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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Dimana 

penelitian ini untuk mendeskripsikan dan memberikan asumsi terkait dengan 

rumusan masalah. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di RSU Mohammad Noer Kabupaten Pamekasan-

Madura dengan alamat Jl. Bonorogo no. 17, Lawangan Daya, Pademawu 

Pamekasan. Salah satu Faskes yang mempunyai fungsi mengutamakan upaya 

penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan perorangan, yang dilaksanakan secara 

serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan, serta 

melaksanakan rujukan. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.  

1. Data primer yang berupa hasil wawancara mengenai bagaimana system 

pengendalian intern penerimaan kas pada RSU Mohammad Noer Pamekasan. 

Sumber data yang dimaksud adalah bagian yang terkait dengan siklus 

penerimaan kas di RSU Mohammad Noer Pamekasan.  

2. Data sekunder dalam penelitian ini berupa ketentuan-ketentuan dan dokumen-

dokumen yang terkait dengan sistem pengendalian internal penerimaan kas 

pada RSU Mohammad Noer Pamekasan adalah sebagai berikut: 
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a. Struktur organisasi RSU Mohammad Noer Pamekasan. 

b. Sistem penerimaan kas pada RSU Mohammad Noer Pamekasan. 

c. Wewenang dan prosedur pencatatan 

d. Pendidikan, pelatihan dan pengembangan karyawan 

e. Dokumen SOP 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi 

keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara pengumpulan 

data, siapa sumbernya dan apa alat yang digunakan.  Jenis pengumpulan data yang 

digunakan yaitu : 

1. Wawancara 

Merupakan tekhnik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara 

langsung kepada pihak atau karyawan perusahaan tersebut tentang sistem 

pengendalian intern penerimaan kas.  

2. Dokumentasi  

Merupakan tekhnik pengumpulan data yang bersumber dari pihak sistem 

pengendalian intern mengenai dokumen-dokumen yang ada pada bagian SPI 

pada RSU tersebut. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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analisis data kualitatif. Tahap-tahap analisis data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk melihat struktur oragnisasi yang ada pada RSU Mohammad Noer 

apakah sudah sesuai dan jelas dengan job disknya serta ada perangkapan 

keraja apa tidak.  

2. Menganalisis apakah sistem wewenang dan prosedur pencatatannya sudah 

bagus dan sesuai. 

3. Menganalisis apakah praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

setiap unit organisasi sudah dilaksanakan dengan baik pada rumah sakit 

tersebut. 

4. Menganalisis apakah karyawan yang cakap mutunya sesuai dengan tanggung 

jawabnya serta untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat 

dipercaya. 

 


