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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

       Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan sesuatu yang 

dilakukan secara sistematis, terencana dan mengikuti konsep ilmiah yang ada. 

Penelitian pada dasarnya mempunyai tujuan-tujuan dengan cara-cara tertentu 

untuk memahami suatu obyek (fenomena) yang ada. Uraian yang jelas dan 

sistematis atas data yang dikumpulkan dan diharapkan dapat memberikan hasil 

yang maksimal sehingga dapat dikategorikan sebagai tulisan yang mempunyai 

nilai ilmiah. 

     Memperhatikan tujuan penelitian yang terkait dengan topik yang sedang 

diteliti, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian analisis deskriptif yang 

bersifat menemukan fakta dengan inventarisasi yang cukup atas data yang 

diperoleh selama penelitian. Data tersebut akan diperoleh, dianalisis, dan diproses 

lebih lanjut berdasarkan teori-teori yang dipelajari. Selain itu, dalam penelitian ini 

penulis menggunakan metode studi kasus, yaitu dengan cara mengambil beberapa 

unsur yang akan menjadi bahan penelitian untuk memperoleh data primer dan data 

sekunder. Hal ini disebabkan masalah yang terjadi pada setiap rumah sakit yang 

sejenis akan berbeda-beda, tetapi pada dasarnya memerlukan perhatian yang 

sama. Selanjutnya data serta informasi yang penulis peroleh selama melakukan 

penelitian akan dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan dasar berupa teori 
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yang telah dipelajari sehingga dapat memperjelas gambaran mengenai objek yang 

diteliti. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

       Lokasi penelitian adalah letak dimana penelitian akan dilaksanakan untuk 

memperoleh data atau informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan 

penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Baptis Kediri yang 

berlokasi di Jl. Brigjend Pol IBH Pranoto No.1-7 Kediri. Adapun pemilihan lokasi 

tersebut didasarkan atas pertimbangan pada kemudahan dalam obyek penelitian. 

Selain itu, yang menjadi alasan utama peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

di rumah sakit ini adalah bahwa peneliti melihat rumah sakit ini memiliki 

kemajuan yang pesat, baik dari segi pembangunan maupun pelayanannya.                

       Berdasarkan pengamatan peneliti, meskipun rumah sakit ini merupakan 

rumah sakit swasta, tetapi banyak masyarakat Kediri yang mempercayakan 

kesehatannya pada rumah sakit ini. Kemajuan suatu organisasi tentunya juga 

dipengaruhi oleh sistem pengendalian manajemen yang ada di dalamnya. 

 

3.3 Sumber Data 

       Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan 

dalam penentuan metode pengumpulan data. 

       Menurut Indriantoro (2002:146) sumber data penelitian dapat dibagi menjadi 

2 (dua), yaitu: 
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1. Sumber Data Primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer 

secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. Peneliti dengan data primer dapat mengumpulkan data sesuai 

dengan yang diinginkan, karena data yang tidak relevan dengan tujuan 

penelitian dapat dieliminir atau setidaknya dikurangi. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan 

historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang 

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. 

 

3.4 Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipergunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data atau informasi. Sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan, 

maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara (interview) 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan 

pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Teknik wawancara 

dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan 

responden. Wawancara ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab 
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dengan direktur utama, wakil direktur pelayanan medis dan keperawatan, 

wakil direktur umum dan keuangan, kepala bidang keperawatan, kepala 

bidang pelayanan medis, kepala bidang penunjang medis, kepala bagian 

umum, SDM & pemasaran, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian 

pastoral dan konseling. Hasil wawancara selanjutnya dicatat oleh 

pewawancara sebagai data penelitian (Indriantoro, 2002:152). 

2. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan 

mencatat langsung data yang tersedia pada sumber data penelitian 

berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, tulisan-tulisan ilmiah serta 

arsip-arsip yang berhubungan dengan objek penelitian. 

 

3.5 Analisis Data 

       Menurut Bogdan (dalam Sugiono, 2009:88) analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

dipahami. 

       Dalam menganalisis data, prosedur yang dapat ditempuh adalah sebagai 

berikut: 

1. Menganalisis struktur sistem pengendalian manajemen pada Rumah Sakit 

Baptis Kediri: 

a. Pusat beban 

b. Pusat pendapatan 
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c. Pusat laba 

d. Pusat investasi 

2. Menganalisis proses sistem pengendalian manajemen pada Rumah Sakit 

Baptis Kediri: 

a. Perencanaan strategis 

b. Penyusunan anggaran 

c. Pelaksanaan 

d. Evaluasi kinerja 

3. Menilai keefektifan penerapan sistem pengendalian manajemen pada 

Rumah Sakit Baptis Kediri dengan menggunakan 8 indikator yang tiap 

indikatornya akan dihitung persentase hasil pencapaian efektivitasnya. 

Indikator-indikator tersebut adalah: 

a. Pengorganisasian 

b. Kebijakan 

c. Perencanaan 

d. Prosedur 

e. Pencatatan/Akuntansi 

f. Pelaporan 

g. Personalia 

h. Reviu Intern 

       Hasil pencapaian efektifitas tiap indikator akan dihitung sebagai berikut: 

a. Skor yang digunakan untuk menilai setiap point yang terdapat dalam 

tiap indikator adalah: 
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Sangat baik = 5 

Baik = 4 

Cukup baik = 3 

Kurang baik = 2 

Tidak baik = 1 

b. Sesuai dengan skala penilaian skor yang digunakan dalam menilai 

efektivitas sistem pengendalian manajemen, yaitu skala likert dengan 

lima pilihan mulai 1 sampai 5, maka skor akhir akan berkisar antara 

20%-100% dari skor maksimal. Kriteria penilaian berdasarkan 

persentase skor jawaban dapat dibuat sebagai berikut: 

20%-35% = Sangat buruk dan tidak efektif 

36%-51% = Buruk dan tidak efektif 

52%-67% = Cukup baik dan efektif 

68%-83% = Baik dan efektif 

84%-100% = Sangat baik dan efektif 

c. Untuk menghitung persentase dilakukan dengan rumus: 

      Jumlah skor total tiap indikator         X 100% 

       Jumlah skor maksimum tiap indikator  

 

4. Memberikan suatu kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian. 


