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SUMBER IDE

• Apakah pelanggan membeli Genrik atau
Paten (Pertanyaan Jelas)

Argumentasi
1. Pelanggan membeli dua cara: 1) resep

dan 2) bebas
2. Untuk  jenis obat apa? Bebas diperjual

belikan.
3. Ide bagus, tapi tidak didukung oleh

bidang ilmiah ekonomi .
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Lantas

• Perilaku konsumen di bidang kesehatan
• Kesehatan  ( BPJS Kesehatan)
• Kepuasan  pelanggan menggunakan BPJS

Kesehatan
• Konsep kesenjangan (5)  .
• Meneliti kesenjangan antara persepsi

perusahaan  atas harapan konsumen dengan
harapan konsumen

• BPJS sudah dicanangkan, apakah yang
diharapkan konsumen atas pelayanan   BPJS
terpenuhi oleh persepsi perusahaan.
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Sumber Pengetahuan

• Empiricists berupaya menggambarkan,
menjelaskan , dan memprediksi melalui
observasi.

• Rationalists yakin bahwa  semua
pengetahuan dapat disimpulkan dari
pengathuan atau hukum,  kepercayaan atau
alam.

• Penguasa menjadi sumber ilmu pengetahuan
tapi harus diuji melalui  integritas dan
kemauannya untuk bertindak adil.

2-5

Dasar Menemukan Pengetahua

• Observasi fenomena langsung
• Mendefinisikan variabel, metode dan

prosedur
• Mengajukan hipotesis yang dapat diuji.
• Kemampuan merumuskan hipotesis

tandingan.
• Justifikasi keputusan secara statitstik
• Proses koreksi otomatis (self correction)
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Cara Berkomunikasi

• Exposition
– Pernyataan deskriptif tidak menyatakan

alasan.
• Argument

– Memperkenankan  kita menjelaskan ,
menginterpertasi, bertahan, menantang,
dan mengeksplorasi  arti.



25/09/2014

3

2-7

Argument Penting dalam Penelitian

• Deduction bentuk infrensi yang bersifat
konklusif

• Induction menarik keputusan dari satu
fakta ke fakta atas fakta tertentu.
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Tiang-Tiang (Blok) Teori

• Konsep (Concepts)
• Konstruk (Constructs)
• Definisi (Definitions)
• Variabel (Variables)
• Propositions and Hypotheses
• Theories
• Models
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Memahami Konsep

• A concept is sekumpulan arti atau
karakteristik yang berhubungan dengan
even tertentu, objek, kondisi, situasi dan
perilaku.

• Konsep dikembangkan  melalui  waktu
yang lama dari penggunaan yang
dibagikan.



25/09/2014

4

2-10

Memahami Konsep

• The success of research hinges on:
– sebrapa jelas konsetualisasi
– sebrapa baik orang laing memahami

konsep yang digunakan
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What is a Construct?

• A construct imaje atau ide yang secara
khusus diperuntukkan untuk penelitian
tertentu, atau untuk tujuan
mengembangkan  teori tertentu.
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Tipe Variabel

• Independent
• Dependent
• Moderating
• Extraneous
• Intervening

Jelaskan arti masing-masing  variabel di atas dengan
memberi contoh, unggah ke halaman yang sesuai.
Proposal tentatif dikirim ke e-mail, dengan  subjek

proposal tentatif ekstensi 2013
simatupangsbr@yahoo.com
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The Role of the Hypothesis

• Mengarahkan studi atau penelitian  yang
dilakukan .

• Mengidentifikasi fakta yang relevan.
• Menyarankan bentuk penelitian  apa yang

sesuai yang akan digunakan.
• Menyiapkan kerangka untuk mengroganisir

kesimpulan yang akan diperoleh dari
penelitian  yang akan dilakukan.
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What is a Good Hypothesis?

• A good hypothesis should fulfill three
conditions:
– Harus dapat memenuhi tujuan penelitian
– Harus dapat diuji
– Harus lebih baik dari tandingannya.
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The Value of a Theory

• Narrows the range of facts we need to
study

• Suggests which research approaches
will yield the greatest meaning

• Suggests a data classification system
• Summarizes what is known about an

object of study
• Predicts further facts that should be

found
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Tugas Metode Penelitian  Bisnis

• Unggah Topik Penelitian  meliputi:
Bidang Imu, Rencana Judul

• Abstrak Penelitian .
Latar belakang, tujuan penelitian , metode
dan rancangan hipotesis (tiga pragarap)
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Kredit Mikro

• Mandiri berhasil dalam
mengembangkan  kredit mikro,
khususnya  untuk komoditi karet, sawit
dan UKM. Keberhasilan ini bersamaan
dengan  peningkatan  kinerja tenaga
lapang ke berbagai lokasi sasaran.
Pertanyaan penelitian  adalah  faktor-
faktor apakah yang menentukan
keberhasilan tenga lapang dalam
menopang perkembangan  kredit mikro
di Bank Mandiri Sarolangun.


