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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata 

Batu yang beralamat di Jalan R.A. Kartini No.1 Batu Jawa Timur. Alasan pemilihan 

lokasi penelitian ini karena Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata Batu ada 

kecenderungan penurunan pendapatan Rumah Sakit, bahkan dalam empat bulan 

terakhir (Agustus sampai November 2016) didapatkan pendapatan Rumah Sakit lebih 

rendah dibandingkan pengeluaran Rumah Sakit. Total pendapatan Rumah Sakit 

selama periode Agustus sampai November 2016 sebesar Rp 3.242.671.509,- 

dibandingkan dengan pengeluaran Rumah Sakit sebesar Rp 3.461.109.762,-    

sehingga diperlukan adanya analisis  sistem pengendalian internal pendapatan pada 

pelayanan rawat inap rumah sakit Bhayangkara Hasta Brata Batu agar dapat menjadi 

masukkan untuk perbaikan kedepannya. (Sumber : Paparan Tim Supervisi Bidokkes 

Polda Jatim di RS Bhayangkara Hasta Brata, Batu, 2016) 

B. Jenis dan Sumber Data 

 Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang 

ada,maka terlebih dahulu diperlukan data yang harus dikumpulkan dari objek 

penelitian agar dapat dianalisa dengan cermat dan tepat sehingga dapat diambil suatu 

kesimpulan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 
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Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan survey 

lapangan, diamati dan dicatat oleh peneliti dengan menggunakan semua metode 

pengumpulan data original.  Data primer diperoleh melalui wawancara langsung 

dengan Pimpinan Rumah Sakit, dokter umum, dokter spesialis, perawat dan 

tenaga administratif Rumah Sakit. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui catatan dan dokumen resmi 

dari Rumah Sakit  seperti sejarah singkat Rumah Sakit, struktur organisasi Rumah 

Sakit, Standar Operasional Prosedur (SOP) , kwitansi pelunasan pembayaran, 

perincian biaya perawatan, daftar kebutuhan alat habis pakai dan daftar hadir 

rapat rutin Rumah Sakit. 

C. Teknik Pengumpulan Data  

Sebelum melakukan penelitian ada baiknya peneliti memahami apa maksud  

dari penelitiannya agar peneliti dapat memperoleh data dengan efektif yang  ada di 

Rumah Sakit. Adapun beberapa hal yang harus dilakukan oleh penelitiantara lain: 

1. Wawancara (Interview) 

Yaitu suatu kegiatan Tanya jawab dengan pimpinan rumah sakit, bagian 

pembukuan serta para staff dan karyawan rumah sakit untuk memperoleh 

keterangan yang berkaitan dengan masalah skripsi ini. 

2. Dokumentasi 
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Teknik pengumpulan data ini, dilakukan pengumpulan data dengan cara mencatat, 

mengumpulkan dan mempelajari data-data yang diberikan oleh perusahaan, juga 

dari dokumen, dan sumber lain. 

D. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada 

adalah dengan teknik analisis deskriftif. Teknik analisis deskriftif digunakan untuk 

menjawab permasalah mengenai kesesuaian sistem pengendalian internal pendapatan 

dengan kajian teori. 

Langkah-langkah yang dilakukan yaitu mendiskripsikan sistem pendapatan 

dan pengendalian internal yang diterapkan sesuai dengan lima kompenen dalam 

model pengendalian COSO, yang meliputi: 

1. Lingkungan Pengendalian, dapat dikelompokan menjadi: 

a. Menganalisis Struktur Organisasi. 

b. Menganalisis Filosofi manajemen dan gaya operasi. 

c. Mengamati komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. 

d. Mendeskripsikan komitmen terhadap kompetensi pegawai. 

e. Menganalisis komite audit dan dewan direksi. 

f. Menganalisis kebijakan dan praktik sumber daya manusia. 

2. Aktivitas Pengendalian, dikelompokan menjadi: 

a. Menganalisis desain dokumen  yang baik dan bernomor urut cetak. 

b. Mengevaluasi dan mendeskripsikan pemisahan tugas. 

c. Mengevaluasi otorisasi yang memadai atas setiap transaksi yang terjadi. 
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d. Menganalisis pengendalian fisik aset perusahaan.

e. Melakukan peninjauan atas kinerja.

3. Penilaian Resiko

Mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko serta kelemahan- kelemahan

dalam pendapatan.

4. Informasi dan Komunikasi

Menganalisis informasi dan komunikasi yang digunakan manajemen untuk

mengevaluasi efektivitas pengendalian dan untuk mengelola operasinya apakah

sudah berjalan maksimal.

5. Pemantauan

Menganalisis kinerja manajemen dalam melakukan pengawasan proses penelitian

kualitas kinerja pengendalian intern dan seluruh staf yang terlibat diperusahaan.


