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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Objek dan Lokasi Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dengan model studi kasus. 

Objek  yang digunakan adalah sebuah rumah sakit milik pemerintah daerah yang 

bergerak dibidang jasa medis. Rumah sakit tersebut yaitu RSUD BANGIL yang 

berlokasi Jl. Raya Raci - Bangil, Masangan, Bangil, Pasuruan.Jawa Timur 61215. 

Objek tersebut dipilih karena rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit rujukan 

yang ada di kabupaten Bangil, yang terletak di pusat kota sehingga pastinya akan 

mengeluarkan biaya pengolahan limbah hasil kegiatan operasional serta mempunyai 

potensi pencemaran limbah disekitar rumah sakit. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sedangkan 

metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif ini 

bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat 

riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu. Metode deskriptif 

juga didefinisikan sebagai penelitian yang disusun dalam rangka memberikan 

gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau 

objek penelitian (Sanusi, 2011). Metode penelitian deskriptif berfokus pada 

penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh dari sebuah penelitian yang 



33 
 

 
 

dilakukan. Metode penelitian deskriptif meliputi kegiatan pengumpulan data, 

penyusunan data, dan analisis data. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian tentang biaya pengelolaan limbah 

cair dan limbah padat medis dan non medis ini adalah data primer dan skunder. Data 

primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh pihak lain 

(Sanusi, 2011:104). Data ini berasal dari sumber asli. Data primer digunakan oleh 

peneliti untuk menjawab pertanyaan atas permasalahan yang diteliti. Data primer 

yang digunakan dalam penelitian ini di ambil dengan cara melakukan wawancara 

terstruktur dengan pihak terkait. Pihak yang terkait meliputi bagian akuntansi dan 

bagian pengolahan limbah. Selain itu, peneliti juga memerlukan data skunder, yaitu 

data berupa laporan yang memuat laporan keuangan rumah sakit serta data berupa 

laporan yang memuat komponen-komponen biaya pengelolaan air limbah rumah 

sakit. 

a. Data mengenai instalasi pengelolaan limbah dan UKL (upaya kelestaran 

lingkungan, UPL (upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan 

lingkungan) 

b. Laporan keuangan Rumah Sakit 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan antara dua pihak, yaitu pewanwancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara (interview) 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Moleong, 2012:186). Dalam 

melakukan wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data, peneliti akan 

melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang bersangkutan. 

Narasumber yang berhubungan dengan objek diantaranya adalah bagian akuntansi  

yang bernama ibu Dhini Uslamia,SE, MM dan bagian pengolahan limbah yang 

bernama  bapak Rudy yang turut menangani masalah limbah cair maupun limbah 

padat medis dan non medis. 

2. Dokumentasi 

Mengumpulkan data berupa dokumen terkait aktivitas dan biaya yang 

tampak dalam laporan keuangan rumah sakit, serta data yang memuat 

komponen-komponen biaya pengelolaan limbah rumah sakit. 

 

3.5 Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif. 

Penelitian mendeskripsikan hasil temuan yang berasal dari hasil wawancara dan 

dokumentasi selama proses penelitian, jadi bentuk analisis yang dilakukan merupakan 



35 
 

 
 

penjelasan, bukan merupakan angka-angka statistic atau bentuk angka lainnya. 

Kemudian hasil dari analisis data tersebut dibandingkan dengan PSAK No 1 tentang 

penyajian laporan keuangan. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Menurut Sanusi (2011:115), teknik analisis data adalah mendeskripsikan 

teknik analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang 

telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya. Data yang dikumpulkan tersebut 

ditentukan oleh masalah penelitian yang sekaligus mencerminkan karakteristik tujuan 

studi apakah untuk eksplorasi, deskripsi, atau menguji hipotesis. Analisis data yang 

menggunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data-data di RSUD Bangil 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi data 

terkait penelitian. Dari pengumpulan data tersebut agar peneliti memperoleh 

gambaran umum objek penelitian dan data tentang biaya lingkungan di RSUD 

Bangil, tahap-tahap pengelolaan limbah produksi, serta perlakuan akuntansi atas 

pengelolaan limbah yang diterapkan oleh rumah sakit. 

2. Menganalisis setiap biaya-biaya lingkungan yang dicatatat oleh RSUD Bangil 

Dalam tahap ini, peneliti menganalisis komponen-komponen biaya lingkungan 

yang dicatat oleh RSUD Bangil 

3. Menganalisis pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan biaya-biaya 

lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah alam rumah sakit 
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kemudian diperbandingkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) No.1 dan 16 tentang aset tetap, dan KDPPLK (kerangka dasar 

penyusunan penyajian laporan keuangan) terkait perlakuan akuntansi. 

Mengambil kesimpulan. Pengambilan kesimpulan harus disesuaikan dengan 

keseluruhan hasil dari proses pengumpulan data. Kemudian seluruh temuan penelitian 

disimpulkan sehingga diperoleh penjelasan tentang penerapan akuntansi lingkungan 

terhadap pengelolaan limbah dalalm rumah sakit. 


