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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Rumah Sakit Universitas Muhammad iyah 

Malang yang berlokasi di Jalan Raya Tlogomas No. 45 Malang, Jawa Timur. Objek 

penelitian ini bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan. 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif kualitat i f.  

Suliyanto (2009) mengungkapkan penelitian deskriptif adalah riset yang dilakukan 

untuk menganalisis satu atau lebih variabel tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Penelit ian 

deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat 

penelitian dilakukan. 

3.3 Sumber dan Jenis Data 

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan 

disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instans i 

lain, seperti struktur perusahaan, dokumen pembelian persediaan, dan prosedur 

pembelian persediaan. 

Data penelitian yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini antara lain: 

(1) struktur organisasi, (2) formulir-formulir atau dokumen-dokumen yang 

digunakan dalam pembelian obat dan penerimaan obat, (3) prosedur pembelian obat 

dan penerimaan obat. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara  

dokumentasi. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan mempelajari dan 

meneliti dokumen-dokumen beserta arsip-arsip lain yang berkaitan dengan 

penelitian tentang pengadaan obat. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik analis is 

deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan membuat 

gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak 

mengadakan akumulasi data dasar belaka. 

Teknik analisis deskriptif memiliki langkah- langkah tertentu dalam 

pelaksanaannya. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Menganalisis pelaksanaan sistem informasi akuntansi terhadap pengadaan obat 

di Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. 

1) Analisis Input 

Mengidentifikasi kelengkapan dokumen dan catatan yang digunakan dengan 

mengumpulkan dokumen surat pesanan, bukti kas keluar, bukti permintaan 

barang gudang, dan bukti pengembalian barang gudang. 

2) Analisis Proses 

 Menganalisis bagian-bagian yang terkait dengan pengadaan obat 

 Menganalisis prosedur pembelian obat 

 Menganalisis prosedur penerimaan obat 



22 
 

 
 

Setelah merangkum data dan informasi yang diperoleh, langkah selanjutnya 

melakukan penyajian data dalam tulisan, gambar, dan alur (flowchart). 

3) Analisis Output 

Analisis terhadap laporan penerimaan barang dan laporan pengiriman barang 

dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi bahwa laporan tersebut telah 

disusun secara lengkap, relevan, dan akurat. 

b. Mengevaluasi kesesuaian sistem informasi akuntansi dengan komponen-

komponen sistem pengendalian intern. 

Hal terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan terhadap kesesuaian 

sistem informasi akuntansi dengan komponen-komponen sistem pengendalian 

intern. Dengan cara mengkomparasikan hasil terkait analisis input, proses, dan 

output dengan teori tentang komponen-komponen sistem pengendalian intern yang 

efektif. 


