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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1  Jenis Penelitian  

 Ditinjau dari pendekatannya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian 

deskriptif yang hanya menggambarkan serta meringkaskan berbagai kondisi dan 

situasi dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini dimaksudkan untuk 

menggambarkan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal tanpa berniat 

untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Menurut Sekaran (2009: 158) 

penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik 

variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Tujuan penelitian deskriptif adalah 

memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-

aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, 

organisasi, orientasi industri, atau lainnya.  

 Menurut Sugiyono (2005: 21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah 

suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu 

hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih 

luas. Jadi penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap suatu 

fenomena yang terjadi dan relevan dengan tujuan dari penelitian. Hasil dari 

penelitian ini hanya dilakukan dalam rentang waktu tertentu dengan cara 

menafsirkan data perusahaan keluarga PT.Kanaya pada masa sekarang. 
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3.2  Objek, Waktu, dan Ruang Lingkup Penelitian  

3.2.1 Objek dan Waktu Penelitian 

Adapun yang menjadi objek penelitian penulis adalah PT.Kanaya di Jakarta 

Utara, DKI Jakarta, usaha yang bergerak di bidang jasa perlayaran. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Bulan November 2017. 

3.2.2 Ruang Lingkup Penelitian  

Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian pada implementasi bisnis 

keluarga yaitu PT.Kanaya yang didasarkan dari hasil analisis kompetensi inti 

untuk mengetahui keunggulan perusahaan yang digunakan sebagai pembanding 

dengan kompetitor perusahaan sampel agar dapat memunculkan keunggulan 

bersaing dibandingkan kompetitor nya. 

 

3.3 Sumber Data  

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, 

yaitu data primer dan data sekunder.  

1. Data primer  

Menurut Sekaran (2009: 77) data primer adalah data yang dikumpulkan 

untuk penelitian dari tempat aktual terjadinya peristiwa. Data ini dapat 

diperoleh melalui wawancara, observasi, atau kuesioner. Data primer 

dalam penelitian ini diperoleh dari PT.Kanaya yang meliputi keadaan 

lingkungan baik internal maupun eksternal dari usaha tersebut.  
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2. Data sekunder  

Menurut Sekaran (2009: 77) data sekunder adalah data yang telah ada 

dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti, data ini dapat 

diperoleh melalui: 

 Informasi yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan dari dalam 

atau luar perusahaan 

 Data dari penelitian terdahulu, studi kasus dan dokumen perpustakaan  

 Data online, situs Web, dan Internet  

 Data dari dinas terkait, baik dinas pemerintah provinsi maupun 

pemerintah kota  

 

3.4 Metode dan Teknik Pengambilan Data  

Metode yang digunakan dalam pengambilan data penelitian ini adalah 

Menurut Marzuki (2005: 12) terdapat tiga metode pengumpulan data, yaitu 

sensus, sampling dan case study. Metode pengumpulan data yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah case study (studi kasus). Case Study adalah 

pengumpulan data dengan mengambil beberapa variabel dan kemudian masing-

masing variabel diselidiki secara mendalam. Teknik pengumpulan data 

merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data. Adapun 

teknik yang dilakukan antara lain :  

1. Studi Keperpustakaan 

Studi keperpustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan literatur, makalah,media cetak, seminar atau dari pihak-

pihak lain yang berkaitan dengan penelitian. Studi keperpustakaan adalah 
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dimana penulis mendapatkan referensi literatur mengenai bisnis keluarga, 

dunia perlayaran Indonesia dan beberapa buku manajemen yang dimana 

beberapa ahli dengan kata-katanya telah kutip serta ditulis dalam 

penelitian ini. 

2. Studi Lapangan  

Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukannya langsung ke lapangan. Teknik pengumpulan data ini dapat 

dilakukan dengan cara : 

a. Wawancara  

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan 

wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan, 

menurut Sugiyono (2008:231) wawancara adalah pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga 

dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara 

dilakukan kepada presiden direktur, general manager, dan pesaing-

pesaing dari PT. Kanaya.  

b. Observasi  

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan melakukan 

pengamatan langsung terhadap obyek penelitian. Sedangkan, menurut 

Sugiyono (2008:226) observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. 

Observasi pada penelitian ini dilakukan di Kantor dan lingkungan 

usaha PT.Kanaya untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam 

membantu jalannya penelitian. 
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c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan dokumen atau arsip yang dimiliki oleh pihak yang 

bersangkutan dengan penelitian. Metode ini digunakan terutama untuk 

mengambil data-data sekunder yang umumnya telah berbentuk 

laporan, seperti sejarah, deskripsi umum perusahaan, visi dan 

perusahaan, bidang usaha, persaingan, maupun struktur organisasi 

perusahaan. 

 

3.5  Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini berjumlah empat orang dimana dua orang 

nya merupakan key informan dan dua orang lainnya adalah informan tambahan. 

Semua informan dalam penelitian ini adalah pria dewasa yang memiliki 

kedudukan penting di masing-masing perusahaan sampel dan pesaing nya. 

Kriteria dari key informan pertama dan kedua di penelitian ini adalah merupakan 

owner dari bisnis keluarga yang bergerak di bidang perlayaran yaitu presiden 

direktur dari PT. Kanaya H.Martius Hamra, dan suksesor dari bisnis tersebut yaitu 

general manager dari PT. Kanaya Reza Indra Maulana, sedangkan informan 

ketiga dan keempat yang merupakan informan tambahan yang identitas nya 

dirahasiakan merupakan pesaing terdekat bisnis dari perusahaan sampel yang 

memiliki kedudukan di top level manajerial di perusahaan terseb 
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3.6  Teknik Analisis Data 

3.6.1 Model Pendekatan DNA Growth Family Businesses  

Disini peneliti akan mendeterminasi apakah PT.Kanaya sebagai 

perusahaan keluarga telah mengimplementasikan operasi bisnis keluarganya 

selaras dengan pendekatan DNA Growth Family Businesses dimana aspek-aspek 

yang harus diperhatikan terhadap data yang akan diambil diantaranya adalah :  

1. Next Gen-Planning, disini akan memunculkan pertanyaan seperti. 

Apakah rencana suksesi dari perusahaan? Bagaimana perusahaan 

mangatur transisi yang emosional? Bagaimana manajemen tata kelola 

untuk masa yang akan datang? Bagaimana perusahaan mengatur warisan 

dan pajak properti yang dimilikinya? bagaimana generasi sekarang 

mentransfer visi dan keinginan yang selaras dengan generasi sekarang? 

Dan bagaimanakah perusahaan mengatur konflik yang terjadi karena 

masa transisi dalam suksesi. 

2. Effective Tax Management, dari sini akan timbul pertanyaan seperti 

apakah perusahaan punya pengaturan terhadap personal tax dan 

corporate tax? Dan bagaimana cara pengaturan tersebut di 

implementasikan? Bagaimana perusahaan menghadapi tax controversy 

yang dapat terjadi sewaktu waktu?  

3. Family Governance, pertanyaan yang akan muncu disini adalah, apakah 

perusahaan memiliki kontijensi manajemen yang baik? Apakah 

perusahaan memiliki piagam keluarga yang menjadi acuan bisnis? 

apakah perusahaan membuka diri untuk suksesor diluar keluaraga? 
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Bagaimanakah desain dari organisasi perusahaan dan bagaimana 

perusahaan mengatur perubahan yang mungkin tidak disukai oleh 

anggota keluarga di perusahaan? Bagaiamankah tata kelola di 

perusahaan? 

4. Managing Capital, pertanyaan yang akan muncul pada aspek ini adalah, 

bagaimana manajemen perusahaan memprioritaskan modal yang ada? 

Bagaimana perusahaan mengelola penyimpanan modal yang ada? 

Apakah perusahaan memiliki working capital management? Bagaimana 

perusahaan meningkatkan modal yang ada? Bagaimana perusahaan 

menginvestasikan modal nya? Dan apakah perusahaan melakukan merger 

dan akuisisi terhadap perusahaan lain? 

5. Sutaining Growth and Profitibility, disini pertanyaan yang akan muncul 

seperti bagaiaman perusahaan mengoptimal jangkauan pasar nya? 

Bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan secara efisien? 

6. Managing and Retaining Talent, pada aspek ini akan muncul pertanyaan 

seperti, apakah perusahaan menerima non keluarga kepada circle nya? 

Bagaimana perusahaan memotivasi karyawan nya untuk meningkatkan 

loyalitas? Bagaimna perusahaan mengelola manajer-manajer agar 

performa kerjanya tetap efektif? 

7. Culture and Responsibility, disini akan muncul pertanyaan seperti, 

apakah perusahaan memiliki preferensi yang ramah lingkungan terhadap 

operasi bisnis nya dan bagaimana hal tersebut di implementasikan? 

Apakah perusahaan memiliki CSR yang sistematis? Bagaimana 
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perusahaan menanampakan budaya perusahaannya? Apakah perusahaan 

memiliki yayasan yang dikelola oleh anggota keluarga? 

8. Balancing Risk, pada aspek terakhir ini hal-hal yang akan muncul 

dipertanyakan adalah, bagaimana perusahaan menyeimbangkan dan 

mengelola risiko dan peluang yang ada? Bagaimana perusahaan 

mengambil keputusan dari risiko dan peluang yang ada? Dan 

bagaimanakah perusahaan melindungi asset dari risiko-risiko yang 

mungkin akan terjadi? 

 Dari hasil determinasi kedelapan aspek diatas akan di input kedalam VRIO 

Framework yang nantinya akan dianalisis untuk memunculkan core competence 

sebagai keunggulan bersaing yang dimiliki oleh PT.Kanaya sebagai bisnis 

keluarga. 

3.6.2 Analisis VRIO Framework 

 Menurut Barney dan Hesterly (2012:76) VRIO adalah tools yang dapat 

digunakan untuk mengukur analisa internal. Dengan memanfaatkan model Value-

chain dan menggunakan kerangka berdasarkan definisi dari dua asumsi (resource 

heterogeneity dan immobility) dikembangkan kerangka dengan nama: VRIO 

(Value, Rarity, Imitability, Organization). Model VRIO inilah yang dipakai untuk 

mengidentifikasi apakah sumberdaya tertentu dari perusahaan merupakan 

kekuatan atau kelemahan. VRIO framework disini disusun dengan menggunakan 

pendekatan model DNA Growth Family Businesses perihal sejumlah pertanyaan 

mengenai aktivitas bisnis perusahaan, yaitu : 

 Value: Apakah sumber daya perusahaan dapat menciptakan keunggulan 

bersaing bagi perusahaan dengan merespons secara efisien dan efektif 
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terhadap peluang dan ancaman yang timbul dari lingkungan eksternal 

perusahaan?  

 Rareness: Apakah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut 

tidak banyak dimiliki oleh para pesaing perusahaan?  

 Imatibility: Seberapa besar tingkat kesulitan yang dihadapi oleh pesaing 

perusahaan untuk melakukan pengimitasian terhadap sumber daya milik 

perusahaan tersebut?  

 Organization: Seberapa optimal perusahaan dapat mengkoordinasikan 

sumber daya yang dimilikinya tersebut?  

 Jika sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan memiliki karakteristik 

yang disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa sumber daya tersebut dapat 

dianggap kekuatan perusahaan karena perusahaan memiliki kompetensi yang 

berbeda (distinctive competency) dengan pesaingnya.  

 

Gambar 3.  1 VRIO Framework 

Sumber : Barney dan Hesterly (2012) 

 

3.6.3 Matriks CPM (Competitive Profile Matrix)   

Competitive Profile Matrix-CPM cadalah mengidentifikasi pesaing utama 

perusahaan serta kekuatan dan kelemahannya terkait dengan contoh posisi 
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strategis perusahaan. Bobot dan total nilai yang dibobot dalam CPM dan EFE 

mempunyai arti yang sama. Namun, faktor-faktor keberhasilan kritis dalam CPM 

menyangkut baik isu-isu eksternal maupun internal. Oleh karena itu peringkatnya 

merujuk pada kekuatan dan kelemahan, dengan penilaian  

4=kekuatan besar 

3=kekuatan kecil 

2=kelemahan kecil 

1=kelemahan besar.  

 Menurut David (2015:66) dalam bukunya Manajemen Strategik Konsep, 

matriks CPM mengidentifikasi pesaing-pesaing utama suatu perusahaan serta 

kekuatan dan kelemahan khusus mereka dalam hubungannya dengan posisi 

strategis perusahaan sampel. 

3.6.4 Keabsahan Data  

 Untuk memperoleh keabsahan data dan agar data obyektif, maka dilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut :  

A. Triangulasi  

Triangulasi adalah kebenaran data atau informasi yang diperoleh dari 

berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi 

sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan data 

(Rahardjo, 2010). Teknik triangulasii yang dilakukan pada penelitian 

dengan  membandingkan :  

 Data hasil studi dokumentasi dengan hasil wawancara.  

 Data hasil wawancara dengan hasil analisis. 

B. Teknik pemeriksaan kredibilitas  
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Pengujian kredibilitas dilakukan dengan cara :  

 Perpanjangan keikutsertaan peneliti yang turun langsung, 

sehingga meningkatkan derajat kepercayaan data yang dilakukan.  

 Perpanjangan pengamatan dengan melakukan pengamatan lebih 

cermat dan berkesinambungan.  

 Kecukupan referensi yaitu bahan-bahan yang tercatat dan terekam 

jika sewaktu-waktu perlu interpretasi data. 

 


