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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Sesuai dengan tinjauan permasalahan yang hendak diteliti yaitu tentang 

implementasi GCG pada UB, maka metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 

Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2007). 

Penelitian deskriptif menurut Sekaran (2006: 158) adalah suatu penelitian 

untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Tujuan 

dari penelitian deskriptif yaitu memberikan suatu riwayat atau untuk 

menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari 

prespektif seseorang, organisasi, ataupun orientasi industri kepada peneliti. 

Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang berkenaan dengan 

suatu fase spesifik dari keseluruhan personalitas. Subyek dalam penelitian studi 

kasus dapat berupa individu, suatu lembaga maupun masyarakat. Menurut 

Sekaran (2006: 163), penelitian studi kasus yang bersifat kualitatif dapat berguna 

dalam menerapkan solusi pada masalah terkini berdasarkan pengalaman 

pemecahan suatu masalah di masa lalu. Tujuan dari penelitian studi kasus yaitu 

melakukan penelusuran secara lebih mendalam tentang subyek suatu penelitian 

tertentu untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang suatu 

obyek tersebut.  
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Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan bagaimana 

implementasi GCG pada UB. Hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini 

adalah bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada UB apakah 

pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

apa belum dan apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi GCG serta 

mencari solusi dari kendala tersebut, beberapa prinsip-prinsipnya antara lain: (1) 

Keterbukaan, yaitu bagaimana UB harus menjaga obyektivitas dalam 

menjalankan kegiatannya serta menyediakan informasi yang bersifat material dan 

relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pihak yang 

berkepentingan; (2) Akuntabilitas, yaitu bagaimana UB harus dapat 

mempertanggungjawabkan kinerjanya secara wajar dan transparan; (3) 

Responsibilitas, yaitu bagaimana UB harus mematuhi peraturan perundang-

undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan 

lingkungan; (4) Independensi, yaitu bagaimana UB harus dikelola secara 

independen tanpa campur tangan pihak luar sehingga masing-masing bagian dari 

UB tidak saling mendominasi dan terhindar dari intervensi pihak lainnya; serta (5) 

Kewajaran, yaitu bagaimana UB melaksanakan kegiatannya setiap hari, UB harus 

selalu memperhatikan kepentingan pihak lain yang juga membutuhkan informasi 

tentang Universitas berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih oleh peneliti sebagai tempat penelitian yaitu 

Universitas Brawijaya Malang. Peneliti memilih lokasi tersebut sebagai lokasi 

penelitian karena Universitas Brawijaya Malang merupakan salah satu Perguruan 

Tinggi Negeri yang telah berstatus sebagai Badan Layanan Umum sejak tahun 
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2008 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 361/KMK.05/2008 tanggal 

17 Desember 2008. 

3.3 Sumber Data 

Suatu penelitian diperlukan data-data yang akan membantu penulis untuk 

sampai pada suatu kesimpulan tertentu, sekaligus data tersebut akan memperkuat 

kesimpulan yang akan dibuat. Sumber data adalah subyek darimana peneliti 

memperoleh data terkait dengan penelitian yang dilakukannya. Sumber data yang 

digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan data 

sekunder. 

1. Data primer, adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari tangan 

pertama untuk analisis berikutnya untuk menentukan solusi atau masalah 

yang diteliti (Sekaran, 2006: 326). Data primer dalam penelitian ini yaitu 

dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan berbagai pihak 

yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan BLU pada UB, antara lain 

adalah Bapak Latief selaku ketua Dewan Pengawas UB, Bapak Suhartono 

selaku Kepala Bagian Akuntansi UB, Ibu Martha selaku Staf Bagian 

Akuntansi UB, dan masih banyak lagi. 

2. Data sekunder, adalah suatu data yang diperoleh dari berbagai sumber 

yang telah ada (Sekaran, 2006: 326). Data-data sekunder penelitian ini 

diperoleh dari dokumen-dokumen terkait dengan peraturan perundang-

undangan terkait PK-BLU, Pola Tata Kelola UB, Renstra UB 2011-2015, 

Buku 50th UB, Laporan Rektor 2013 dan juga dokumen-dokumen lainnya 

terkait dengan pelaksanaan BLU pada UB. Selain itu, peneliti juga 

menggunakan berbagai dokumen yang memiliki relevansi dengan fokus 
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peneliti antara lain adalah buku, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung 

lainnya. 

3.4 Metode Pengumpulan data 

Untuk menganalisis dan menginterpretasikan data dengan baik, maka 

diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapat mampu 

mendeskripsikan situasi objek yang sedang diteliti dengan benar. Pengumpulan 

data adalah prosedur yang sistematik dan terstandar untuk memperoleh data yang 

diperlukan. Data penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui penelitian 

lapangan dan juga tinjauan pustaka. 

1. Penelitian lapangan (Field Reseach) 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan 

pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dengan teknik 

wawancara. Menurut Sugiyono (2011: 231), wawancara merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

Metode ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dan 

mendalam kepada Bapak Latief selaku Dewan Pengawas UB, Bapak 

Suhartono selaku Kepala Bagian Akuntansi UB, Ibu Martha selaku Staf 

Bagian Akuntansi UB guna mendapatkan penjelasan pada kondisi yang 

sebenarnya. Wawancara dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan 

secara terstruktur dan terjadi tanya jawab yang lebih mendalam terkait 

permasalahan dalam penerapan BLU di UB. 
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2. Tinjauan kepustakaan (Library Research) 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan 

dan menelaah dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas 

untuk mendapatkan kejelasan dalam upaya penyusunan landasan teori 

yang digunakan sebagai pijakan dalam pemecahan masalah. Menurut 

Sugiyono (2011), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Metode tinjauan kepustakaan ini dilakukan 

oleh peneliti dengan cara mempelajari dan menelaah data-data terkait yang 

ada dalam Pola Tata Kelola UB, Renstra UB 2011-2015, Buku 50th UB, 

Laporan Rektor 2013 dan masih banyak lagi. Peneliti kemudian 

melakukan penyederhanaan dengan cara merangkum poin-poin penting 

kemudian penulis menjabarkannya melalui tulisan. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data digunakan oleh setiap peneliti untuk memberikan jawaban 

terhadap permasalahan yang diteliti. Menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam 

Moleong (2007: 3), analisis data dengan pendekatan kualitatif berusaha untuk 

memahami dan menafsirkan suatu makna peristiwa interaksi perilaku manusia 

dalam situasi tertentu menurut perspektif sendiri. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

deskriptif. Menurut Sugiyono (2011: 147), teknik analisis deskriptif adalah teknik 

yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Adapun 
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langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini menurut teknik analisis Miles 

dan Huberman (1992) dalam Lisa (2010) yaitu: 

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan poin-poin pokok yang sesuai dengan 

apa yang menjadi fokus peneliti. Reduksi data merupakan bentuk analisis 

yang memusatkan perhatian pada peyederhanaan, pengabstrakan, dan 

transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 

lapangan yang memberikan gambaran secara lebih tajam tentang hasil 

pengamatan. Penelitian ini akan dilakukan dengan cara pengumpulan data 

terlebih dahulu, yaitu melakukan wawancara kepada Bapak Latief, Bapak 

Suhartono, dan beberapa staf Bagian Akuntansi UB serta melakukan 

pengumpulan dokumen-dokumen pendukung yang sesuai dengan topik 

bahasan penelitian ini, antara lain Pola Tata Kelola UB, Renstra UB 2011-

2015, Buku 50th UB, Laporan Rektor 2013. Selanjutkan akan dilakukan 

penyederhanaan berupa data-data pokok yang dibutuhkan dengan fokus 

topik bahasan yang diambil terkait penerapan BLU. 

2. Penyajian data, yaitu berbagai kumpulan informasi yang tersusun sehingga 

memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data dalam penelitian ini berupa tulisan deskriptif tentang 

implementasi prinsip-prinsip GCG pada UB. Penulis menganalisis data 

dari berbagai sumber, mulai wawancara dengan pihak Dewan Pengawas 

dan Bagian Keuangan serta penulis juga menganalisis data berdasarkan 

dokumen pendukung lainnya seperti Pola Tata Kelola UB, Renstra UB 

2011-2015, Buku 50th UB, Laporan Rektor 2013. 
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3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu proses yang dilakukan setelah 

data-data disajikan, kemudian peneliti melakukan penarikan kesimpulan 

atau verifikasi. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan yang 

didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban 

atas masalah yang ada dalam penelitian. Setelah data telah selesai diolah, 

berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Rektorat dan pengumpulan 

dokumen terkait Pola Tata Kelola dan lainnya, proses selanjutnya adalah 

penarikan kesimpulan, seberapa jauh UB telah menerapkan prinsip-prinsip 

dalam GCG. 

Untuk menemukan hasil dari rumusan di atas yaitu bagaimana penerapan 

GCG pada UB, maka penulis akan memulainya dengan melakukan telaah seluruh 

data yang terkumpul dari berbagai sumber yang berhubungan dengan subjek 

penelitian, beberapa data berdasarkan wawancara dengan Bapak Latief dan Bapak 

Suhartono dan dokumen pendukung lainnya. Langkah selanjutnya adalah 

menyusun dan menyajikan data dalam bentuk teks naratif, hal ini mengingat data 

kualitatif biasanya lebih berwujud kata-kata daripada deretan angka. Penyajian 

data dilakukan dengan menganalisis hasil wawancara ke dalam teks yang 

terstruktur dan penarikan poin-poin penting yang berasal dari dokumen Laporan 

Rektor 2013 dan lainnya. Tahapan terakhir dari analisis data adalah penarikan 

kesimpulan, kesimpulan dalam penelitian inilah yang kemudian digunakan dalam 

menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal penelitian terkait 

dengan bagaimana penerapan prinsip GCG dan juga permasalahan yang timbul 

dalam penerapan tersebut serta solusi yang diambil UB dalam mengatasi 

permasalahan tersebut. 


