
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia 

alamat Jl Bilal No. 24, Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan 

Timur 

2. Waktu penelitian 

Waktu penelitian dilakukan pada bulan april sampai dengan bulan september 

2019 

 Tabel 3.1  

Jadwal Waktu Penelitian 

3.2.Jenis dan Sumber Data 

3.2.1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang berbentuk deskriptif. 

 

No Keterangan April-Mei Juni-Juli Agustus-September 

1 Pembuatan Proposal    

2 Riset Lapangan    

3 Penyusunan Skripsi    
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Menurut Sudaryono (2017:82) Penelitian deskriptif adalah penelitian 
terhadap masalah masalah berupa fakta fakta saat ini dari suatu 
populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat 
terhadap individu, dari suatu populasi yang meliputi kegiatan 
penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi keadaan 
ataupun prosedur. 

 
Dari kutipan diatas dapat dijelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan 

penelitian yang berusaha mendeskripsikan fenomena fenomena yang ada baik 

fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. 

3.2.2. Sumber Data 

Data yang digunakan peneliti ini adalah : 

1. Data Kualitatif 

Menurut Sugiyono (2014:492) “Data kualitatif adalah data untuk 

membuktikan, memperkuat, memperdalam, memperluas, memperlemah dan 

menggugurkan data kuantitatif yang telah diperoleh pada tahap awal”. 

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan bahwa data kualitatif merupakan data yang 

menjelaskan tentang kualitas suatu fenomena yang didapat dari hasil pengamatan, 

dokumentasi dan tidak dalam bentuk angka. 

2. Data Internal 

Menurut Danang Sunyoto (2013:21) “Data internal adalah data yang 

dikumpulkan dari dalam perusahaan yang dijadikan obyek penelitian”. 

Dari kutipan diatas data internal merupakan data yang bersumber dari perusahaan 

yang diteliti yang menggambarkan keadaan organisasi tersebut. 

3. Data Primer 
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Menurut Danang Sunyoto (2013:21) “Data primer adalah data asli yang 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara 

khusus”. 

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan bahwa data primer merupakan data yang 

diambil dan diolah dari objek penelitian yang belum mengalami pengolahan lebih 

lanjut dan dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh penulis. 

4. Data Sekunder 

Menurut Danang Sunyoto (2013:21) Data sekunder adalah data yang 
bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber 
lainnya yaitu dengan mengadakan study kepustakaan dengan 
mempelajari buku buku yang ada hubungan nya dengan obyek 
penelitian atau dapat dilakukan dengan menggunakan data dari Biro 
Pusat Statistik (BPS). 

 
Dari definisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa jenis dan sumber data yang 

digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari perusahaan yang 

dikumpulkan sendiri untuk menjawab masalah penelitian yang penulis lakukan. 

Data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan data yang bersumber 

dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan 

mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku. 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Metode Observasi  

Menurut Danang Sunyoto (2013:21) “Metode observasi adalah metode yang 

digunakan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang 

dilaksanakan perusahaan”. 
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Dari kutipan diatas dapat dijelaskan bahwa metode observasi dimana peneliti 

secara langsung melakukan pengamatan terhadap segala aktivitas yang berkaitan 

dengan sistem akuntansi persediaan obat pada perusahaan. 

2. Dokumentasi 

Menurut Anwar Sanusi (2014:144) “Metode dokumentasi adalah metode yang 

dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber baik secara 

pribadi maupun kelembagaan”. 

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan bahwa metode dokumentasi merupakan 

metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen dokumen  dimana 

peneliti menggunakan beberapa dokumen yang bersumber dari tempat penelitian. 

3.4. Teknik Analisis Data 

Analisis data dari pengertian ini terdiri dari: 

1. Metode Deskriptif  

Menurut Sudaryono (2017:82) “Penelitian Deskriptif adalah metode penelitian 

yang berusaha menggambarkan dan menginterpresentasikan objek apa adanya. 

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan bahwa metode deskriptif merupakan 

metode yang digunakan dengan cara memusatkan perhatian pada permasalahan 

yang ada atau kenyataan sosial dan menggambarkan masalah dengan apa adanya. 

2. Metode Komparatif 

Menurut Muri Yusuf (2014:66) Penelitian komparatif adalah metode 
penelitian yang menjajaki ke belakang, ke masa peristiwa itu terjadi 
apa apa yang menjadi penyebab suatu peristiwa atau kejadian yang 
menjadi objek penelitian, dengan membandingkan fenomena pada 
kelompok yang ada peristiwa dan pada kelompok yang tidak terjadi 
peristiwa itu. 
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Dari kutipan diatas dapat dijelaskan bahwa metode komparatif merupakan metode 

yang digunakan untuk mengetahui antara perbandingan antar sistem persediaan 

obat pada tahun lalu dengan tahun saat ini. 
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