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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada Puskesmas Kecamatan Dau Kabupaten 

Malang yang beralamat di Jl. Raya Mulyoagung No.212, Mulyoagung, Dau, 

Malang, Jawa Timur. 

B. Jenis dan Sumber Data 

 Sumber data penelitian ini merupakan sumber data yang diperlukan untuk 

penelitian. Sumber data tersebut dapat diperoleh baik secara langsung (data 

primer) ataupun tidak langsung (data sekunder) yang berhubungan dengan 

objek penelitian. 

1. Data Primer 

 Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang 

diteliti, yaitu berupa wawancara secara langsung kepada responden yang 

bersangkutan dengan pokok-pokok permasalahan yang diteliti berupa 

bagaimana prosedur penerimaan dan pengeluaran obat-obatan di 

puskesmas, tentang bagaimana pencatatan mengenai laporan persediaan 

obat, siapa saja yang bertanggung jawab serta kebutuhan obat per 

tahunnya. 

2. Data Sekunder 

 Merupakan sumber data tidak langsung, yaitu berupa dokumen-

dokumen yang diperoleh langsung dari puskesmas seperti faktur-faktur 

pemesanan obat, catatan keluar masuk obat dan laporan persediaan obat. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian dari penulisan 

skripsi ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Observasi merupakan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara 

melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis dengan 

pengamatan langsung terhadap sistem dan prosedur akuntansi persediaan 

obat pada Puskesmas Dau Malang. 

2. Wawancara merupakan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara 

melakukan tanya jawab langsung dengan narasumber yang dianggap 

kompeten dan akan memberikan data yang akurat. Data yang diperoleh 

dari hasil tanya jawab tersebut, selanjutnya dicatat oleh peneliti sebagai 

data penelitian. 

3. Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang diperoleh melalui 

dokumen, dengan cara melihat atau mengumpulkan laporan-laporan, 

catatan dan data pendukung lainnya dari sumber-sumber yang mempunyai 

data yang berkenaan dengan sistem akuntansi persediaan obat pada 

Puskesmas Dau Malang. Data yang digunakan oleh peneliti dibatasi 

hingga tanggal 31 Desember 2014. 

D. Teknik Analisis Data  

 Untuk melakukan analisis terhadap perlakuan akuntansi persediaan obat 

pada Puskesmas Dau Kabupaten Malang, maka peneliti menggunakan alat 

analisis deskriptif, yaitu metode analisis dengan cara membandingkan 
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Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 tentang persediaan 

barang dagang dengan perlakuan akuntansi persediaan obat Puskesmas Dau 

Kabupaten Malang. 

1. Pengelolaan Persediaan Obat Menurut Puskesmas 

a. Pengadaan dan Penerimaan 

Pengadaan obat di Puskesmas dilakukan dengan melakukan permintaan 

obat menggunakan formulir laporan pemakaian lembar permintaan obat 

yang disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota atau penjabat yang 

diberi wewenang untuk itu. Dan juga obat didapat dari pembelian di 

suatu Instansi Farmasi yang telah disetujui. 

b. Penyimpanan 

Obat yang sudah diterima disimpan di gudang Farmasi dan disusun 

secara alphabet dan dirotasi dengan sistem FIFO (First In First Out) 

dan FEFO (First Expired First Out). 

c. Pendistribusian atau Penjualan 

Penyaluran atau pendistribusian adalah kegiatan pengeluaran dan 

penyerahan obat secara merata dan teratur sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dan sub-sub unit pelayanan kesehatan lainnya. 

d. Pencatatan dan Pelaporan 

Pencatatan dilakukan dengan cara menulis pengeluaran obat di kartu 

stok obat dan direkap setiap bulannya ke dalam buku persediaan obat. 

Pelaporan dilakukan secara periodik agar persediaan obat selalu dapat 

memenuhi kebutuhan konsumen. 
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2. Perlakuan Akuntansi Persediaan Obat Menurut PSAP no. 05 Tahun 2010 

Langkah pertama dalam melakukan penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui perlakuan akuntansi persediaan obat pada Pernyataan Standart 

Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.05 dengan cara meneliti dan 

menganalisis pembelian, penjualan persediaan obat pada laporan keuangan 

tahun 2014 di bidang farmasi pada laporan persediaan obat. Data juga 

didapat dari pewawancaraan kepada pihak farmasi dan pihak yang terkait 

untuk melengkapi data yang masih kurang untuk penganalisisan. 

a. Pengakuan 

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan 

diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat 

diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya 

dan atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi 

catatan persediaan disesuaikan degan hasil inventarisasi fisik. 

b. Pengukuran 

Persediaan diukur sebesar biaya porelahan apabila diperoleh dengan 

pembelian, sebesar harga pokok produksi apabila diperoleh dengan 

memproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar apabila diperoleh dengan 

cara lainnya seperti donasi dan rampasan. 

c. Pengungkapan 

Laporan keuangan mengungkapkan kebijakan akuntansi yang 

digunakan dalam pengukuran persediaan; penjelasan lebih lanjut 

persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam 
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pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam 

proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan 

kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang 

dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan 

jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau using. 

3. Tahap Evaluasi Perlakuan Akuntansi Persediaan  

Langkah selajutnya ialah menganalisa apakah pencatatan sesuai dan 

perlakuan akuntansi persediaannya sudah sesuai dengan Pernyataan 

Standart Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.05. Apakah perlakuan 

akuntansinya sudah benar dan dapat dikatakan akurat atau bahkan masih 

perlu pembenahan dalam perlakuan akuntansinya. 


