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Part One
INTRODUCTION TO

BUSINESS RESEARCH
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TUGAS INDIVIDUAL

1. Ajukan topik penelitian  tentatif (upayakan terlihat
konsentrasi yang akan dipilih)

2. Susun  fonemena penelitian   yang terdiri dari (bisnis gap,
research gap, atau theroy gap).  Masuk pada  tgl 5 April
2014.

3. Dalam kaitannya dengan  no 2,  yang harus dijawab adalah
mengapa anda tertarik pada bidang yang diajukan dan
seberapa penting.

4. Sebagai persiapan kumpulkan  artikel yang berkaitan
dengan   research gap yang anda   fikirkan.  Sumber bisa
masuk langsung  online-journal (masuk dari
unja.ac.id/mm), atau dari petra.ac.id,  atau dari google
dengan  cara mengetika topik penelitian  yang berkaitan.
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Chapter Three
THE RESEARCH PROCESS
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Riset Manajemen
Jenjang Pertanyaan

Dilema Manajemen

Pertanyaan Pengukuran
Pertanyaan Investigatif

Pertanyaan Penelitian
Pertanyaan Manajemen

Keputusan Manajemen
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Bekerja dengan  Hirarki

• Dilema Manajemen
– Gejala dari permasalahan aktual
– Tidak susah mengidentifikasi dilema,

yang sulit mungkin memilih satu dari
sekian banyak masalah.
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Bekerja dengan  Hirarki

• Kategori Pertanyaan Manajemen
– Memilih tujuan atau sasaran
– Menciptakan atau memunculkan

solusi
– Menyelesaikan masalah atau

mengendalikan situasi
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Bekerja dengan  Hirarki

• Memilih research question
– Memilih konsep atau konstruk
– Menyelesaikan pertanyaan penelitian

menjadi  pertanyaan tingkat  dua atau tiga
– Memverifikasi hipotesis dengan  kualitas

pertanyaan
– Menentukan  bukti jawaban  atas berbagai

pertanyaan  dan hiptesis.
– Menentukan lingkup studi
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Bekerja dengan  Hirarki

• Pertanyaan Investigatif
– Pertanyaan peneliti  harus  harus

sampai kepada jawaban atas
pertanyaan secara memuaskan yang
disusun sejak dari awal.
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Working with the Hierarchy

• Mengukur Pertanyaan
– Pertanyaan yang sebenarnya

ditanyakan  atau yang disarikan dari
responden.
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Other Processes in the Hierarchy

• Eksplorasi
– Pengembangan  terkini
– Prediksi dengan  menginfomrasikan

tentang prosfek teknologi .
– Mengidentifikasi  bidang  yang terkait
– Hal-hal yang mengakibatkan berhasil

dan gagal oleh orang lain dalam
bidang yang diteliti.

3-12

Permasalahan  Proses Penelitian

• Sindrom teknik yang disukai. Beberapa
peneliti terikat dengan   metode yang terkait
sehingga memaksanya untuk menggunakan
yang ada.

• Database perusahaan. Manajer adakalanya
mengandalkan data perusahaan  sehingga
dibatasi kepada permasalahan yang lain.
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Permasalahan  Proses Penelitian

• Pertanyaan yang tak dapat diteliti. Tidak
semua pertanyaan mempunyai nilai untuk
ditanyakan atau dijawab.

• Permasalahan dari presfektif manajemen
terlalu kompleks.

• Keinginan untuk mencari jawaban tidak selalu
secara politik diperkenankan.
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Merancang Penelitian

• Pilih rancangan dari sejumlah cara yang
tersedia meliputi:  metode, teknik,
prosedur,  urutan dan  rancangan
sampling.
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Alokasi Sumberdaya dan Anggaran

• Guides to plan a budget
– Project planning
– Data gathering
– Analysis, interpretation, and reporting

• Types of budgeting
– Rule-of-thumb
– Departmental or functional area
– Task
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Metode Penilaian

• Evaluasi  setelah penelitian
• Sebelum Penelitian  dilakukan
• Opsi Analisis
• Teori Keputusan
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Contents of a Research Proposal

• Statement of the research question
• Brief description of research methodology
• Pilot Testing
• Data collection
• Data preparation
• Data analysis and interpretation
• Research reporting
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Data Collection

• Characterized by
– abstractness
– verifiability
– elusiveness
– closeness to the phenomenon

• Types
– Secondary data
– Primary data
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Final Steps in Research

• Data analysis
• Reporting the results

– Executive summary
– Overview of the research
– Implementation strategies for the

recommendations
– Technical appendix


