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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010:38) “objek peneltian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.” 

Selanjutnya Sugiyono (2012:14) menjelaskan bahwa “penelitian kualitatif 

dilakukan pada objek yang alamiah. Objek yang alamiah adalah objek yang 

berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti 

tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.” 

  Herdiansyah (2010:9) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah 

suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam 

konteks social secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi 

komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. 

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa objek 

penelitian merupakan suatu atribut atau nilai dari orang yang darinya lah seorang 

peniliti dapat meneliti dan mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini, 

karakteristik objek penelitian yang digunakan adalah ahli akuntansi yang 

menguasai bidang fraud, pejabat suatu BUMN, serta seorang akuntan publik. 

Sumber data pada penelitan ini didapatkan dari hasil wawancara kepada 

narasumber yang ahli di bidangnya dengan tujuan untuk menggali lebih dalam 

mengenai faktor apa saja yang mendorong seseorang melakukan abuse of power 

dan diskresi. 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Desain Penelitian 

Sugiyono (2012:14) menjelaskan bahwa “penelitian kualitatif sebagai 

metode penelitian yang berlandasan pada filsafat postpositivisme, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah 

eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan 
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sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik 

pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kuatatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi.” 

Dengan metode deskriptif kualitatif penulis berharap dapat 

menggambarkan serta menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang 

melakukan abuse of power dan diskresi. Selain itu, alasan lain penulis 

menggunakan metode deskriptif kualitatif adalah agar mendapatkan data yang 

real serta lebih jelas dan mendalam langsung dari pakarnya. Disisi lain, jika 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif maka data yang 

didapat akan diragukan keasliannya karena melihat kenyataan bahwa 

questionnaire yang diisi oleh objek penelitian terkadang diisi secara asal, 

sehingga hasil penlitian pun akan diragukan keakuratannya, serta hasil penelitian 

yang dikerjakan melalui metode kuantitatif hanya akan menunjukkan hasil yang 

menunjukkan pengaruh antara variabel X dengan variabel Y, tanpa ada gambaran 

dan penjelasan yang lebih mendalam atas penelitian tersebut. 

3.2.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.2.2.1 Sumber Data 

Menurut Lofland (2010:11) “sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain. Sumber data merupakan bagian yang sangat penting 

dalam suatu penelitian, karena sumber data berpengaruh langsung terhadap 

kualitas penelitian. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer.” 

Purhantara Wahyu (2010:79) menyebutkan bahwa “data primer adalah 

data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti 

memperoleh  data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-

instrumen yang telah ditetapkan.” 

3.2.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Sugiyono (2012:193) mengutarakan bahwa “terdapat dua hal utama yang 

mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian 

dan kualitas pengumpulan data. Dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan 
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data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuisioner (angket), observasi 

(pengamatan), dokumentasi dan gabungan ketiganya (triangulasi).” 

3.2.2.2.1 Wawancara 

 Sugiyono (2012:137) memaparkan bahwa “wawancara digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan masalah yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya 

sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur (peneliti telah 

mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh) maupun 

tidak terstruktur (peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap sebagai pengumpul datanya) dan dapat 

dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung (melalui 

media seperti telepon).” 

Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data pada metode 

penelitian kualitatif. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak 

terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face)  maupun dengan 

menggunakan telepon.  Dalam penelitian ini wawancara yang akan digunakan 

adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti 

tidak meggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya 

berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Berikut pedoman 

wawancara pada penelitian ini: 

1. Seberapa besar peluang seorang pejabat perusahaan melakukan tindakan 

abuse of power? 

2. Seberapa besar peluang seorang pejabat perusahaan melakukan tindakan 

diskresi? 

3. Menurut pendapat Anda mana yang lebih banyak keberadaannya dalam 

sebuah perusahaan, apakah pejabat yang hanya melakukan salah satu 

tindakan antara abuse of power atau diskresi, atau pejabat yang melakukan 

sekaligus dua tindakan yakni abuse of power  dan diskresi? 
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4. Apa saja faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan 

abuse of power dan diskresi? 

Untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang lebih lengkap, maka 

peneliti perlu melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang mewakili 

berbagai tingkatan yang ada dalam objek. 

Penentuan narasumber penelitian dengan menggunakan cara key 

person. Memperoleh informasi penelitian maupun informasi awal tentang 

objek penelitian maupun informasi penelitian. Individu-individu yang akan 

menjadi narasumber pada penelitian ini semua berprofesi sebagai akuntan dan 

auditor baik eksternal maupun internal namun berasal dari institusi-institusi 

yang berbeda-beda guna mendapatkan jawaban yang lebih bervariatif. Berikut 

daftar institusi asal para narasumber: 

Tabel 3.1 

Daftar Institusi Narasumber 

No. Nama Informan Institusi 
Bidang 

Keahlian 
Lama Karir Alasan 

1. 

 

Prof. Dr. Hiro 

Tugiman, Drs., 

Ak., QIA., 

CRMP. 

 

Guru Besar 

Universitas 

Telkom 

Audit 

45 yeras since 

getting 

bachelor 

Expert in 

accounting 

especially audit 

and fraud 

 

2. 

 

Drs. Erry 

Anwardiredja, 

Ak. 

Internal 

Auditor of a 

BUMN 

Audit 

26 years as 

internal 

auditor of a 

BUMN 

3. 

Hendi Yogi 

Prabowo, S.E., 

M.ForAcc., 

PhD.  

 

Head of Centre 

for Forensic 

Accounting 

Studies (CFAS) 

of Universitas 

Islam 

Indonesia 

 

Audit 

13 years in 

Centre for 

Forensic 

Accounting 

Studies (CFAS) 

of Universitas 

Islam 

Indonesia  

Sumber: data diolah 
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3.2.2.2.2 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu dokumen 

sangat diperlukan dalam menunjang penelitian. Jenis dokumentasi pada penelitian 

ini adalah berupa tulisan hasil wawancara dengan para informan. 

3.2.3 Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012:399) “dalam penelitian kualitatif, yang menjadi 

instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai 

human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan 

sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis 

data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas semuanya.” 

 Masih dilansir oleh Sugiyono (2012:399) bahwa “instrumen pilihan 

dalam penyelidikan naturalistik adalah manusia. Kita akan melihat bahwa bentuk-

bentuk lain dari instrumentasi dapat digunakan dalam tahap akhir penyelidikan, 

tetapi manusia adalah andalan awal dan berkelanjutan. Tetapi jika instrumen 

manusia telah digunakan secara luas dalam tahap awal penyelidikan, sehingga 

instrumen lain dapat dibangun yang didasarkan pada data yang mana manusia 

telah memproduksinya.” 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa peneliti 

melakukasn wawancara terhadap objek sesuai waktu yang telah disepakati 

bersama. Setelah wawancara dilakukan, peneliti memindahakan hasil rekaman 

berdasarkan wawancara dalam bentuk verbatim tertulis. Selanjutnya peneliti 

melakukan analisis data dan interprestasi data. Setelah itu, peneliti membuat 

kesimpulan atas hasil wawancara tersebut. Supaya hasil wawancara dapat terekam 

dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada 

informan atau sumber data, maka peneliti memerlukan alat-alat seperti buku 

catatan, tape recorder, dan kamera. 
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3.2.4 Teknik Analisis Data 

Menurut Suyanto (2011:166) “dalam menganalisa penelitian kualitatif  

terdapat beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan, diantaranya: 

3.2.4.1 Mengorganisasikan Data 

Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara 

mendalam (indepth inteviwer), dimana data tersebut direkam dengan tape 

recorder dibantu alat tulis lainya. Kemudian dibuatkan transkipnya dengan 

mengubah hasil wawancara dari bentuk rekaman menjadi bentuk tertulis secara 

verbatim. Data yang telah didapat dibaca berulang-ulang agar penulis mengerti 

benar data atau hasil yang telah di dapatkan. 

3.2.4.2 Pengelompokan Berdasarkan Kategori, Tema dan Pola Jawaban 

Pada tahap ini dibutuhkan pengertiaan yang mendalam terhadap data, 

perhatiaan yang penuh dan keterbukaan terhadap hal-hal yang muncul di luar apa 

yang ingin digali. Berdasarkan kerangka teori dan pedoman wawancara, peneliti 

menyusun sebuah kerangka awal analisis sebagai acuan dan pedoman dalam 

mekukan coding. Dengan pedoman ini, peneliti kemudian kembali membaca 

transkip wawancara dan melakukan coding, melakukan pemilihan data yang 

relevan dengan pokok pembicaraan. Data yang relevan diberi kode dan penjelasan 

singkat, kemudian dikelompokan atau dikategorikan berdasarkan kerangka 

analisis yang telah dibuat. 

Pada penelitian ini, analisis dilakukan terhadap sebuah kasus yang diteliti. 

Peneliti menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal 

diungkapkan oleh responden. Data yang telah dikelompokan tersebut oleh peneliti 

dicoba untuk dipahami secara utuh dan ditemukan tema-tema penting serta kata 

kuncinya. Sehingga peneliti dapat menangkap penagalaman, permasalahan, dan 

dinamika yang terjadi pada subjek. 

3.2.4.3 Menguji Asumsi atau Permasalahan yang ada terhadap Data 

Setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, peneliti menguji data 

tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada tahap ini 

kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau kemabali berdasarkan 
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landasan teori yang telah dijabarkan dalam bab II, sehingga dapat dicocokan 

apakah ada kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai. 

Walaupun penelitian ini tidak memiliki hipotesis tertentu, namun dari landasan 

teori dapat dibuat asumsi-asumsi mengenai hubungan antara konsep-konsep dan 

factor-faktor yang ada. 

3.2.4.4 Mencari Alternatif Penjelasan bagi Data 

Setelah kaitan antara kategori dan pola data dengan asumsi terwujud, 

peneliti masuk ke dalam tahap penejelasan. Dan berdasarkan kesimpulan yang 

telah didapat dari kaitanya tersebut, penulis merasa perlu mencari suatau 

alternative penjelasan lain tetnag kesimpulan yang telah didapat. Sebab dalam 

penelitian kualitatif memang selalu ada alternative penjelasan yang lain. Dari hasil 

analisis, ada kemungkinan terdpat hal-hal yang menyimpang dari asumsi atau 

tidak terfikir sebelumnya. Pada tahap ini akan dijelaskan dengan alternative lain 

melalui referensi atau teori-teori lain. Alternatif ini akan sangat berguna pada 

bagian pembahasan, kesimpulan dan saran. 

3.2.4.5 Menulis Hasil Penelitian 

Penulisan data subjek yang telah berhasil dikumpulkan merupakan suatu 

hal yang membantu penulis unntuk memeriksa kembali apakah kesimpulan yang 

dibuat telah selesai. Dalam penelitian ini, penulisan yang dipakaiadalah presentase 

data yang didapat yaitu, penulisan data-data hasil penelitian berdasarkan 

wawancara mendalam dan observasi dengan subjek dan significant other. Proses 

dimulai dari data-data yang diperoleh dari subjek dan significant other, dibaca 

berulang kali sehinggga penulis mengerti benar permasalahanya, kemudian 

dianalisis, sehingga didapat gambaran mengenai penghayatan pengalaman dari 

subjek. Selanjutnya dilakukan interprestasi secara keseluruhan, dimana di 

dalamnya mencangkup keseluruhan kesimpulan dari hasil penelitian.” 

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan (2012:427) menyatakan bahwa 

“analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga 

dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasi data, menjabarkannya ke dalam 
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unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.” 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode Miles dan 

Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Miles dan Huberman (2012:430) mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam 

analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification. Dan dapat dijelaskan secara singkat melalui gambar berikut: 

 

Gambar 3.1 

Teknik Analisis Data Miles and Huberman 

 

  

 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 
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yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak 

perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data yang akan 

peneliti lakukan akan dibantu juga dengan pemilihan beberapa kata 

kunci (keyword) seperti teknik investigasi, efektif, cara/langkah, 

tahapan, waktu, alasan, dasar, dll. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman 

(2012:430) yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.  Namun 

selain teks juga dapat berupa grafik, matriks, network (jejaring kerja) 

dan chart. Penyajian data ini akan memudahkan untuk memahami apa 

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami. 

3. Conclusion Drawing/Verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah 

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah 

yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti 

telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam 

penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang 

setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-

remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa 

hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 
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3.2.5 Pengujian Kredibilitas Data 

Keabsahan bentuk batasan berkaitan dengan suatu kepastiaan bahwa yang 

berukur benar- benar merupakan variabel yang ingin di ukur. Keabsahan ini juga 

dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya 

adalah dengan proses triangulasi, yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

Sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Sugiyono (2012:460) “uji 

kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara 

lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam 

penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan 

member check.” 

Uji kredibilitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi. Sugiyono (2012:460) mengemukakan bahwa triangulasi diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai 

waktu. Ada 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai 

keabsahan, yaitu : 

3.2.5.1 Triangulasi data  

Mengguanakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil 

wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu objek 

yang dianggap memeiliki sudut pandang yang berbeda. 

3.2.5.2 Triangulasi Pengamat 

Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan 

data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus bertindak sebagai 

pengamat (expert judgement) yang memberikan masukan terhadap hasil 

pengumpulan data. 

3.2.5.3 Triangulasi Teori 

Penggunaan berbagai teori yang berlaianan untuk memastikan bahwa data 

yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori 

telah dijelaskan pada bab II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data 

tersebut. 
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3.2.5.4 Triangulasi Metode 

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode 

wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancra 

dilakukan. 

Dalam penelitian ini triangulasi yang akan digunakan adalah triangulasi 

data untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang 

telah diperoleh melalui beberapa sumber. Setelah data dianalisis oleh peneliti 

maka akan dihasilkan suatu kesimpulan dengan adanya kesamaan pendapat 

beberapa sumber, baik informan yang berbeda profesi, maupun informan yang 

berprofesi sama. 

 


