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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah RSUD Pambalah Batung Amuntai yang 

berlokasi di Jalan Basuki Rahmat No. 1 Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai 

Utara. Alasan mengapa perlunya melakukan penelitian pada rumah sakit ini 

karena masih terdapat beberapa masalah pada sistem informasi akuntansinya 

yaitu, belum adanya struktur organisasi yang jelas terkait bagian yang menangani 

pendapatan rawat inap, belum adanya flowchart yang dapat memudahkan staf 

memahami fungsinya.. 

B. Sumber Data

Data adalah fakta-fakta mentah yang harus dikelola untuk menghasilkan 

suatu informasi yang memiliki arti bagi suatu organisasi atau unit usaha. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan  data primer dan data sekunder sebagai 

sumber data. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung 

memalui wawancara dengan staf yang terkait dengan sistem informasi akuntansi, 

diantaranya: 

1. Kasubag Keuangan

2. Bendahara Penerimaan BLUD

3. Staf Akuntansi dan Keuangan

4. Perawat/Resepsionis
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5. Kasir 

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data langsung yang 

diperoleh peneliti melalui catatan dan  laporan yang telah tersusun dalam arsip 

unit usaha. Dalam penelitian ini data primer dan data sekunder diperoleh dari 

RSUD Pambalah Batung Amuntai.  

C. Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data 

kualitatif yang merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan 

gambar. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa informasi yang berkaitan 

dengan informasi pendapatan rawat inap pada RSUD Pambalah Batung Amuntai, 

yang mencakup: sumber daya manusia (SDM), alat, catatan, pelaporan, formulir 

dan prosedur. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Oleh karena itu, untuk memperoleh 

data yang valid dan relevan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan 

metode pengumpulan data sebagai berikut: 
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1. Dokumentasi 

Peneliti melakukan dokumentansi untuk mengumpulkan dokumen  terkait 

sistem informasi akuntansi pendapatan rawat inap yang ada di RSUD 

Pambalah Batung Amuntai. Dokumen yang berhasil dikumpulkan yaitu: 

a. Rincian biaya IGD 

b. Rincian biaya 

c. Kwitansi pembayaran pasien 

d. Surat pertanggungjawaban penerimaan 

e. Buku kas umum penerimaan 

f. Berita acara 

2. Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara kepada responden yaitu staf administrasi 

RSUD Pambalah Batung Amuntai terkait Sistem informasi akuntansi 

pendapatan rawat inap yang dibantu dengan alat perekam. Alat perekam 

berguna sebagai cross ceck, jika pada saat analisa terdapat data, keterangan 

atau informasi yang tidak sempat tercatat saat proses wawancara.  

E. Teknik Analisis Data 

Dalam teknik analisis data penyusun menggunakan teknik analisis 

deskriptif, yaitu teknik analisis yang digambarkan dalam uraian kata atau 

kalimat yang membantu dalam mengungkapkan hal-hal yang berhubungan 

dengan sistem informasi akuntansi terkait pendapatan rawat inap pada RSUD 
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Pambalah Batung Amuntai. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam 

menganalisis data adalah: 

1. Menganalisis bagaimana sistem informasi akuntansi pendapatan rawat 

inap pada RSUD Pambalah Batung Amuntai, diataranya yaitu: 

a. Memastikan struktur organisasi telah memiliki Job Description dan 

wewenang yang jelas 

b. Menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sistem 

informasi akuntansi rawat inap 

c. Menganalisis fungsi-fungsi yang terkait langsung dengan sistem 

informasi akuntansi rawat inap 

d. Menganalisis prosedur-proseur pendapatan rawat inap 

e. Menganalisis sumber daya manusia terkait sistem informasi akuntansi 

pendapatan rawat inap. 

f. Mendesain flowchart sistem informasi akuntansi pendapatan rawat 

inap RSUD Pambalah Batung Amuntai. 


