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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. JENIS PENELITIAN 

Berdasarkan tujuan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, mendiskripsikan 

sesuatu Ihyaul Ulum (2016:78).  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengalisis 

sistem informasi akuntansi pembelian dan persediaan obat pada Rumah Sakit 

Universitas Muhammadyah Malang 

B. LOKASI PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Universitas Muhammadyah Malang 

yang beralamat Jl. Raya Tlogomas No.45. Alasan pemilihan tempat penelitian ini 

karena pada Sakit Universitas Muhammadyah Malang belum sepenuhnya menerapkan 

sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan prosedur. Sehingga menyebabkan 

terjadi kesalahan pencatatan dalam persediaan. Seperti, jumlah pembelian obat tidak 

sesuai dengan laporan persediaan, dan unit analisis yang akan di teliti pada fungsi 

pembelian dan fungsi persediaan. 

C. JENIS dan SUMBER DATA 

1. Jenis Data  

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang di terbitkan atau di gunakan oleh organisasi 
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yang bukan pengolahnya. Data sekunder pada penelitian ini berhubungan 

dengan fungsi pembelian dan persediaan. 

a. Data sekunder dalam fungsi pembelian berupa: 

i. Data input Pada Fungsi Pembelian: 

• Surat permintaan pembelian 

• Surat permintaan penawaran harga 

• Surat order pembelian 

• Laporan penerimaan barang 

• Surat perubahan order  

• Bukti kas keluar 

ii. Data Proses pada Fungsi Pembelian: 

• Prosedur permintaan pembelian 

• Prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. 

• Prosedur order pembelian. 

• Prosedur penerimaan barang. 

• Prosedur pencatatan utang. 

• Prosedur distribusi pembelian. 

iii. Data Output pada Fungsi Pembelian: 

• Laporan Penerimaan Barang. 
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b. Data sekunder dalam fungsi persediaan berupa: 

i. Data input pada fungsi Persediaan: 

• Laporan penerimaan barang. 

• Bukti kas keluar.  

ii. Data prosedur pada fungsi Persediaan: 

• Prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. 

iii. Data output pada fungsi Persediaan: 

• Kartu Persediaan. 

Selain itu dalam penelitian ini juga membutuhkan data primer. Data 

primer adalah data yang di kumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari 

sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara. 

Jenis data tersebut bersumber dari Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

D. TEKNIK PEROLEHAN DATA 

Teknik perolehan data adalah prosedur sistematis yang di gunakan untuk 

memperoleh data yang di perlukan.Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh 

penulis dalam melakukan penelitian ini adalah : 

1. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan pada subjek penelitian 

melalu catatan pada perusahaan dan catatan atau dokumen pendukung lainya 

dari perusahaan serta melihat struktur organisasi yang telah ada. 
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2. Wawancara adalah teknik pengambilan data dimana penliti berdialog dengan 

responden untuk menggali informasi. Infotmasi didapat melalui bagian 

keuangan beserta fungsinya. 

E. TEKNIK atau TAHAPAN ANALISIS DATA 

Teknik analisis data merupakan tahapan terpenting dalam suatu penelitian, 

dengan analisis data maka masalah penelitian ini akan dapat di pecahkan. Penelitian 

ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Adapun tahapan yang di 

gunakan dalam analisis data dalam penlitian ini sebagai berikut: 

1. Analisis Input 

Mengumpulkan dokumen, catatan, formulir, dan bukti transaksi yang di 

gunakan dalam sistem informasi akuntansi pembelian dan persediaan obat pada 

Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. 

a. Pembelian: 

• Surat permintaan pembelian 

• Surat permintaan penawaran harga 

• Surat order pembelian 

• Laporan penerimaan barang 

• Surat perubahan order  

• Bukti kas keluar 

b. Persediaan 

• Laporan penerimaan barang. 
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• Bukti kas keluar. 

2. Analisis Proses 

Melakukan analisis sistem dan prosedur terkait dengan pembelian dan 

persediaan obat apakah sudah berjalan dengan benar dan wawancara terkait 

sistem informasi akuntansi pembelian dan persediaan obat pada Studi Kasus 

Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. 

a. Prosedur Pembelian 

b. Prosedur Persediaan 

c. Struktur Organisasi 

d. Memastikan setiap fungsi berjalan sesuai dengan baik & tidak adanya 

perangkapan tugas. 

3. Analisis output 

Melakukan analisis output dengan menganalisis laporan penerimaan barang dan 

kartu persediaan dari perusahaan yang merupakan dari akhir (output) dari 

Rumah Sakit Universitas Muhammadyah Malang. Melakukan analisis terhadap 

input, proses, dan output terkait sistem informasi akuntansi pembelian dan 

persediaan obat pada Studi Kasus Rumah Sakit Universitas Muhammadyah 

Malang. 

 


