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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu  Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RSUD Tarakan Provinsi Kaltara yang beralamat 

di Jalan Pulau Irian No.1 Kelurahan Skip, Tarakan, Kalimantan utara. Waktu 

penelitian ini dilakukan selama dua bulan. 

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskripsi yaitu jenis 

penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu melalui sebuah penelitian. 

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data di dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh dengan melalui wawancara dengan Kepala Bagian Keuangan 

RSUD Tarakan Provinsi Kaltara sebagai perwakilan dari salah satu penyusun 

laporan keuangan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang 

laporan keuangan RSUD Tarakan Provinsi Kaltara. Sedangkan data sekunder 

diperoleh dengan mempelajari laporan keuangan RSUD Tarakan Provinsi Kaltara 

periode 2015. 

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara, yaitu dengan cara mengungkapkan pernyataan secara lisan

kepada Kepala Bagian Keuangan RSUD Tarakan langsung dengan masalah
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yang dibahas dalam penelitian ini. 

2. Dokumentasi, yaitu Untuk memperoleh Data-data yang dibutuhkan melalui 

data-data laporan keuangan RSUD Tarakan yang sudah di kelola pihak rumah 

sakit. 

E. Teknik Analisis 

Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif  

kualitatif  dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang 

pelaporan keuangan  RSUD Tarakan Prov.Kaltara, menggunakan delapan 

indikator yaitu format pelaporan yang digunakan, klasifikasi Aset dan liabilitas, 

klasifikasi aset bersih terikat dan tidak terikat, perubahan kelompok aktiva bersih, 

klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian, informasi pendapatan 

dan beban, informasi pemberian jasa, klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas, 

catatan atas laporan keuangan. (PSAK No. 45) 

Langkah-langkah analisis dalam penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis kesesuaian Laporan Keuangan RSUD Tarakan Provinsi Kaltara 

dengan cara membandingkan antara laporan keuangan RSUD Tarakan 

Provinsi Kalimantan Utara dengan berdasarkan ketentuan PSAK No. 45. 

2. Mengidentifikasi laporan keuangan dan unsur-unsur keuangan RSUD 

Tarakan Provinsi Kaltara sesuai PSAK No.45 dengan Sembilan indikator. 

 

  

 

 


