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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Rumah Sakit Umum Alfatah Ambon. 

Jl. Sultan Babulah Waihaong Nusanive RT 001/04 Kode pos 97112, Ambon 

Maluku. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah studi kasus deskriptif yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan sistem ABC (Always Better Control) di Rumah Sakit Umum 

Alfatah Ambon serta menilai efisiensi  dan efektifitas pengendalian 

persediaan obatnya. 

C. Sumber Data dan Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer:  yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada 

bagian farmasi yang memenuhi kriteria berdasarkan pertanyaan. 

Wawancara ini  mengenai data-data yang digunakan oleh rumah 

sakit dalam mengendalikan persediaan obat-obatnya. berupa kartu 

persediaan, faktur pembelian obat, data penjualan obat, retur dan 

potongan di rumah sakit, sedangkan 

2. Data sekunder: berupa data yang diperoleh dari instansi seperti data 

persediaan obat, faktur pembelian obat dan data penjualan obat.  
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dan informasi yang 

dilakukan penulis dalam mencari informasi dan data-data yang 

diperlukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan pihak 

terkait. Pihak yang terkait dalam hal ini adalah bagian depo gudang 

farmasi di rumah sakit. Wawancara tentang hal-hal yang berhubungan 

dengan system pengendalian persediaan obat-obatan di rumah sakit, di 

bagian gudang farmasi mengenai kartu persediaan data pembelian obat, 

data penjualan obat, retur dan potongan. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik mengumpulan data dengan 

mengumpulkan data yang sudah tersedia di instansi terkait berupa data 

persediaan obat, faktur pembelian obat dan data penjualan obat. 

 
E. Teknik Analisis Data 

Adapun tahapan-tahapan analisis data yang sesuai dengan tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan sistem ABC (Always Better Control) yang digunakan 

oleh Rumah Sakit Alfatah dalam menilai efisiensi dan efektifitas 

pengendalian persediaan obat-obatan di rumah sakit. 
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2. Langkah-langkah menganalisis penggunaan sistem ABC (Alaways Better 

Control) 

a. Mengumpulkan data dari semua item sediaan yang ada. 

b. Menghitung pemakaian pertahun dalam unit setiap jenis barang dengan 

cara : Mengalikan harga per unit setiap item obat dengan kuantitas per 

unit obat guna memperoleh total biaya, sedangkan prosentase biaya 

berasal dari total biaya setiap item obat dibagi dengan total biaya semua 

item obat. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dilakukan 

pengklasifikasian terhadap jenis A, B dan C. 

c. Merangking dari nilai penggunaan, dari yang terbesar sampai yang 

terkecil. 

d. Mencari nilai penggunaan kumulatif dengan menjumlah nilai 

penggunaan yang telah dirangking secara komulatif. 

3. Menghitung biaya persediaan dengan menggunakan metode yang 

diterapkan oleh rumah sakit yaitu menggunakan metode ABC (Always 

Better Control). 

4. Menghitung biaya persediaan menggunakan metode EOQ (Economic 

Order Quantity). 

5. Menilai efisiensi dan efektifitas biaya persediaan obat. Untuk menilai 

efisiensi dan efektifitas dilakukan dengan membandingkan metode rumah 

sakit yaitu dengan membandingkan metode ABC dan EOQ. 

 


