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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis 

penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 

deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan 

fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan 

manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, 

hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena 

lainnya (Sukmadinata, 2006). 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan 

dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, 

pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung atau akibat yang 

terjadi. Pendekatan kualitatif adalah sesuatu pendekatan penelitian yang 

menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, peristiwa-peristiwa, 

pengetahuan atau objek studi. 

B.  Objek penelitian  

Objek penelitian ini adalah laporan tahunan (annual report) dan laporan 

berkelanjutan (sustainability report) mengenai Whistleblowing System PT PLN 

Persero dan PT Pertamina Persero periode 2012-2015. 

C.  Jenis dan Sumber Data  

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu primer adalah data yang 

diperoleh langsung dari sumber asli (tidak menggunakan media perantara) dan 

sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan yang sudah diolah dan 

terdokumentasi di perusahaan. Data primer diambil melalui wawancara langsung 

dengan pihak yang terkait sedangkan data sekunder ini diambil melalui website 

resmi PT PLN Persero (www.pln.co.id) dan PT Pertamina Persero ( 
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www.pertamina.com ) dan hasil dokumentasi dari penerapan Whistlebolwing 

System. Sumber data penelitian ini berasal dari laporan tahunan (annual report)  

dan laporan berkelanjutan (sustainability report)  periode 2012-2015.  

D.  Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan 

teknik dokumentasi. Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, 

peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar 

hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, 

yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif. Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang 

sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan yang 

berhubungan dengan penelitian, seperti: laporan tahunan (annual report) dan 

laporan berkelanjutan (sustainability report). 

E.  Teknik Analisis Data 

Dalam hal menjawab rumusan masalah, maka peneliti malakukan tahap 

analisis data yaitu menganalisis penerapan Whistlebolwing System  pada PT PLN 

dan PT Pertamina. Langkah-langkah analisis dalam penelitian ini adalah :  

1. Mendeskripsikan penerapan Whistleblowing System di PT PLN dan PT 

Pertamina.  

2. Menilai efektifitas dari penerapan Whistleblowing System dalam pencegahan 

kecurangan di PT PLN dan PT Pertamina, berdasarkan ukuran efektivitas yang 

dinyatakan oleh KNKG (2008), yakni: 

 Efektivitas Whistlebolwing System  dapat dilihat dari seberapa besar 

penurunan pelanggaran dari tahun ke tahun. 

http://www.pertamina.com/
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 Efektivitas Whistlebolwing System dapat dilihat dari meningkatnya 

partisipasi karyawan untuk melaporkan pelanggaran. 

 Efektivitas Whistlebolwing System  dapat dilihat dari struktur dan proses

yang benar dalam penerapannya.

3. Menganalisis bentuk perlindungan hukum dan penghargaan whistleblower

berdasarkan pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran - SPP KNKG (2008).


