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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Objek Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di PT Steel Pipe Industry Of Indonesia, 

Tbk di Rungkut  Industri II Surabaya. PT Steel Pipe Industry of Indonesia, 

Tbk. (PT SPINDO, Tbk.) adalah produsen pipa baja dengan kapasitas 

produksi terbesar di indonesia dan berpengalaman dalam memproduksi 

berbagai macam pipa baja/tabung dan berbagai produk terkait lainnya. 

Produk perusahaan telah memperoleh berbagai standar sertifikasi domestik 

dan internasional. Jaminan mutu produk selalu dilakukan perusahaan melalui 

penerapan suatu program sistem evaluasi mutu yang ketat dan selaras dengan 

telah diterimanya sertifikat Internasional ISO 9002 dan API 5L. Sesuai 

dengan persyaratan mutu internasional PT SPINDO, Tbk. Memenuhi standar 

ASTM, BS, JIS, ISO, API, AS dan SNI. Basis pelanggan perseroan meliputi 

perusahaan dosmetik indonesia dan perusahaan-perusahaan multinasional 

yang beroperasi di indonesia seperti Total, Chevron, Honda dan Yamaha, 

serta perusahaan internasional seperti J Steel Australasia Pty,Ltd. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah studi kasus, menurut Yin (2015:18), penelitian 

studi kasus ialah inkuiri empiris yang meneliti adanya fenomena di 

konteksnkehidupan nyata, bila batas-batas dari fenomena yang ada didalam 
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sebuah konteks tidak terlihat dengan jelas; dimana multi sumber bukti 

dimanfaatkan untuk mengevaluasi tingkat pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan dalam annual sustainability report dengan pedoman GRI 

pada PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia, Tbk. Penelitian ini adalah sebuah 

jawaban atas pernyataan bagaimana dan mengapa terfokus pada peristiwa 

kontemporer artinya bahwa penelitian ini terfokus pada satu variabel utama, 

namun cangkupannya lebih dari satu analisis. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Data Sekunder  

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti dari laporan 

tahunan PT Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk. Rungkut  Industri II 

Surabaya.  

Data Primer 

Yang merupakan data dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang 

terkait di perusahaan PT.Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk. 

a. Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan 

data primer, sekunder yang berasal dari laporan tahunan perusahaan PT. Steel 

Pipe Industry of Indonesia, Tbk dalam kurun waktu tahun 2013, 2014, dan 
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2015 sedangkan data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak 

yang terkait di perusahaan.  

Data sekunder (secondary data) menurut (Ruslan,2006) adalah data 

penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara 

(dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan 

pengelolahannya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. 

Berdasarkan sumbernya, data sekunder dapat diperoleh dari laporan historis 

perusahaan. Sumber data diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang 

bisa diakses melalui website yaitu, http://www.spindo.com. 

 Data primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Dan data primer diperoleh dari wawancara atau menyebar 

kuesioner ke karyawan maupun pihak terkait (Sugiyono, 2015). 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara, pengumpulan data-data dilakukan dengan mewawancarai pihak-

pihak yang terkait diperusahaan yaitu PT. Steel Pipe Industry of Indonesia 

Tbk, untuk mengumpulkan hasil wawancara tersebut segala pertanyaan sudah 

disiapkan dan hasil wawancara akan di cocokan atau dibandingkan apakah 

sudah sesuai dengan hasil yang ditemukan dari sumber data yang relevan 

seperti website perusahaan yang berkaitan maupun internet yang mempunyai 

relevansi terhadap kebutuhan penelitian yang nantinya akan dilakukan. Untuk 

memperoleh dan mengumpulkan data sekunder, seperti pengumpulan data 

http://www.spindo.com/
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kegiatan CSR, pengambilan laporan tahunan perusahaan mulai tahun 2013, 

2014 dan 2015. Data tersebut diperoleh dari laporan tahunan perusahaan 

melalui website http://www.spindo.com. 

A. Teknik Analisis Data 

Data-data yang diperoleh diolah dengan contect analysis yang 

pengolahan datanya didasarkan pada indikator GRI G4 yang menjadi 

variabelnya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

komparatif. Komparatif dilakukan dengan melihat pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan dalam 5 kategori yaitu ekonomi, lingkungan, sosial ( 

sosial tenaga kerja, sosial masyarakat dan sosial tanggungjawab produk ) 

Kategori pada komparatif berdasarkan pada indikator GRI G4 dan 

disesuaikan dengan hasil wawancara pada pihak yang terkait di perusahaan 

yang diperoleh. Menurut (Sugiyono, 2014:2) mengatakan bahwasannya 

“Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan sebuah data dengan tujuan dan kegunaan tertentu:. Jenis 

penelitian ini digunakan dalam penelitian secara deskriptif dan komparatif. 

Data di analisis dengan prosentase pengungkapan CSR pada periode 

tertentu dengan indeks 79 item pengungkapan, kemudian data dianalisis 

dengan analisis tren time series. Data time series merupakan data yang 

dikumpulkan, dicatat atau diobservasi sepanjang waktu secara berurutan 

(Roza,2014). Skala pengukuran untuk penilaian menggunakan skala Guttman 

yang menginginkan tipe jawaban tegas, seperti jawaban benar-salah, ya-tidak, 

http://www.spindo.com/
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pernah-tidak pernah, positif-negative, tinggi-rendah, baik-buruk, dan 

seterusnya. Pada skala Guttman yang menginginkan tipe jawaban tegas, 

seperti jawaban benar-salah, ya-tidak, pernah-tidak pernah, positif-negative, 

tinggi-rendah, baik-buruk, dan seterusnya. Pada skala Guttman, hanya ada 

dua interval, yaitu setuju dan tidak setuju. Skala Guttman menghasilkan 

binary skor (0-1). Untuk jawaban positif seperti benar, ya, tinggi, baik, 

rendah, buruk, dan semacamnya diberi skor 0 (Prabawati dan Roekhudin, 

2014). 

Berdasarkan objek kajian dalam penelitian ini, maka tahapan analisis 

disesuaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Melakukan analisis Corporate Social Responsibility (CSR) yang ada 

di perusahaan PT SPINDO dengan mewawancarai orang yang terkait 

di perusahaan tersebut. 

2. Menganalisis pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) di 

PT SPINDO apakah sudah sesuai penilaian GRI 4 dengan cara 

mengumpulkan dokumentasi laporan tahunan perusahaan. 

3. Penarikan kesimpulan. 


