini menggunakan validitas internal dengan cara menyusun rencana 

triangulasi, rencana penerimaan dari informan-member checks, dan mengidentifikasi 

bagaimana narasumber terlibat dalam setiap tahap penelitian. 
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3.5.3 Validitas Eksternal 

 Hasil penelitian berupa hasil wawancara dan analisa data akan dibandingkan 

dengan teori Family Business yang ada pada buku literature buku maupun jurnal 

penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan untuk dapat menghasilkan penelitian yang 

logis. 

3.5.4 Reliabilitas 

 Realiabilitas bertujuan agar penelitian ini dapat dipercaya. Peneliti melakukan 

beberapa langkah untuk meminimalisir kesalahan dalam penelitian dengan cara : 

1. Menggunakan data internal perusahaan UD. XXX 

2. Menggunakan teknik triangulasi dalam melakukan analisis data 

3. Prosedur dan analisis data dilaporkan secara jelas 

3.5.5 Triangulasi 

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi waktu. 

Data dikumpulkan dengan wawancara di saat hari minggu pada saat narasumber 

mempunyai waktu luang. 

3.6 Metode Analisis Data 

Peneliti menganalisis data internal UD. XXX menggunakan teori The 

Business in Family Business. Teori ini memiliki empat alat analisis dengan alat analis 

tambahan yaitu Genogram yang ditunjukkan pada Tabel 3.2. Menurut Sharma, 
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Blunden, Labaki, Tsbari, dan Algarin (2013:3) keenam alat analisis ini dapat 

digunakan untuk pemahaman efektivitas dan efiesiensi dalam perusahaan keluarga. 

Tabel 3.2 

Teori dan Alat Analisis Perusahaan UD.XXX 

Indikator Alat analisis 

The Family in Family Business - Genogram 

 

The Business in Family Business 

- Organization/Ownership Chart 

- Succession Issues 

- Exploitation and Explorations of 

products and market 

- Types of conflict 

Sumber : Sharma, Blunden, Labaki, Tsbari, dan Algarin – Tools for Analyzing Family Business Cases 

(2013) 

 

3.6.1 Genogram 

Genogram  merupakan alat yang dapat membantu untuk menggambarkan key 

players dan hubungan masing – masing anggota keluarga untuk menganalisa konflik 

yang terjadi pada perusahaan UD. XXX 

3.6.2 Organization/Ownership Chart 

Peneliti menggunakan struktur organisasi pada perusahaan UD. XXX untuk 

dapat membantu memahami posisi otoritas dari setiap individu perusahaan dan juga 

departemennya. 

3.6.3 Succession Issues 

Perencanaan suksesi akan melalui 6 tahap yaitu : 

1. Menetapkan kepemilikan, tata kelola, dan tujuan manajemen. 

2. Mengatur suksesi untuk task group. 

3. Menetepkan kriteria untuk seleksi calon suksesor. 
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4. Mengembangkan calon suksesor. 

5. Menetapkan alur waktu untuk perpindahan manajemen dan juga tanggung 

jawab kepemilikan. 

6. Menetapkan rencana pensiun untuk pemimpin sebelumnya. 

 Dalam wawancara, informan pertama akan memilih empat Incumbent’s exit 

styles sebagai rencana untuk pensiun apakah Monarch, Generals, Governors, atau 

Ambassadors. Informan kedua dan ketiga juga akan memberikan alasan memutuskan 

untuk mengejar karir dalam perusahaan keluarga dengan mengadopsi berdasarkan 

empat komitmen yaitu Affective, Normative, Calculative, atau Imperative. 

3.6.4 Exploitation and Explorations of Products and Markets 

Perusahaan UD. XXX akan melakukan regenerasi dari generasi pertama ke 

generasi kedua, untuk dapat mempertahankan perusahaan dibutuhkan keterlibatan 

dalam berbagai tingkat inovasi. Generasi kedua harus dapat menentukan akan 

berfokus pada tinkat inovasi seperti apa. Tingkat inovasi terbagi menjadi tiga 

tingkatan yaitu Incremental, Progressive, atau Radical.  

3.6.5 Types of Conflict 

Tiga bentuk konflik dalam perusahaan keluarga yaitu tugas, proses, dan 

hubungan. Peneliti akan melakukan wawancara untuk mengetahui pada konflik 

terkait tugas, konflik terkait proses, dan konflik terkait hubungan  

3.6.7 Analisis Data 

Menurut Creswell yang dikutip oleh Sugiyono (2013:347) proses penelitian 

kualitatif yaitu membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang sifatnya masih 
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sementara, data dikumpulkan pada setting partisipan, analisis data deduktif, membuat 

data yang parsial kedalam tema, memeberikan interpretasi kepada suatu data. 

Langkah – langkah penelitian kualitatif :  

1. Mempersiapkan dan mengolah data yang akan dianalisis, seperti transkip 

 wawancara, mengetik data dari lapangan, menyusun dan memilah data yang 

 didapatkan sesuai jenisnya tergantung dari sumber informasi yang 

didapatkan. 

2. Mengklasifikasikan dan menganalisis data dengan detail dalam kode-kode 

(coding). Coding adalah suatu proses dalam mengolah materi atau informasi 

ke dalam segmen-segmen tulisan yang terdiri atas beberapa tahap yaitu : (1) 

mengambil data tulisan atau gambar yang telah didapatkan dan dikumpulkan; 

(2) mensegmentasikan data yang telah didapatkan dan dikumpulkan tersebut 

kedalam kategori-kategori; (3) memberi label kepada data yang telah 

dikategorikan tersebut dengan kode khusus dengan mengikuti contoh dalam 

 pembuatan kode. Contohnya dapat digambarkan sebagai berikut :  

LE-MS hal E-1, baris 6-7 

LE = jenis lampiran, lampiran E 

E-2 = halaman lampiran transkip wawancara informan   

MS = inisial dari nama informan  

6-7 = nomor urut baris jawaban informan  

3. Mendeskripsikan hasil laporan kedalam narasi atau laporan kualitatif dengan 
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pendekatan yang popupler yaitu naratif dalam penyampaian analisis. 

4. Menginterpretasi data, perbandingan hasil penelitian dengan informasi yang 

berasal dari teori. 

   Berikut merupakan gambar diagram alir yang menggambarkan langkah-

langkah dalam menganalisis data kualitatif : 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif 

Sumber : Data diolah 
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