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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Dimana jenis penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang 

bertujuan untuk menjelaskan sesuatu melalui penelitian dan hanya untuk 

mendeskripsikan tidak untuk melihat hubungan atau membandingkan (Ulum & 

Juanda, 2016).  

B. Objek Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada BPJS Ketenagakerjaan dengan 

menganalisis data dari laporan tahunan dan laporan berkelanjutan. BPJS 

Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) 

merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja 

untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya 

menggunakan mekanisme asuransi sosial. BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya 

bernama Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja), yang dikelola oleh PT. 

Jamsostek (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang jaminan 

sosial tenaga kerja, maka PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS 

Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014. 

C. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data 

Sekunder. Data sekunder ini bersumber dari data yang diambil melalui website 

resmi BPJS Ketenagakerjaan (www.bpjsketenagakerjaan.go.id) dan hasil   

http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/
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dokumentasi dari penerapan Whistlebolwing System  yang tertuang dalam 

Laporan Tahunan, Laporan berkelanjutan, Pedoman Sistem Pelaporan 

Pelanggaran BPJS Ketenagakerjaan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan 

teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat 

dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran melalui suatu media tertulis 

dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang 

bersangkutan. Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen 

yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan yang 

berhubungan dengan penelitian, seperti: Laporan Tahunan, Laporan 

Berkelanjutan, dan Pedoman Whistlebolwing System  BPJS Ketenagakerjaan. 

Adapun pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1) Melakukan dokumentasi terkait penerapan Whistlebolwing System  yang 

berada di BPJS Keteanagkerjaan yang diungkapkan dalam Laporan 

tahunan dan laporan Berkelanjutan. 

2) Melakukan dokumentasi terhadap pedoman Whistlebolwing System  yang 

terdapat pada BPJS Ketenagakerjaan, dengan mengaksesnya melalui 

website resmi BPJS Ketenagakerjaan (www.bpjsketenagakerjaan.go.id). 

3) Melakukan dokumentasi terhadap peraturan – peraturan yang terkait 

dengan penerapan Whistleblowing System. 

 

 

http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/
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E. Teknik Analisis Data 

 Dalam hal menjawab rumusan masalah, maka peneliti malakukan tahap 

analisis data yaitu menganalisis penerapan Whistlebolwing System  pada BPJS 

Ketenagakerjaan. Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Melakukan analisis terhadap hasil dokumentasi data yang terkait dengan 

penerapan Whistlebolwing System  pada BPJS Ketenagakerjaan, 

meliputi: 

1) Menelusuri pelaporan pelanggaran yang terjadi dalam Whistleblowing 

System 

2) Menjelaskan proses tindak lanjut atas pelanggaran yang ditemukan. 

b. Menginterpretasikan hal- hal atau faktor yang dapat mendukung 

penerapan Whistlebolwing System  pada BPJS Ketenagakerjaan, 

berdasarkan dengan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) yang 

dikeluarkan oleh KNKG pada tahun 2008, yaitu sebagai berikut: 

1) Menguraikan kondisi yang membuat karyawan yang menyaksikan 

atau mengetahui adanya pelanggaran mau untuk melaporkannya. 

2) Menjelaskan sikap/ tindakan perusahaan terhadap pembalasan yang 

mungkin dialami oleh pelapor pelanggaran. 

3) Menelusuri tersedianya akses pelaporan pelanggaran ke luar 

perusahaan, bila manajemen atau pelapor tidak mendapatkan respon 

yang sesuai. 

c. Membahas temuan dari hasil analisis yang dilakukan 
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d. Membahas efektifitas dari penerapan Whistlebolwing System  untuk 

mencegahan kecurangan pada BPJS Ketenagakerjaan, berdasarkan 

ukuran efektivitas yang dinyatakan oleh KNKG (2008), yakni: 

1) Efektivitas Whistlebolwing System  dapat dilihat dari seberapa besar 

penurunan pelanggaran dari tahun ke tahun. 

2) Efektivitas Whistlebolwing System  dapat dilihat dari meningkatnya 

partisipasi karyawan untuk melaporkan pelanggaran. 

3) Efektivitas Whistlebolwing System  dapat dilihat dari struktur dan 

proses yang benar dalam penerapannya. 

e. Menarik kesimpulan dari hasil pembahasan yang dilakukan 


