
BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengungkapkan bagaimana 

penerapan manajemen risiko untuk meminimalkan risiko yang dihadapi PT. 

Taspen (Persero) terutama risiko operasional yang berkaitan dengan kegiatan 

internal perusahaan yaitu kegiatan pelayanan yang diberikan dan manfaat yang 

didapat jika menerapkan manajemen risiko tersebut. Penelitian dilakukan dalam 

situasi yang natural dan mengutamakan data dari fenomena yang terjadi. Dengan 

demikian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

 Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

metode studi kasus. Oleh karena itu penelitian ini akan mengacu pada Yin (2003), 

dimana studi kasus merupakan metode penelitian yang memiliki konteks dengan 

kehidupan nyata dari individu, kelompok, komunitas, maupun organisasional. 

Metode studi kasus dibagi lagi menjadi metode yang lebih spesifik yaitu, 

descriptive, exploratory, dan explanatory. Penelitian ini menggunakan metode 

studi kasus explanatory yang merupakan metode penelitian studi kasus yang fokus 

pada penguraian kasus yang sedang diteliti. Penggunaan metode studi kasus dirasa 

sesuai karena digunakan untuk mengungkapkan penerapan manajemen risiko 

dalam menghadapi suatu permasalahan yang sering terjadi pada PT. Taspen 
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(Persero) yaitu risiko operasional yang berhubungan dengan pelayanan yang 

diberikan PT. Taspen (Persero) pada peserta.   

 

3.2 Prosedur Pengumpulan Data 

 Prosedur pengumpulan data digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

tingkat pemahaman peneliti terhadap materi yang diteliti. Pengumpulan data 

dalam penelitian ini akan menggunakan prosedur ilmiah pada umumnya, yaitu: 

1. Dilakukan kunjungan pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang 

Surabaya untuk memperoleh gambaran umum mengenai organisasi 

tersebut sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam tahap 

ini dilakukan pengamatan terhadap gambaran umum tentang PT. 

Taspen (Persero). 

2. Mempelajari dan mengumpulkan literature serta teori yang 

berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam penelitian ini 

akan dibahas mengenai penerapan manajemen risiko dan manfaat yang 

didapat jika menerapkan manajemen risiko tersebut. 

3. Dilakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dari objek penelitian 

yang berkaitan dan relevan terhadap permasalahan penelitian. Peneliti 

melakukan wawancara dan observasi yang dilakukan di PT. Taspen 

(Persero). Topik dalam wawancara mengacu atau berfokus pada 

rumusan masalah yang telah dibuat, sehingga masalah yang akan 

dibahas atau diteliti tidak meluas. Observasi dilakukan sesuai dengan 
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rumusan masalah yang telah dibuat, sehingga dapat ditemukan 

masalah pokok awal dari penelitian tersebut. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

dimana data sekunder merupakan data yang berasal dari hasil penelitian 

yang data-data tersebut diperoleh dari literatur kuliah dan artikel-artikel 

yang terkait dengan kawasan berikat. Dengan demikian penelitian ini 

menggunakan data sekunder yang bersumber dari organisasi atau 

perusahaan yaitu PT. Taspen (Persero) dan literature review seperti buku 

bacaan yang dapat menunjang penelitian serta dijadikan suatu landasan 

teori. Selain data sekunder, penelitian ini juga menggunakan data primer. 

Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab 

pertanyaan penelitian, dapat berupa opini subyek (orang) secara individual 

atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau 

kegiatan, dan hasil pengujian. Penelitian ini menggunakan data primer 

yang diperoleh dari hasil observasi pada PT. Taspen (Persero) dan hasil 

wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan pada PT. Taspen (Persero) 

yang menjadi subyek peneliatian ini. 
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Sesuai dengan yang dikemukakan Yin (2003), sumber informasi utama 

yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data sesuai dengan 

metode studi kasus anatara lain: 

a. Dokumentasi, dokumen dapat digunakan untuk mendukung dan 

menambah bukti dari sumber-sumber lain. Sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan, yaitu penerapan manajemen risiko dan manfaat menerapkan 

manajemen risiko, dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian 

adalah dokumen yang berkaitan dengan daftar risiko yang pernah dan 

sering terjadi pada PT. Taspen (Persero) serta cara menghadapi atau solusi 

penyelesaian risiko, seperti Buku Pedoman dan Buku Panduan PT. Taspen 

(Persero). Dokumen diperoleh dari PT. Taspen (Persero). dokumen 

digunakan untuk mengetahui keadaan atau kondisi PT. Taspen (Persero) 

setiap periodenya. Untuk mendapatkan dokumen yang dibutuhkan, peneliti 

mencari atau membaca website, jika tidak ditemukan maka peneliti 

mendatangi PT. Taspen (Persero) untuk mendapatkan dokumen yang 

dibutuhkan. 

b. Wawancara, untuk melakukan suatu wawancara perlu disusun 

perencanaan wawancara dan mengadakan suatu pencatatan serta 

menentukan pihak yang akan diwawancarai. Dalam penelitian ini 

wawancara dilakukan di PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Surabaya. 

Wawancara dilakukan dengan Kepala Bidang Pelayanan PT. Taspen 

(Persero) yaitu Bapak Abdul Ghofur, pada tanggal 15 Agustus 2014 dan 

berlangsung kurang lebih satu jam. Dalam proses wawancara diawali 
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dengan perkenalan antara pewawancara dengan informan. Topik 

wawancara berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu bagaimana 

penerapan manajemen risiko dan manfaat yang didapat jika perusahaan 

menerapkan manajemen risiko. Dalam wawancara yang dilakukan 

diharapkan peneliti akan mendapatkan informasi mengenai penerapan 

manajemen risiko pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Surabaya. 

c. Observasi, observasi yang dilakukan berkaitan atau berfokus pada 

penerapan manajemen risiko dan manfaat yang diperoleh jika menerapkan 

manajemen risiko. Observasi yang dilakukan diharapkan dapat 

memperoleh informasi tentang risiko yang terjadi serta manfaat 

manajemen risiko untuk menghadapi risiko tersebut. Dengan observasi 

dapat diketahui secara langsung apa yang terjadi dalam proses bisnis 

perusahaan atau organisasi tersebut. sehingga dapat mengetahui yang 

sebenarnya terjadi dan dapat digunakan untuk mencocokkan data yang 

telah didapat sebelumnya. Observasi dilakukan peneliti di PT. Taspen 

(Persero). Observasi dilakukan selama tiga hari yaitu pada tanggal 9, 19 

dan 24 september 2014 dalam rentan waktu satu bulan.  

 

3.3 Teknik Analisis 

 Dalam penelitian ini analisis dilakukan dengan melihat peristiwa yang 

terjadi. Karena penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan manajemen 

risiko dan manfaat apa yang didapat jika manajemen risiko tersebut diterapkan, 
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maka analisis dilakukan dengan melihat peritiwa atau risiko apa saja yang pernah 

dan sering terjadi pada PT. Taspen (Persero). Sehingga dapat diketahui bagaimana 

cara perusahaan dalam menangani risiko tersebut, dan dampak apa yang didapat 

setelah adanya risiko tersebut. Dengan membuat teknik analisis yang sesuai 

diharapkan peneliti dapat menganalisis data yang diperoleh secara sistematis dan 

menghasilkan jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat. 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan 

penelitian yang berkaitan dengan proses dan manfaat manajemen risiko 

pada PT. Taspen (Persero).  

2. Menganalisis data yang telah dikumpulkan, yaitu analisis terhadap 

objektifitas organisasi yang meliputi visi dan misi organisasi, struktur 

organisasi beserta pembagian tugas masing-masing bagian struktur 

organisasi tersebut yang berkaitan dengan penerapan majemen risiko.  

Data yang didapat dari wawancara, dokumen dan observasi diolah 

sehingga mendapatkan informasi yang sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko. Dengan 

demikian proses penerapan manajemen risiko dapat berjalan sesuai tujuan 

dan dapat menangani suatu risiko jika terjadi. Dilakukan juga analisis 

terhadap penyelenggaraan atau penerapan manajemen risiko pada PT. 

Taspen (Persero). 
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3. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Dari penelitian yang telah 

dilakukan dapat ditemukan atau didapatkan sebuah kesimpulan yang 

menjawab masalah yang diteliti. 
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