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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis pada penelitian ini 

adalah kualitatif, karena memberikan uraian mengenal hasil penelitian, 

secara sistematis, akurat dan faktual. Menurut Spradley (Sugiyono, 

2015:335) mengetakan bahwa analisis adalah sebuah kegiatan untuk 

mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berfikir yang berkaitan 

dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan 

bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan. 

 

B. Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah penerimaan dan pengeluaran kas, dan 

sistem SIM RS, dalam penelitian tersebut penulis ditempatkan di bagian 

keuangan. Penelitian ini di lakukan di RSU Muhammadiyah Metro yang 

terletak  di Jl. Soekarno Hatta No. 42 MulyoJati 16 B Metro Barat, Lampung. 

 

C. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif, yaitu 

prosedur penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif berupa kata-

kata tulisan dari fenomena yang diamati di lapangan oleh peneliti. Penelitian 

ini besifat deskriptif kualitatif dan flowchart yaitu penelitian yang 

menggambarkan data informasi yang berdasarkan pada fakta yang diperoleh 

di lapangan. 

 

D. Data Penelitian  

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah : 

1) Data Primer  

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, melalui observasi, 

wawancara dengan pihak yang bersangkutan serta dari dokumentasi 

RSU Muhammadiyah Metro. 

 



27 
 

 
 

2) Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari publikasi dan literatur kepustakaan yang 

bersumber dari buku-buku reverensi, artikel serta sumber-sumber lain 

yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas dalam tugas akhir ini. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Sebagai perlengkapan pembahasan penelitian ini, maka diperlukan 

adanya data atau informasi baik dari Rumah Sakit maupun di luar Rumah 

Sakit. Oleh karena itu, penulis menggunakan beberapa teknik dalam 

pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Penelitian lapangan  

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan penelitian langsung di 

RSU Muhammadiyah Metro untuk memperoleh data dengan teknik: 

a) Wawancara 

Wawancara ini dilakukan dengan tanya jawab secara langsung 

dengan karyawan inti untuk memperoleh informasi yang diperlukan, 

kemudian dicatat seperlunya guna memperoleh informasi tertulis atau 

lisan mengenai bidang yang berkaitan dengan penulisan tugas akhir 

ini. 

b) Observasi 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan atau peninjauan secara langsung terhadap objek yang 

akan diteliti. Penulis mengamati langsung atas prosedur penerimaan 

dan pengeluaran kas, serta sistem SIM RS pada RSU Muhmmadiyah 

Metro. 

c) Dokumentasi  

merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen 

atau tertulis yang dimiliki Rumah Sakit yang beerhubungan dengan 

sistem penerimaan kas dari prosedur pembayaran dari Rawat Inap, 

penerimaan kas pada Instalasi Gawat Darurat dan sistem 

penegeluaran kas dari penagihan pada RSU Muhammadiyah Metro. 
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2. Penelitian kepustakaan  

Pengumpulan data skunder yang diperoleh dari publikasi dan literatur 

kepustakaan yang bersumber dari buku-buku reverensi, artikel serta 

sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas 

dalam tugas akhir ini. Data yang diperoleh dapat dijadikan pemahaman, 

landasan berfikir dan analisa dalam proses penulisan tugas akhir. 

 

F. Alat Analisis Data  

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian tentang Analisis Sistem 

Penerimaan dan pengeluaran kas yaitu : 

- Mengkategorikan Informasi atau data mengenai prosedur penerimaan 

dan pengeluaran kas akan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif 

dan flowchart. 

- Pengendalian aplikasi SIMRS akan jauh lebih efektif jika didukung oleh 

adanya pengendalian umum yang kuat terhadap sistem tersebut. Jika 

pengendalian aplikasi lemah, output SIA akan mengandung kesalahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


