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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan. Hal ini juga dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup bahwa yang dimaksud pembangunan berkelanjutan yang berwawasan 

lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadu lingkungan 

hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin 

kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi 

masa depan. 

Pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan hidup dapat dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak yang 

memiliki izin dari pemerintah, diantaranya adalah industri-industri besar, 

menengah, maupun kecil yang menghasilkan limbah. Industri-industri tersebut 

harus memperhatikan dampak dari limbah yang dihasilkan terhadap 

lingkungan di sekitarnya. Namun dalam prosesnya, pembangunan nasional 

yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan tidak semulus sesuai dengan 

harapan. Banyaknya pencemaran yang dilakukan oleh industri-industri 

menimbulkan masalah bagi lingkungan. Sebagai contoh adalah banyaknya 
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kasus pencemaran udara dan air yang dialami masyarakat. Biasanya industri 

penghasil limbah ini bertempat berdekatan dengan pemukiman masyarakat. 

Hal ini juga akan mengancam kehidupan masyarakat karena limbah yang 

dihasilkan. Untuk meminimalisir pencemaran yang berdampak langsung 

kepada masyarakat, maka perlu dilakukan relokasi industri ke tempat yang jauh 

dari pemukiman. 

Relokasi industri merupakan perpindahan lokasi industri dari suatu 

negara maju ke negara berkembang atau dari negara ke negara lain untuk 

mendekati bahan baku dan menghasilkan jenis barang yang mampu bersaing 

di pasar internasional. Indonesia telah melakukan relokasi industri yang 

memunculkan adanya kawasan industri di sejumlah kota, seperti Bekasi, 

Karawang, dan lain-lain di kawasan Jabodetabek. Tidak hanya di kawasan 

Jabodetabek, relokasi industri juga terjadi di beberapa kota/kabupaten 

Indonesia, termasuk di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pertumbuhan industri 

yang pesat di Kabupaten Tegal berdampak pada tidak tertatanya industri dan 

dapat berdampak langsung terhadap lingkungan. Untuk itu, mengacu pada 

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Tegal 2012-2032, Pemerintah Kabupaten Tegal 

mengatur mengenai adanya kawasan industri. 

Berdasarkan Perda Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 1 

ayat (54) yang dimaksud kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan 

kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang 

dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah 



3 
 

memiliki izin usaha kawasan industri. Kawasan industri di Kabupaten Tegal 

terletak di Kecamatan Talang, yaitu Perkampungan Industri Kecil (PIK) 

Kebasen yang merupakan relokasi industri peleburan logam dari Desa 

Pesarean. Kawasan PIK Kebasen merupakan alternatif terakhir relokasi 

industri kecil berbahan baku B3. Kawasan ini merupakan tempat 

berkumpulnya industri logam yang menghasilkan limbah B3. Limbah B3 atau 

limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan 

yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun karena sifat atau 

konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau 

membahayakan lingkungan hidup manusia serta makhluk hidup1. 

Sebagai kawasan industri yang menghasilkan limbah B3, PIK telah 

memiliki AMDAL dari pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Peralihan 

Nomor 29 Tahun 1986 tentang AMDAL bahwa setiap kegiatan industri yang 

akan atau sedang berjalan harus menyusun AMDAL.2 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yang 

implementasinya dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 

1993 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang 

AMDAL dijelaskan bahwa setiap perusahaan industri berkewajiban 

melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta 

                                                           
1 Menurut UUPLH Nomor 32 Tahun 1997 Pasal 1 ayat 18 
2 Suharto, APU. 2011. Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air. Yogyakarta: CV. ANDI. 

hlm. 10 
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melakukan upaya pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap 

lingkungan hidup3. 

Pengelolaan industri yang menghasilkan limbah B3 ini harus 

mempunyai ijin dari pemerintah untuk mengelola limbah tersebut. Hal ini 

sangat penting, karena mengingat limbah B3 cukup sulit untuk diolah. PIK 

sendiri terdiri dari 2 pengusaha besar dan sekitar 18 pengusaha kecil dengan 

pengrajin logam 46 orang.4 Dua pengusaha besar ini termasuk sebuah 

perusahaan yang mengolah limbah B3 menjadi bahan jadi seperti batako dan 

paving. Sedangkan 18 pengusaha lainnya merupakan pengusaha kecil 

peleburan logam yang menghasilkan limbah B3 dan tidak memenuhi standar 

perijinan. 

Pengrajin logam ini terus beroperasi dan menghasilkan limbah B3 

meskipun tidak memenuhi standar perijinan dari pemerintah. Peralatan dan 

keamanan yang digunakan pun sangat tradisional dan tidak memenuhi standar 

sehingga dapat membahayakan para pengrajin itu sendiri. Dinas Lingkungan 

Hidup hanya dapat mengawasi dan memberikan pembinaan terhadap pengrajin 

tersebut, dan tidak bertanggungjawab sepenuhnya atas apa yang akan terjadi. 

Oleh karena itu, perlu diketahui upaya yang telah dilakukan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup dalam rangka untuk penaatan pertumbuhan industri dan 

mengembangkan industri yang ada di PIK Kebasen. 

                                                           
3 Ibid. hlm 11 
4 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal tahun 2015 
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Kawasan industri masih perlu dikelola dengan baik sehingga tidak 

terjadi kegagalan dalam praktiknya. Salah satu konsep pengelolaan yang baik 

adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

(GCG) atau tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan prinsip-prinsip 

GCG di Indonesia baru banyak berkembang sejak terjadi krisis ekonomi pada 

tahun 1997. Krisis yang terjadi di Indonesia ini menurut para praktisi pakar 

ekonomi disebabkan oleh belum adanya atau lemahnya pelaksanaan GCG di 

perusahaan-perusahaan. Masih banyak terjadi pelanggaran prinsip-prinsip 

GCG karena lemahnya peraturan perundang-undangan di Indonesia. Saat ini, 

penerapan GCG banyak berkembang di BUMN dan perusahaan swasta lainnya 

termasuk dalam industri perbankan. Penerapan GCG belum banyak 

berkembang pada industri-industri kecil, meskipun peraturan mengenai GCG 

telah ada di Indonesia. Pada penelitian ini, peneliti akan mengangkat penerapan 

prinsip-prinsip GCG pada industri-industri yang ada di dalam kawasan 

industri. Prinsip-prinsip GCG tersebut dapat diterapkan di kawasan industri 

PIK yang terletak di Desa Kebasen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dalam 

hal mengelola lingkungan hidup, karena kawasan industri PIK ini merupakan 

kawasan industri pengolahan logam yang juga menghasilkan limbah yang 

mengandung bahan berbahaya dan beracun. Penerapan prinsip-prinsip ini 

nantinya akan menjadi tolok ukur keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup 

di dalam kawasan industri tersebut. Sehingga akan meminimalisir kecurangan 

dan dampak yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan industri yang terjadi di 

dalam kawasan industri tersebut. 



6 
 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis ingin 

meneliti tentang: 

1. Bagaimana penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam 

pengelolaan lingkungan industri di PIK Kebasen? 

2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan prinsip Good Corporate 

Governance dalam pengelolaan lingkungan industri di PIK Kebasen? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui penerapan prinsip Good Corporate Governance pada 

pengelolaan lingkungan industri dan tingkat ketaatan PIK Kebasen terhadap 

pengelolaan lingkungan industri PIK. 

2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip Good 

Corporate Governance dalam pengelolaan lingkungan industri. 

1.4.Manfaat Penelitian 

1.4.1. Kegunaan Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan dan penambahan khazanah ilmu pengetahuan, terutama 

dalam kajian ilmu-ilmu sosial dan politik, khususnya dalam mencari 

kesesuaian antara teori dan fakta dalam penelitian yang dimaksud. 
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1.4.2. Kegunaan Praktis 

1.4.2.1.Bagi Pemerintah Daerah 

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat atau masukan 

kepada pemerintah daerah dalam mengambil tindakan-tindakan kaitannya 

dengan pengelolaan limbah industri. Serta implikasinya terhadap daerah dan 

masyarakat sekitar terhadap limbah industri tersebut. Dengan harapan 

bahwa tindakan-tindakan pemerintah mampu mengkoordinasi semua 

kepentingan baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat untuk 

mencapai tujuan bersama yaitu kemajuan daerah tanpa mengurangi esensi 

dari adanya industri. 

1.4.2.2.Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan akan menjadi pembelajaran bagi peneliti, baik 

untuk penelitian selanjutnya maupun penelitian lain yang berkaitan dengan 

pengelolaan limbah industri. selain itu, juga diharapkan akan timbul rasa 

kepekaan peneliti terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat secara 

langsung, serta diharapkan akan menumbuhkan jiwa penelitian dan 

kepedulian sosial. 

1.5. Kajian Teori 

1.5.1. Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua 

benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan 

perilakunya yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 
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Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan pengelolaan 

lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi 

lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, 

pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian 

lingkungan hidup. Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 3 UU Pengelolaan 

Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997, bahwa pengelolaan lingkungan 

hidup yang diselenggerakan dengan asas tanggungjawab, asas keberlanjutan 

dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan 

yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa. 

Dalam upaya meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan 

upaya untuk mengadakan koreksi terhadap lingkungan dengan 

memodifikasi lingkungan, agar pengaruh merugikan dapat dijauhkan dan 

dilaksanakan pencegahan melalui efisiensi dan pengaturan lingkungan, 

sehingga bahaya lingkungan dapat dihindarkan dan keserasian serta 

keindahan dapat terpelihara. 

1.5.1.1.Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 1997 adalah sebagai berikut: 
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a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia 

dan lingkungan hidup 

b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang 

memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup 

Pencapaian tujuan-tujuan tersebut tidak terlepas dari keterlibatan 

masyarakat sebagai ujung tombak pembangunan dan pelestarian 

lingkungan. Tanpa keterlibatan masyarakat, pembangunan akan 

menimbulkan konflik dan kepentingan sosial. Pemberdayaan masyarakat 

lokal adalah salah satu upaya untuk mengatasi kesenjangan sumber daya 

dengan menjadi social control. Masyarakat local dapat menjadi mitra bagi 

para pelaku pembangunan, artinya akan terjalin suatu kesinambungan dan 

hubungan yang berujung pada kerjasama antara stakeholder. Dalam 

kebijakan pengelolaan limbah industri, Pemerintah Kabupaten Tegal telah 

mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses implementasi 

program. Jadi, program yang dibuat oleh Pemerintah berbasis pada 

masyarakat, artinya masyarakat tidak hanya akan diuntungkan dengan 

adanya program ini, tapi juga ikut berkontribusi dalam melaksanakan 

implementasi program. 

1.5.2. Good Governance 

Good governance sesungguhnya adalah suatu konsep yang mengacu 

kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara bersama. UNDP (1997) mengartikan good 

governance sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga 



10 
 

negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu 

negara. World Bank lebih mengartikan good governance sebagai suatu 

pelayanan publik yang efisien, sistem peradilan yang baik, dan sistem 

pemerintahan yang dapat dipertanggungjawaban kepada publik. Jika kita 

merujuk kepada 3 pilar pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan 

ekonomi, lingkungan, dan pembangunan manusia, maka upaya good 

governance yang menyentuh 3 pihak yang ada didalamnya yaitu pihak 

pemerintah sebagai penyelenggara negara, pihak korporat atau dunia usaha 

sebagai motor ekonomi, dan kepada masyarakat sipil, menemukan 

kesesuaiannya. 

Dalam banyak hal good governance lebih banyak diartikan sebagai tata 

pemerintahan yang baik (UNDP), dimana elemen dasar dari good 

governance ini adalah upaya pengelolaan management lembaga yang dapat 

dipertanggungjawabkan kepada publik. Ada beberapa unsur yang harus 

dipenuhi jika suatu lembaga dapat dikatakan mempunyai tingkat good 

governance yang baik. UNDP menyebutkan bahwa 8 prinsip yang harus 

terpenuhi, yaitu antara lain adalah: 

a. Partisipasi, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan 

keputusan, kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan 

untuk berpartisipasi secara konstruktif. 

b. Supremasi hukum, yaitu hukum harus adil, tanpa pandang bulu, 

ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang 

hak asasi manusia. 
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c. Transparan, yaitu adanya kebebasan aliran informasi dalam berbagai 

proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang 

membutuhkan. 

d. Responsif, yaitu proses yang dilakukan di setiap institusi harus 

diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang 

berkepentingan. 

e. Berorientasi konsensus, yaitu bertindak sebagai mediator bagi berbagai 

kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan. 

f. Kesetaraan dan keterbukaan, yaitu memberikan kesempatan yang sama 

terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan 

memelihara kualitas hidupnya. 

g. Efektivitas dan efisiensi, yaitu segala proses dan kelembagaan 

diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan 

kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya terhadap sumber 

yang ada. 

h. Akuntabilitas, yaitu para pengambil keputusan harus bertanggung 

jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal 

maupun eksternal. 

Hendaknya dalam pelaksanaannya, masing-masing pihak harus dapat 

melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada 8 prinsip diatas. Partisipasi 

misalnya dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana keterlibatan masyarakat 

dalam berbagai keputusan publik. Supremasi hukum akan mengacu kepada 

proses penegakan hukum yang bersifat fair dan adil. Transparansi akan 
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banyak mengacu tata kelola arus informasi yang transparan dan akses publik 

yang dapat dipertanggungjawabkan. Responsif sendiri lebih cenderung 

untuk mengacu kepada institusi dan proses yang mencoba untuk melayani 

semua kebutuhan stakehokder yang terkait dengan sikap tanggap responsif 

yang cepat, sehingga semua permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. 

Orientasi kepada konsensus berarti adalah pencapaian kesepakatan atas 

perbedaan-perbedaan kepentingan yang terjadi diantara stakeholder. Efektif 

dan efisien berarti bahwa dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik 

maka seharusnya memperhatikan bagaimana mengelola sumberdaya 

lembaga yang ada agar sesuai dengan kebutuhan yang ada dan tujuan yang 

ingin dicapai, sehingga efisiensi kerja dapat tercapai sesuai dengan tujuan 

yang direncanakan. Dalam prinsip efektif dan efisien ini terkandung maksud 

agar pelaksanaan good governance dalam suatu lembaga, baik itu dalam 

lembaga pemerintahan dan perusahaan, ataupun dalam kelompok 

masyarakat sipil dapat berdaya guna secara efektif dan efisien. Sedangkan 

maksud dari prinsip yang terakhir yaitu akuntabilitas dalam hal ini 

mempunyai wujud kebertanggungjawaban kepada publik atau shareholder 

dalam konteks perusahaan atas semua apa yang sudah dilakukan. Aspek 

kepengawasan dan partisipasi publik untuk menjaga pelaksanaan 

kelembagaan yang baik dan benar memang menjadi tumpuan utama dalam 

prinsip ini. 
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1.5.3. Good Corporate Governance 

Pengertian Corporate Governance menurut Turnbull Report di Inggris 

(April 1999) yang dikutip oleh Tsuguoki Fujioma adalah sebagai berikut. 

“Corporate governance is a company’s system of internal control, 

which has as its principal aim the management of risks that are significant 

to the fulfilment of its business objectives, with a view to safeguarding the 

company’s assets and enhancing over time the value of the shareholders 

investment”. 

 

Berdasarkan pengertian di atas, corporate governance didefinisikan 

sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan 

utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya 

melalui pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi 

pemegang saham dalam jangka panjang. 

Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan good corporate governance 

(GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib 

dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk 

berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang 

yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat 

sekitar secara keseluruhan. 

Good corporate governance (GCG) secara definitif merupakan sistem 

yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai 

tambah (value added) untuk semua stakeholder.5 Ada dua hal yang 

ditekankan pada konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham 

                                                           
5 Robert Monks (2003) dalam Thomas S. Kaihatu. 2006. Good Corporate Governance dan 

Penerapannya di Indonesia. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol 8, No.1, Maret 2006 hlm 2. 
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untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, 

kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) 

secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja 

perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. 

Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep good 

corporate governance,6 yaitu fairness, transparency, accountability, dan 

responsibility. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan 

prinsip good corporate governance secara konsisten terbukti dapat 

meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi 

penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan 

keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. 

1.5.3.1.Prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari Good Corporate 

Governance, yaitu:7 

1. Transparency (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam 

melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam 

mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. 

2. Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, 

dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan 

perusahaan terlaksana secara efektif. 

                                                           
6 Ibid. hlm 2. Kaen (2003) dan Shaw (2003). 
7 Ibid. hlm 2. 
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3. Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di 

dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat 

serta peraturan perundangan yang berlaku. 

4. Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan 

dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan 

pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 

korporasi yang sehat. 

5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan 

setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul 

berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. 

Esensi dari corporate governance adalah peningkatan kinerja 

perusahaan melalui supervise atau pemantauan kinerja manajemen dan 

adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, 

berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. 

1.6.Bagan Alur Penelitian 

Bagan alur penelitian merupakan alur yang digunakan peneliti untuk 

meneliti agar mendapatkan gambaran mengenai proses penelitian sehingga 

akan mempermudah peneliti dalam memperoleh informasi. Adapun bagan 

alur penelitian adalah sebagai berikut.
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Gambar 1.1 

Bagan Alur Penelitian 
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Perindustrian 

- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 

1993 tentang AMDAL 

- Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 

10 Tahun 2012 tentang Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Tegal 2012-2032 

Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance 

(GCG) Dalam Pengelolaan Lingkungan Industri 

Pengecoran Logam 

Studi Kasus Perkampungan Industri Kecil (PIK) Desa 

Kebasen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

upaya yang dilakukan untuk melestarikan fungsi-fungsi 

lingkungan hidup demi tercapainya tujuan-tujuan lingkungan 

hidup dimana melibatkan aktor-aktor di dalamnya. Penerapan Prinsip-Prinsip Good 

Corporate Governance 

Sumber: data diolah, 2017 
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1.7.Definisi Konseptual 

Menurut teori-teori yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

a. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya yang dilakukan untuk 

melestarikan fungsi-fungsi lingkungan hidup demi tercapainya tujuan-

tujuan lingkungan hidup. Dalam mencapai tujuan-tujuan ini harus 

melibatkan aktor-aktor yang memiliki tanggung jawab di dalamnya. 

Aktor-aktor tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Tegal dalam hal ini 

adalah Dinas Lingkungan Hidup, Swasta yaitu pihak yang 

melaksanakan industri pengecoran logam di PIK Kebasen, serta 

masyarakat yang memperoleh dampak langsung dari adanya industri 

tersebut, bisa pengrajin maupun masyarakat di sekitar tempat industri. 

Pengelolaan lingkungan ini sangat dibutuhkan mengingat industri 

pengecoran logam menghasilkan limbah yang berbahaya. 

b. Good Governance merupakan tata pemerintahan yang baik, dimana 

dalam melaksanakan good governance ini diperlukan prinsip-prinsip 

yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan pemerintahan yang baik. 

Setiap pihak yang terlibat harus melaksanakan prinsip-prinsip good 

governance yang terdiri dari 8 prinsip agar dapat melaksanakan 

kegiatan dan bertanggungjawab terhadap publik. 

c. Good Corporate Governance secara singkat dapat diartikan sebagai 

seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan 

untuk menciptakan nilai tambah (value added) bagi para pemangku 
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kepentingan. Hal ini disebabkan Karena GCG dapat mendorong 

terbentuknya pola kerja manajemen yang Bersih, Transparan, dan 

Profesional (BTP). GCG memiliki 5 prinsip, yaitu Transparansi, 

Akuntabilitas, Responsibility, Independency, dan Fairness. Prinsip-

prinsip tersebut harus diimplementasikan secara konsisten di 

perusahaan. Hal ini sangat peting bagi perusahaan yang akan 

mengembangkan usahanya, seperti melakukan investasi baru maupun 

proyek ekspansi. Prinsip-prinsip ini diterapkan oleh PIK Kebasen 

sedangkan Dinas Lingkungan Hidup sebagai pihak yang mengawasi 

penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut. Jika menerapkan kelima 

prinsip-prinsip tersebut, maka PIK menjadi kawasan industri yang 

memenuhi kriteria baik, sedangkan jika penerapan prinsip tidak sesuai 

maka PIK perlu diawasi lebih lanjut agar prinsip-prinsip GCG dapat 

diterapkan seluruhnya. 

Adapun kerangka dari teori yang penulis telah sampaikan adalah 

sebagai berikut. 

Gambar 1.2 Kerangka Teori 

 

 

  

 

 

Sumber: data diolah, 2017 

Good Governance 

Good Corporate 

Governance 

(GCG) Prinsip-prinsip GCG 

Pengelolaan 

Lingkungan Industri 

(implementasi) 
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1.8.Definisi Operasional 

Untuk meneliti Analisis Penerapan Kebijakan Prinsip Good 

Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Lingkungan Industri 

Pengecoran Logam Di Perkampungan Industri Kecil (PIK) Desa Kebasen 

Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, maka dalam penelitian ini 

menggunakan indikator-indikator penerapan yang digunakan untuk 

mempermudah peneliti dalam menggunakan analisis mengenai penerapan 

kebijakan prinsip GCG dalam studi ini disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 1.1 

Indikator Penelitian menurut Prinsip GCG 

Indikator Prinsip 

(Patokan) 

Parameter 

(Ukuran) 

Analissi Penerapan Kebijakan 

Prinsip GCG dalam Pengelolaan 

Lingkungan Industri di PIK 

Kesesuaian antara prinsip GCG 

dengan penerapan yang ada di 

PIK 

Transparency 

(Keterbukaan Informasi) 

1. Keterbukaan dalam 

melaksanakan proses 

pengambilan keputusan 

2. Keterbukaan dalam 

mengemukakan informasi 

materiil dan relevan 

Accountability 

(Akuntabilitas) 

1. Kejelasan fungsi, struktur, 

sistem, dan pertanggung 

jawaban industri 

2. Pertanggung jawaban kinerja 

secara transparan 

Responsibility 

(Pertanggungjawaban) 

1. Kesesuaian di dalam 

pengelolaan industri 

terhadap prinsip korporasi 

2. Tanggung jawab kepada 

manajemen dan pengawasan 

manajemen 

Independency 

(Kemandirian) 

1. Kesesuaian dalam 

menjalankan fungsi, tugas, 

dan tanggung jawab masing-

masing 

2. Pengambilan keputusan yang 

dilakukan secara obyektif 

Fairness 

(Kesetaraan dan Kewajaran) 

1. Kesetaraan perlakuan dalam 

memenuhi hak-hak 

stakeholder 

2. Kewajaran dalam laporan 

dan informasi yang relevan 

Sumber: data diolah, 2017 

1.9.Metode penelitian 

1.9.1. Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pendekatan campuran, 

yaitu dengan menggabungkan desain penelitian kualitatif dan kuantitatif. 

Pendekatan ini berdasarkan ide di dalam triangulasi dan penelitian metode 
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campuran, dimana terbendung dari logika triangulasi. Campbell dan Fiske 

mengenalkan ide triangulasi ini dalam sebuah paper penelitian kuantitatif. 

Mereka berpendapat bahwa validitas selalu membutuhkan banyak metode 

dan sumber data. Pendekatan campuran ini berfokus pada pengumpulan dan 

analisis data serta memadukan antara data kuantitatif dan data kualitatif baik 

dalam single study (penelitian tunggal) maupun series study (penelitian 

berseri). Premis sentral yang dijadikan dasar pendekatan campuran adalah 

menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk 

menemukan hasil penelitian yang lebih baik dibandingkan jika hanya 

menggunakan salah satu pendekatan saja. 

Pendekatan campuran ini digunakan ketika peneliti memiliki data 

kuantitatif dan kualitatif, dan tipe data ini secara bersama-sama memberikan 

pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan penelitian dibandingkan 

jika dilakukan secara sendiri-sendiri. Pada pelaksanaannya dibutuhkan 

keterampilan tertentu dalam penggunaan pendekatan ini, yaitu: (1) 

prosedurnya memakan banyak waktu; (2) membutuhkan pengumpulan; dan 

(3) analisis data ekstensif. 

Peneliti menggunakan rancangan metode campuran untuk 

memperluas pembahasan dengan cara menerapkan dua metode sekaligus. 

Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik 

dengan hasil penelitian dari dua pendekatan yang berbeda. 

Dalam mempertimbangkan jenis desain penelitian yang akan 

digunakan, penting bagi peneliti untuk mempertimbangkan sejumlah aspek 
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penting dalam merancang prosedur-prosedur untuk penelitian metode 

campuran. Aspek-aspek tersebut antara lain: timing (waktu), weighting 

(bobot), mixing (pencampuran), dan theorizing (teorisasi) seperti yang 

terdapat pada gambar berikut. 

Tabel 1.2 

Aspek-aspek Penelitian Metode Campuran 

Timing Bobot/Prioritas Pencampuran Teorisasi 

Konkuren/Tidak 

Sekuensial 

Seimbang Menggabungkan 

(integrating) Eksplisit 

Tahap pertama 

Kualitatif-

Sekuensial 

Kualitatif Menghubungkan 

(Connecting) 

Implisit Tahap pertama 

Kuantitatif-

Sekuensial 

Kuantitatif Menancapkan 

(Embedding) 

Sumber: diadaptasi dari J.W. Creswell (2014:309) 

Peneliti harus memperhatikan aspek-aspek tersebut untuk memilih 

jenis desain penelitian yang akan digunakan8. Pertama, Timing (waktu) 

adalah ketika peneliti harus mempertimbangkan waktu dalam pengumpulan 

data kualitatif dan kuantitatifnya, apakah akan bertahap atau sekaligus. 

Kedua, weighting (bobot), yaitu bobot atau prioritas yang diberikan antara 

metode kualitatif dan kuantitatif, apakah seimbang atau bisa lebih berat ke 

satu metode daripada metode yang lain. Prioritas pada satu metode 

bergantung pada minat peneliti, keinginan pembaca, dan hal apa yang 

diutamakan oleh peneliti. 

                                                           
8 John. W. Creswell. 2014. “Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi 

Ketiga”. Cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 308 
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Ketiga, mixing (pencampuran) atau mencampur data. Dalam 

mencampur data ada beberapa cara, diantaranya dalah mencampur (mixing) 

yang berarti bahwa data kualitatif dan kuantitatif benar-benar dileburkan 

dalam satu end of continuum, dijaga keterpisahannya dalam end of 

continuum yang lain, atau dikombinasikan dengan beberapa cara yang lain. 

Dalam situasi ini, baik data kuantitatif maupun kualitatif saling 

dihubungkan (connecting) satu sama lain selama tahap-tahap penelitian. 

Namun, peneliti juga bisa saja mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif 

secara konkuren dan menggabungkan (integrating) database keduanya 

dengan meleburkan secara utuh data kuantitatif dengan data kualitatif. 

Namun, peneliti bisa saja tidak menggabungkn dua jenis data yang berbeda 

dan tidak pula menghubungkan dua tahap penelitian yang berbeda. 

Sebaliknya, peneliti mungkin saja menancapkan (embedding) jenis data 

sekunder (kualitatif) ke dalam jenis data primer (kuantitatif) dalam satu 

penelitian. Database sekunder memainkan peran pendukung dalam 

penelitian ini. 

Keempat, faktor yang perlu dipertimbangkan terakhir adalah 

perspektif teoretis yang akan menjadi landasan bagi keseluruhan 

proses/tahap penelitian. Perspektif ini bisa berupa teori yang berasal dari 

ilmu-ilmu social atau perspektif-perspektif teoretis lain yang lebih luas, 

semacam advokasi/parsipatoris. Semua peneliti membawa teori-teori ke 

dalam penelitian, dan teori-teori ini dapat ditulis secara eksplisit dalam 
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penelitian metode campuran, tetapi bisa juga ditulis secara implisit, bahkan 

tidak disebutkan sama sekali.  

Jenis desain penelitian pada penelitian mixed methods dibagi 

menjadi tiga yaitu sequential explanatory design, sequential exploratory 

design, dan concurrent triangulation designs.9 Pertama, sequential 

explanatory design, pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif 

dilaksanakan dalam dua tahap, dengan penekanan utama pada metode 

kuantitatif. Kedua, sequential exploratory design yaitu pengumpulan data 

kualitatif dilakukan pertama kali dan dianalisis, kemudian data kuantitatif 

dikumpulkan dan dianalisis. Jenis sequential exploratory lebih menekankan 

pada kualitatif. Ketiga adalah concurrent triangulation designs (disebut 

juga desain integrantive atau konvergen) di mana peneliti secara bersamaan 

mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif, menggabungkan dalam 

analisis metode analisis data kuantitatif dan kualitatif, dan kemudian 

menafsirkan hasilnya bersama-sama untuk memberikan pemahaman yang 

lebih baik dari fenomena yang menarik. 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sequential exploratory, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data 

kualitatif kemudian mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif.10 

Dalam penelitian ini lebih menekankan pada metode kualitatif. Desain ini 

melibatkan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap pertama, 

                                                           
9 Ibid. hlm. 313. 
10 Ibid. hlm. 317. 
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kemudian pengumpulan dan menganalisis data kualitatif. Penggabungan 

data kuantitatif dengan data kualitatif ini biasanya didasarkan pada hasil-

hasil yang telah diperoleh sebelumnya dari tahap pertama. Prioritas utama 

pada tahap ini lebih ditekankan pada tahap pertama, dan proses 

penggabungan diantara keduanya terjadi ketika peneliti menghubungkan 

antara analisis daa kualitatif dengan pengumpulan data kuantitatif. 

Pada penelitian ini, data kuantitatif digunakan untuk menjelaskan 

data kualitatif. Data kualitatif ini didapatkan melalui wawancara dengan 

partisipan secara mendalam. Metode kualitatif digunakan untuk 

memperoleh gambaran mengenai pengelolaan lingkungan hidup 

berdasarkan kebijakan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang 

dilakukan di PIK serta penanganan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan 

Hidup, maka untuk itu menggunakan instrumen wawancara kepada pihak 

atau dinas yang berkaitan. Sedangkan untuk metode kuantitatif digunakan 

untuk mengetahui keterkaitan antara persepsi masyarakat dengan kebijakan 

yang berhubungan dengan GCG dalam pengelolaan lingkungan industri. 

Metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui perilaku dari pengrajin 

industri terhadap pengelolaan lingkungan di PIK Kebasen. Instrumen yang 

digunakan adalah angket. 

1.9.2. Situs Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Tegal, dengan dinas 

terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Perkampungan Industri 

Kecil (PIK) Kebasen, dan masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 
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Kabupaten Tegal merupakan dinas yang berhubungan langsung dengan 

pengelolaan lingkungan termasuk pengelolaan lingkungan industri yang 

menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun yang berada di 

Perkampungan Industri Kecil (PIK) Kebasen. 

1.9.3. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini dibedakan antara populasi secara umum 

dengan populasi target atau target population. Populasi target adalah 

populasi yang menjadi sasaran keberlakuan kesimpulan penelitian. Dengan 

populasi penelitian adalah Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan 

pengambilan sampel dilakukan peneliti kepada pengrajin logam yang tidak 

memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan, serta kepada masyarakat di 

sekitar lokasi PIK mengenai dampak yang ditimbulkan akibat limbah yang 

dihasilkan. 

1.9.4. Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah individu-individu yang 

menjadi target penelitian, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Pengrajin 

Logam di PIK Kebasen. 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut atau pun bagian kecil dari anggota populasi yang 
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diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.11 

Pengambilan sampel digunakan untuk mengetahui kendala yang dirasakan 

oleh pengrajin dalam melakukan pekerjaannya. Dalam penelitian ini yang 

menjadi sampel adalah pengrajin logam yang tidak memenuhi aturan-aturan 

yang telah ditetapkan. 

Dalam menentukan sampel, teknik penetapan sampel yang dipakai 

oleh peneliti adalah Teknik Proportional Purposive Sampling. Teknik ini 

merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu dan menetapkan ciri yang sesuai dengan tujuan. Pertimbangan 

tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang 

kita harapkan, sehingga memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek atau 

situasi sosial yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pengambilan sampel 

pengrajin logam dengan pertimbangan penelitian yang berfokus pada 

perilaku pengrajin logam dan pengelola kawasan industri dalam hal 

pengelolaan lingkungan industri. Pengambilan sampel pengrajin logam 

ditentukan dengan jenis usaha yang dilakukan yaitu menurut jumlah dan 

bahaya limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan. 

Dalam penelitian ini besarnya sampel diambil berdasarkan 

perhitungan dengan rumus Frank Lynch sebagai berikut:12 

 

 

                                                           
11 Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Kombinasi, Bandung: Alfabeta. hlm. 120 
12 Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, Bandung: Alfabeta. Hlm. 22 
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RUMUS BESARNYA SAMPEL (Frank Lynch) 

𝒏 =
𝑵. 𝒁𝟐. 𝒑(𝟏 − 𝒑)

𝑵. 𝒅𝟐 + 𝒁𝟐. 𝒑(𝟏 − 𝒑)
 

Keterangan: 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah populasi 

Z = Nilai Variabel Normal (1,65) untuk reabilitas 90% 

p = harga patokan tertinggi (0,50) 

d = sampling error (0,10) 

Adapun penentuan jumlah sampel dalam penelitian “Analisis 

Penerapan Kebijakan Prinsip Good Corporate Governance dalam 

Pengelolaan Lingkungan Industri di PIK Kebasen Talang Kabupaten Tegal” 

adalah sebagai berikut: 

Diketahui: 

N = 46 (pengrajin) 

Z = 1,65 

p = 0,50 

d = 0,10 

   𝒏 =
𝑵.𝒁𝟐.𝒑(𝟏−𝒑)

𝑵.𝒅𝟐+𝒁𝟐.𝒑(𝟏−𝒑)
 

   = 
46 . (1,65)2 .  0,50(1−0,50)

46 .  (0,10)2+ (1,65)2 .0,50(1−0,50)
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   = 
122,235 .  0,25

46 .  0,01+2,7225 .  0,25
 

   = 
31,30875

0,46+0,680625
 

   = 
31,30875

1,140625
 

   = 27,69154229 

   = 28 pengrajin 

Maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 28 

orang pengrajin logam. 

1.9.5. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data disini adalah semua sumber dari mana data penelitian 

itu diperoleh, untuk mempermudah mengidentifikasi, disini peneliti 

mengklasifikasikan menjadi tiga tingkatan yaitu person (data berupa orang), 

place (data berupa tempat), paper (data berupa simbol). Adapun sumber 

data yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Informan 

Yaitu orang-orang yang dapat memberikan informasi, diurutkan 

berdasarkan struktur dan orang-orang yang pertama kali 

memberikan informasi. 

2. Dokumen 
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Yaitu semua data-data tertulis yang berhubungan dengan 

pengelolaan limbah industri logam di PIK Kebasen Kecamatan 

Talang Kabupaten Tegal. 

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam desain penelitian sequential 

exploratory ini untuk pengumpulan data dilakukan secara berurutan dalam 

pengumpulan datanya. Data yang diambil baik data kualitatif maupun data 

kuantitatif akan saling menunjang satu sama lain. Dalam penelitian ini 

pengumpulan datanya menggunakan: 

1.9.6.1. Wawancara (Interview) 

Menurut Nazir13 wawancara adalah “proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si 

penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang 

dinamakan interview guide (panduan wawancara)”. 

Data yang akan diperoleh melalui informan yang akan 

diwawancarai dan dianggap layak adalah Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Tegal dan PIK Kebasen. 

Wawancara akan dilakukan dengan beberapa informan 

diantaranya: 

a. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tegal 

                                                           
13 Nazir. 2005. “Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm. 193. 
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Wawancara menggunakan teknik purposive sampling atau 

wawancara terstruktur, yaitu pengambilan sampel 

berdasarkan kriteria khusus. Peneliti akan membuat beberapa 

kriteria tertentu yang dinilai akan memberikan informasi 

yang cukup. DLH dinilai peneliti sebagai institusi yang tepat 

karena sebagai dinas yang menangani permasalahan 

lingkungan. 

b. PIK Kebasen 

Menggunakan teknik purposive sampling, peneliti akan 

membuat beberapa pertanyaan yang termasuk dalam kriteria 

penelitian yang akan memberikan informasi yang cukup. 

PIK sebagai pihak yang melaksanakan kebijakan. 

1.9.6.2. Kuesioner / Angket 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.14 Kuesioner 

merupakan pertanyaan tertulis yang diberikan kepada sekelompok 

orang mengenai suatu masalah sehingga mendapatkan informasi 

tentang masalah tersebut. Kuesioner atau angket dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan 

penerapan kebijakan prinsip Good Corporate Governance yang ada 

di PIK Kebasen. 

                                                           
14 Arikunto. 2006. “Metodologi Penelitian”. Yogyakarta: Bina Aksara. Hlm 151 



32 
 

 
 

1.9.6.3. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono15 “dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan misalnya 

catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan, kebijakan dan lain 

sebagainya”.  

Metode dokumentasi yaitu mencari dan mempelajari arsip-arsip, 

bahan-bahan laporan yang resmi dan ada kaitannya dengan masalah 

penelitian. Dengan demikian ditemukan data teoritis guna 

memperoleh pendapat dari para ahli dan teorinya melalui sumber 

bacaan. Selain itu dokumentasi juga digunakan untuk memperoleh 

data yang berasal dari dokumen-dokumen resmi, peraturan-

peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan penelitian. 

1.9.7. Instrument Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar wawancara 

(interview), lembar kuesioner (angket), dan dokumen. Instrumen utama 

dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang dibantu dan didukung oleh 

instrumen lainnya. Untuk metode kualitatif, peneliti menggunakan 

instrumen lembar wawancara. 

Pada metode kuantitatif, instrumen yang digunakan adalah lembar 

angket. Lembar angket ini digunakan untuk mendapatkan data tentang 

keadaan pengrajin logam terhadap penerapan prinsip GCG. Lembar angket 

                                                           
15 Sugiyono. 2008. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”. Bandung: Penerbit 

Alfabeta. Hlm. 62. 
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ini diberikan kepada pengrajin logam. Pernyataan-pernyataan yang terdapat 

dalam angket ini mengenai efektivitas penerapan kebijakan prinsip GCG 

yang ada di PIK Kebasen. Lembar angket ini dipilih karena memudahkan 

untuk mendapatkan data dalam waktu yang singkat dan responden dalam 

jumlah yang banyak. 

1.9.8. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian metode campuran sangat berkaitan 

dengan jenis strategi yang dipilih. Analisis ini bisa dilakukan berdasarkan 

pendekatan kuantitatif (analisis angka-angka secara deskriptif dan 

inferensial) dan kualitatif (deskripsi dan analisis teks atau gambar secara 

tematik), atau antara dua pendekatan ini. Beberapa analisis data metode 

campuran yang menerapkan pendekatan-pendekatan berikut ini adalah:16 

1. Transformasi data. Dalam strategi-strategi konkuren peneliti bisa saja 

menghitung data kuantitatif atau sebaliknya peneliti juga dapat 

mengalifikasi data kuantitatif. 

2. Mengeksplorasi outlier-outlier. Dalam strategi-strategi sekuensial, 

analisis data kuantitatif pada tahap pertama dapat menghasilkan kasus-

kasus ekstrim dan outlier. Setelah analisis penliti dapat menindaklanjuti 

dengan wawancara kualitatif tentang kasus-kasus outlier tersebut untuk 

memperoleh pengetahuan tentang mengapa kasus ini 

berbeda/menyimpang dari sampel kuantitatif. 

                                                           
16 John. W. Creswell. 2014. “Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi 

Ketiga”. Cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 328 
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3. Membuat instrument. Dengan menerapkan salah satu strategi sekuensial 

sebelumnya, kumpulkan tema-tema atau statemen tertentu tertentu dari 

partisipan pada tahap pertama, selanjutnya gunakan statemen tersebut 

sebagai item-item spesifik dan temanya sebagai skala-skla untuk 

membuat instrument survey kuantitatif. Pada tahap ketiga, cobalah 

menvalidasi instrument tersebut dengan sampel yang representative dari 

populasi. 

4. Menguji level-level ganda. Dengan menerapkan strategi embedded 

konkuren, lakukan survey (misalnya, pada kelompok-kelompok) untuk 

mengumpulkan hasil-hasil kuantitatif tentang sampel. Pada waktu 

bersamaan, lakukan wawancara kualitatif (seperti, pada individu-

individu) untuk mengeksplorasi suatu fenomena berdasarkan pandangan 

individu-individu dalam kelompok-kelompok tersebut. 

5. Membuat matriks/tabel. Dengan menerapkan salah satu strategi 

konkuren yang sudah dijelaskan sebelumnya, kombinasikan informasi-

informasi yang diperoleh dari pengumpulan data kuantitatif dan 

kualitatif kedalam bentuk matriks atau tabel. 

Aspek lain dari analisis data yang harus dideskripsikan dalam 

proposal mixed method adalah serangkaian langkah yang diambil untuk 

memeriksa validitas data kuantitatif dan akurasi hasil kualitatif. 


