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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian 

ini, penulis melakukan penelitian di Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah 

Malang Jl.Raya Tlogomas No.45, Landungsari, Dau, Kota Malang. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder yaitu mengenai analisis sistem pengendalian persediaan obat 

pada Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. Jenis data yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pembagian divisi/struktur organisasi Rumah Sakit Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Dokumen yang digunakan (kartu perhitungan fisik, daftar hasil 

perhitungan dan bukti memorial). 

3. Prosedur pencatatan pembelian dan penjualan persediaan obat (kartu 

persediaan, kartu gudang dan jurnal umum). 

4. Fungsi yang terkait (panitia perhitungan fisik persediaan, fungsi 

akuntansi dan fungsi gudang). 

5. Kebijakan mengenai prosedur pngendalian persediaan obat.
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Sumber data untuk penelitian ini adalah Rumah Sakit Universitas 

Muhammadiyah Malang dan website perusahaan. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: 

1. Teknik wawancara 

Dalam penelitian ini dilakukan tanya jawab secara langsung dengan 

bagian-bagian yang terkait. 

2. Teknik dokumentasi 

Melakukan pengumpulan data lain informasi yang diperoleh melalui 

pengumpulan data berupa dokumen atau formulir-formulir, data yang 

diperoleh digunakan untuk penyajian data dari hasil penelitian. 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif, suatu teknik analisis data yang berbentuk uraian kata dan laporan 

yang diterima dan dikumpulkan serta dianalisis sehingga mendapatkan 

kesimpulan yang benar. 

Proses analisis data yang dilakukan dengan tahap sebagai berikut: 

1. Melakukan identifikasi pengendalian prosedur pembelian dan penjualan 

obat. 

a. Mengevaluasi aktivitas pencatatan transaksi pembelian dan 

persediaan obat. 
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b. Mereview validasi dokumen pembelian dan penjualan obat. 

2. Menganalisis pengendalian persediaan. Dengan membandingkan 

pelaksanaan sistem pengendalian internal perusahaan untuk 

mengidentifikasi kebaikan dan kelemahan pengendalian persediaan obat 

Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. 

Tiga unsur pengendalian internal yaitu: 

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara tegas. 

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan pembelian dan penjualan 

persediaan obat dengan menganalisis kartu persediaan, kartu gudang, 

jurnal umum dan fungsi yang terkait. 

c. Praktek yang sehat dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap bagian 

dalam organisasi. 

3. Mengevaluasi temuan dari tiga unsur pengendalian internal dengan 

membandingkan penerapan pengendalian dan kebijakan persediaan obat 

pada rumah sakit universitas muhammadiyah malang. 

4. Memberi pendapat atau rekomendasi dari hasil penelitian yang dilakukan. 


