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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

3.1.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena dalam 

prosesnya, peneliti tidak menggunakan data numerik, namun cenderung 

lebih ke analisis data yang diambil dari konten laporan dan 

menampilkannya ke dalam penjelasan deskriptif yang berbentuk kalimat. 

Menurut Pujileksono (2016, hlm. 35) metode kualitatif ialah, 

“pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke 

lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya 

mempergunakan aspek-aspek kecenderungan, non perhitungan numerik, 

situasional desktriptif, interview mendalam, analisis isi, bola salju dan 

story. Pendekatan kualitatif berusaha menjelaskan realitas dengan 

menggunakan penjelasan deskriptif dalam bentuk kalimat.” 

Dalam penelitian ini, sampel dan sumber datanya diambil secara 

purposive atau mencari sumber data atau informan yang betul-betul 

mengetahui masalah secara mendalam. Dan setelahnya dilakukan 

trianguasi analisis data untuk memastikan keabsahan data penelitian. 

Krippendorf (2004) berpendapat, “qualitative researchers search 

for multiple interpretations by considering diverse voices (readers), 

alternative perspectives (from different ideological positions), 

oppositional readings (critiques), or varied uses of the texts examined ( by 

different groups). This conflicts with the measurement model of the natural 

sciences-the assignment of unique measures, typically numbers, to distinct 

objects-but not with content analysts' ability to use more than one context 

for justifying multiple inferences from texts.” (Hal. 87) 
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 Penelitian kualitatif harus melibatkan banyak sumber, perspektif 

alternatif (dari berbagai ideologi), kritik atau banyaknya pihak lain yang 

turut melakukan analisis terhadap suatu teks. Hal ini bertentangan dengan 

model pengukuran dari sains alamiah, dimana pengukurannya 

menggunakan data angka untuk membedakan objeknya, dan tidak 

menggunakan lebih dari satu konteks dalam proses justifikasi penarikan 

kesimpulan yang beragam dari sebuah teks.  

Analisis isi ini, selain sumber utama yang diambil dari data 

sekunder, akan melibatkan pihak lain sebagai sarana memperkuat data 

penelitian. Pihak lain ini akan dipilih berdasarkan tingkat pengetahuan 

mereka seputar permasalahan penelitian. 

3.1.2 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode analisis isi dipergunakan untuk 

melakukan analisis atau tinjauan terhadap publikasi laporan keberlanjutan. 

Yang selanjutnya akan dibandingkan dengan standar transparansi yang 

dikeluarkan oleh organisasi Global Reporting Initiative dalam publikasi 

Sustainable Report Guide G4. 

Dalam literatur pelaporan aspek sosial, beberapa unit yang akan 

ditinjau dapat berupa kata-kata, kalimat atau ada dan tidaknya suatu aspek 

yang seharusnya diungkapkan. (Gray et al dalam Khan, 2011, hlm. 351). 

Penelitian ini lebih menitikberatkan kepada ada atau tidaknya suatu aspek 

yang seharusnya dilaporkan. 

Analisis isi penelitian ini termasuk kedalam jenis analisis yang 

didorong oleh suatu masalah yang ada. Dari rasa keingintahuan untuk 

mengetahui sesuatu yang sulit diraih dan suatu keyakinan bahwa proses 

membaca yang sistematik terhadap suatu teks yang berkaitan akan dapat 

menyediakan sebuah jawaban. Analisis isi ini cenderung berkaitan dengan 

masalah yang terdapat di dunia nyata. (Krippendorf, 2004, hlm. 342-343), 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian Analisis 

Transparansi Laporan Keberlanjutan Berdasarkan Global Reporting 
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Initiative G4: Studi Kasus PT Bio Farma (Persero) menggunakan 

metode kualitatif dengan analisis isi yang bertujuan untuk meninjau 

transparansi laporan keberlanjutan dengan standar GRI G4 yaitu dengan 

membandingkan isi laporan keberlanjutan PT Bio Farma (Persero) dengan 

indikator kinerja yang terdapat dalam panduan GRI G4. Penelitian ini 

mengambil informasi dari sumber data sekunder.  

Dari poin pengujian tersebut, peneliti melakukan tinjauan ke 

laporan keberlanjutan perusahaan dan mencocokan apakah poin tersebut 

tersedia dan telah sesuai dengan poin yang ditentukan GRI G4. Untuk 

memperkuat data, peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak 

terkait, yakni staff CSR PT Bio Farma selaku penyusun laporan sebagai 

sarana validasi data. 

Peneliti memilih laporan keberlanjutan PT Bio Farma (Persero) 

karena kinerja CSR perusahaan dinilai baik oleh berbagai pihak, baik 

organisasi maupun pemerintah. Dibuktikan dengan banyaknya 

penghargaan yang diterima oleh PT Bio Farma (Persero) atas 

kontribusinya dalam pembangunan berkelanjutan melalui program CSR. 

 

3.2 Partisipan dan Tempat Penelitian 

3.2.1. Partisipan 

 Partisipan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive 

sampling. Karena untuk memperkuat hasil dari analisis isi, dibutuhkan 

informan yang mengerti objek penelitian dengan baik. Maka dari itu, 

informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah staff CSR PT Bio Farma 

(Persero). Lalu jika terdapat permasalahan yang belum terjawab, maka 

dilakukan snowball sampling. Informan tambahan ialah responden yang 

memiliki sertifikasi dalam aspek GRI. 

Informan terdiri dari: 

3.2.1.1 Staff CSR PT Bio Farma (Persero) 
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Staff CSR PT Bio Farma (Persero) merupakan anggota dari 

divisi CSR/PKBL/EHS dari PT Bio Farma. Tidak seluruh 

staff CSR terlibat dalam penyusunan laporan keberlanjutan. 

Oleh karena itu, dipilih dua orang staff yang dianggap 

paham betul perihal konten laporan keberlanjutan. 

3.2.1.2 Pakar dengan Sertifikasi GRI 

Untuk menjamin keabsahan data, diperlukan seorang dari 

pihak luar yang memiliki sertifikasi GRI. Hal ini dilakukan 

agar analisis yang telah dilakukan tidak berat pada satu 

pihak saja. 

3.2.2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan 

keberlanjutan dan panduan pelaporan keberlanjutan GRI 4 yang diperoleh 

dari divisi CSR/PKBL PT Bio Farma (Persero) yang beralamat di Jalan 

Pasteur No. 28, kota Bandung. Dilanjutkan dengan wawancara terhadap 

penyusun laporan keberlanjutan, yakni staff CSR PT Bio Farma (Persero). 

 

3.3 Pengumpulan Data 

3.3.1. Instrumen Penelitian 

 Instrumen dalam penelitian kualitatif analisis isi ini yakni peneliti 

sendiri. Peneliti mengumpulkan data dan informasi relevan dengan cara 

melakukan tinjauan terhadap laporan keberlanjutan PT Bio Farma 

(Persero). Untuk memperkuat penelitian, dilakukan juga wawancara 

terhadap pihak yang dianggap mengerti dalam permasalahan tersebut. 

 3.3.1.1. Metode Dokumen 

Menurut Nasution (dalam Ardianto, 2010, hlm. 185), data 

penelitian naturalistik diperoleh dari sumber bukan manusia, 
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diantaranya dokumen dan bahan statistik. Dokumen terdiri atas 

tulisan pribadi, seperti buku harian, surat-surat dan dokumen resmi.  

Keuntungan bahan tulisan ini antara lain bahan itu sudah ada, 

sudah tersedia dan siap pakai. Menggunakan bahan ini tidak 

meminta biaya dan hanya memerlukan waktu untuk mempelajarinya. 

Data yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan data 

sekunder, yang diambil dari isi atau konten laporan keberlanjutan PT 

Bio Farma (Persero). Selanjutnya, untuk menopang penelitian ini, 

peneliti juga menggunakan SRG (Sustainability Report Guidelines) 

G4 atau Panduan Laporan Keberlanjutan yang dikeluarkan oleh GRI. 

3.3.1.2. Wawancara Mendalam 

Wawancara mendalam adalah teknik mengumpulkan data 

atau informasi dengan cara bertatap muka langsung dengan informan 

agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. (Ardianto, 2010, 

hlm. 178) 

Untuk memperkuat data penelitian yang diambil dari sumber 

sekunder, peneliti melakukan wawancara terhadap pihak yang 

dianggap mengerti terhadap permasalahan penelitian. Seperti staff 

CSR PT Bio Farma (Persero) yang bertanggung jawab atas 

penyusunan laporan keberlanjutan. 

3.3.2. Jenis Data yang Diperlukan 

Data kualitatif yang diperlukan dalah penelitian ini ialah data 

sekunder berupa konten laporan keberlanjutan PT Bio Farma (Persero). 

Lalu diperlukan pula data tambahan yang diperoleh dengan metode 

wawancara. 

3.3.3. Tahapan Pengumpulan Data 

Adapun tahap-tahap yang dilalui dalam pengumpulan data ialah 

sebagai berikut: 
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 3.3.3.1. Merangkum 

Konten yang terdapat didalam laporan keberlanjutan 

berjumlah cukup banyak sehingga, peneliti perlu melakukan proses 

perangkuman. Peneliti merangkum konten-konten yang relevan 

bagi penelitian. 

 3.3.3.2. Mengumpulkan dan Membandingkan 

Setelah konten yang diperlukan telah tersedia dan telah 

dirangkum. Peneliti mengumpulkan semuanya dan melakukan 

pembandingan dengan standar GRI G4. Apakah konten tersebut 

telah relevan dengan standar yang telah ada. 

Adapun aspek penilaian kualitas transparansi berdasarkan 

acuan GRI G4 telah dibatasi sampai pada aspek yang berkaitan 

dengan kajian ilmu komunikasi saja. Aspek-aspek yang digunakan 

dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 

a. Aspek Keseimbangan 

Poin pengujian: (1) Laporan mengungkapkan hasil yang 

menguntungkan dan tidak menguntungkan (2) Informasi pada 

laporan disajikan dalam format yang memungkinkan pengguna 

melihat tren positif dan negatif atas kinerja dari tahun ke tahun 

(3) Penekanan pada berbagai Aspek dalam laporan 

proporsional dengan materialitas relatifnya 

b. Aspek Komparabilitas 

Poin pengujian: (1) Laporan dan informasi yang 

terkandung di dalamnya dapat dibandingkan antar tahun ke 

tahun (2) Kinerja organisasi dapat dibandingkan dengan tolok 

ukur yang sesuai (3) Setiap variasi yang signifikan di antara 

periode pelaporan mengenai Aspek Boundary, Cakupan, 

lamanya periode pelaporan, atau informasi yang tercakup 

dalam laporan dapat diidentifikasi dan dijelaskan (4) Bila 
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tersedia, laporan menggunakan protokol yang berlaku secara 

umum untuk mengumpulkan, mengukur, dan menyajikan 

informasi, termasuk informasi yang terkandung dalam 

Pedoman GRI (5) Laporan menggunakan Pengungkapan Sektor 

GRI, bila tersedia 

c. Aspek Ketepatan Waktu 

Poin pengujian: (1) Informasi dalam laporan telah diungkap 

ketika masih relatif dengan periode pelaporan (2) Pengumpulan 

dan publikasi informasi kinerja utama selaras dengan jadwal 

pelaporan keberlanjutan (3) Informasi dalam laporan (termasuk 

laporan online) dengan jelas menunjukkan periode waktu 

terkait, kapan informasi akan diperbarui, dan kapan pembaruan 

terakhir dibuat 

 

d. Aspek Kejelasan 

Poin pengujian: (1) Laporan berisi informasi pada tingkatan 

yang diperlukan oleh pemangku kepentingan, tetapi 

menghindari detail yang berlebihan dan tidak perlu (2) Para 

pemangku kepentingan dapat menemukan informasi yang 

mereka inginkan dengan mudah melalui daftar isi, peta, tautan, 

atau bantuan lainnya (3) Hindari istilah teknis, singkatan, 

jargon, atau konten lain yang mungkin asing bagi pemangku 

kepentingan di dalam laporan, dan sebaiknya sertakan 

penjelasan (bila perlu) di bagian yang relevan atau di daftar 

istilah (4) Data dan informasi dalam laporan tersedia untuk 

pemangku kepentingan, termasuk mereka yang memiliki 

kebutuhan akses khusus (seperti perbedaan kemampuan, 

bahasa, atau teknologi) 

 3.3.3.3. Menyiapkan Pedoman Wawancara 
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Ketika data yang diperoleh dari sumber sekunder telah 

memadai, maka dilakukan wawancara untuk memperoleh 

informasi terkait penyusunan dan bagaimana seharusnya standar 

laporan keberlanjutan yang baik. Wawancara dilakukan kepada 

staff CSR PT Bio Farma dan responden yang memiliki 

pengetahuan perihal penyusunan laporan keberlanjutan. 

3.4 Analisis Data 

Menurut Nasution, analisis adalah proses menyusun data agar 

dapat ditafsirkan. Menyusun berarti menggolongkannya dalam pola, tema 

atau kategori. Tanpa kategorisasi atau klasifikasi data, akan terjadi chaos. 

Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna kepada analisis, 

menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antar berbagai konsep. 

Interpretasi menggambarkan perspektif atau pandangan peneliti, bukan 

kebenaran. Kebenaran hasil penelitian masih harus dinilai orang lain dan 

diuji dalam berbagai situasi lain.  

Hasil interpretasi juga bukan generalisasi dalam arti kuantitatif 

karena gejala sosial terlampau banyak variabelnya dan terlampau terikat 

oleh konteks dimana penelitian dilakukan sehingga sukar digeneralisasi. 

Generalisasi disini lebih bersifat hipotesis kerja yang senantiasa harus diuji 

kebenarannya dalam situasi lain. (Nasution dalam Ardianto, 2014, hlm. 

215) 

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2012, hlm. 246) 

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. 

3.4.1 Data Reduction atau Reduksi Data ialah merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 
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yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

3.4.2 Data Display atau Menampilkan Data, penyajian data  bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart 

dan sejenisnya. Namun yang paling sering digunakan dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif 

3.4.3 Penarikan/verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, 

penelti kualitatif mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat 

keteraturan, pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat 

dan proposisi. 

Selama proses penelitian, peneliti melakukan sejumlah reduksi. 

Memilah apakah konten dari laporan keberlanjutan sesuai dengan kriteria 

penilaian dari GRI G4. Setelahnya, data yang sesuai dengan uji kualitas 

akan dimasukan kedalam tabel untuk disesuaikan dengan standar GRI G4. 

Dan akhirnya, setelah seluruh poin uji kualitas telah terjawab, maka 

kesimpulan bisa ditarik. Analisis data dalam penelitian ini mengacu 

kepada poin prinsip penentuan kualitas laporan GRI G4. Terdapat 4 poin 

penilaian yang terdiri dari Keseimbangan, Komparabilitas, Ketepatan 

Waktu, dan Kejelasan. Analisis data dilakukan dengan meninjau konten 

laporan apakah telah sesuai dengan poin pengujian.  

3.5 Uji Keabsahan Data 

Untuk menghindari ketidakvalidan dan ketidasesuaian instrumen 

penelitian, perlu dilaksanakan pengujian validitas. Teknik yang peneliti 

pilih adalah menguji kredibilitas dengan model triangulasi dan  member 

check. 

Sugiyono (2008, hlm. 273-274) menyatakan “triangulasi dalam 

pengujian kredibiltas diartikan sebagai sumber dengan berbagai cara dan 

berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi 

teknik pengumpulan data, dan waktu. 
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Selain triangulasi peneliti juga menggunakan membercheck untuk 

menguji validitas data, menurut Creswell (2012, hlm. 259) member check 

ialah proses dimana peneliti bertanya kepada satu atau lebih responden 

penelitian untuk mengecek keakuratan suatu data. Pengecekan ini bisa 

berbentuk menanyakan kembali atau memberikan jawaban yang telah 

dicatat kepada responden dan bertanya apakah jawaban tersebut telah 

benar.  

Dalam Penelitian ini digunakan dua jenis uji keabsahan, yakni 

dengan metode triangulasi sumber dan triangulasi teknik 

3.5.1 Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber 

untuk selanjutnya dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan 

yang sama dan yang berbeda, mana yang spesifik dari tiga sumber data 

tersebut. Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan kepada 

narasumber dari Bio Farma dan juga dari pihak luar, yang memahami 

seputar konten laporan dan standar GRI. 

3.5.2 Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik meguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Dalam penelitian ini, selain mengambil data dengan cara analisis isi, 

peneliti juga melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap 

paham mengenai masalah penelitian untuk memperkuat validasi data. 

 

3.5.3 Member Check 

Dilakukan kepada informan penelitian untuk meninjau seberapa 

tepat informasi yang telah diperoleh dari hasil wawancara, dan hasil 

analisis. Dilakukan kepada informan dari PT Bio Farma dan dari pakar. 
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