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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Pelaporan keuangan pada Puskesmas Tahunan dilakukan dengan 

menggunakan  akuntansi berbasis akrual oleh dinas-dinas yang terkait merupakan 

fokus yang diangkat dalam penelitian ini. Selain itu, untuk menilai kesuksesan 

Puskesmas Tahunan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi selama 

penerapan akuntansi berbasis akrual. 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian 

kualitatif. Menurut Haris Herdiansyah (2014), metode penelitian kualitatif adalah 

suatu penelitian ilmiah yang bermaksud untuk memahami konteks sosial suatu 

fenomena dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam 

antara penelitian dengan fenomena yang diteliti secara alamiah. Alasan pemilihan 

penggunaan metode kualitatif yaitu dikarenakan penelitian ini difokuskan pada 

objek penelitian dalam pengungkapan makna atas esensi yang terjadi. Makna 

esensi pada sebuah penelitian dapat diinterprestasikan melalui serangkaian 

wawancara dengan informan pada objek penelitian yang menghasilkan data bagi 

penulis.

Jenis penelitian metode kualitatif yang digunakan oleh penulis yaitu 

penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan informasi-

informasi relevan dan akrual yang diperoleh dari Puskesmas Tahunan. 

Pendeskripsian tersebut berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari keadaan yang
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diamati dan orang-orang yang terlibat lansung, disisi lain kajian ini berupaya 

mendeskripsikan sesuatu dari prespektif pelaku. 

3.2 Data Dan Sumber Data  

Pengunaan data dalam penelitian ini yaitu jenis data dokumenter. Data 

dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berwujud faktur, jurnal, 

surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program. Data 

dokumenter dalam penelitian ini digunakan yaitu laporan keuangn Puskesmas 

Tahunan serta data yang bersangkutan dengan implementasi penerapan atandar 

metode akuntansi berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan Puskesmas 

Tahunan.  Penelitian ini juga menggunakan beberap sumber data yang digunakan 

oleh penulis. Sumber data tersebut terbagi menjadi dua yaitu: 

1. Data Primer 

Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu data primer 

yang secara langsung diperoleh penulis  (dari tangan pertama objek 

penelitian). Data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara untuk 

memperoleh data kualitatif yang mendalam  dengan informan-informan 

penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang dianggap 

memiliki kunci dan pihak yang terlibat secara langsung sehingga 

diharapkan peneliti dapat mendapat gambaran bagaimana kondisi dan 

situasi yang ada di Puskesmas Tahunan sesuai kenyataan pada objek 

tersebut.
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2. Data Sekunder 

Berdasarkan sumber yang sudah ada, penulis dapat memperoleh data 

sekunder. data sekunder yang dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini 

antara lain: 

a. Gambaran umum tentang Puskesmas Tahunan. 

b. Struktur organisasi yang diterapkan pada Puskesmas Tahunan. 

c. Laporan keuangan berdasarkan transaksi pada Puskesmas Tahunan. 

d. Implemetasi metode akuntansi berbasis akrual yang berkaitan dengan 

kebijakan akuntansi dan peraturan lainnya pada Puskesmas Tahunan. 

3.3 Objek penelitian 

Lokasi yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian ini yaitu 

Puskesmas Kacamatan Tahunan yang berstatus Badan Layanan Umum pada tahun 

2017. Puskesmas Tahunan beralamat di Jalan Raya Jepara Ngabul Km. 9 

Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.  

3.4 Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan 

survey lapangan. Survey lapangan dilakukan dengan pengamatan pada objek 

penelitian secara langsung dan mendalam. Menutur Sugiyono (2012) untuk 

melakukan penelitian ini terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang 

dilakukan oleh penulis, teknik-teknik tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 
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1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara diterapkan apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti dan mengetahui hal-hak yang mendalam dari responden 

dengan jumalah respodennya sedikit atau kecil. Metode ini dilakukan 

dengan mewawancarai pegawai Puskesmas Tahunan yang terkait langsung 

dan terlibat secara langsung dan mendalam untuk memperoleh 

pemahaman pada situasi dan kondisi yang sebenarnya oleh penulis dalam 

pengumpulan data sesuai kebutuhan penulis. 

2. Dokumenter 

Dokumenter adalah catatan tentang peristiwa yang sudah terjadi yang bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari individual.  

Dalam pengumpulan data kualitatif metode studi dokumentasi yang 

dilakukan oleh penulis yaitu dengan menelaah laporan keuangan, buku-

buku, maupum melakukan penelusuran melalui internet yang relevan 

dengan permasalahan yang terkait dengan penelitian.  

3. Triangulasi

Triangulasi data merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam 

pengumpulan data dengan dengan sifat metode menggabungkan data dan 

sumber yang telah ada. Teknik triangulasi berarti penulis mendapatkan 

data yang berbeda-beda dari sumber yang sama. Metode ini digunakan 
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oleh peneliti yang sebenarnya sekaligus dapat berfungsi untuk menguji 

kreadibilitas data. 

3.5 Metode pengolahan data 

Pengolahan data adalah kegiatan yang dilakukan oleh penulis setelah 

melakukan pengumpulan data. Pengolahan data yang dilakukan oleh penulis yaitu 

tahap tabulasi. Tabulasi adalah memasukkan data yang diperoleh dari  hasil 

pengumpulan data kedalam tabel-tabel tertentu. Data yang akan dimasukkan dan 

diolah yaitu hasil wawancara dan analisis terhadap dokumen-dokumen yang 

dikumpulkan oleh penulis. 

3.6 Metode analisis data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian melalui beberapa 

tahapan berikut ini yaitu: 

1. Pengumpulan data 

Proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat diperoleh 

sepanjang penelitian dilakukan. Oleh karena itu, tidak ada segmen atau waktu 

khusus dan spesifik yang disediakan untuk proses pengumpulan data. Data 

yang dikumpulkan oleh penulis berupa hasil wawancara dan beberapa 

dokumen yang diperlukan dalam penelitian penerapan metode akuntansi 

berbasis akrual pada BLUD Puskesmas. Data tersebut diperoleh langsung 

oleh peneliti dari BLUD Puskesmas Tahunan. 

2. Sinkronisasi dengan informan 

Data yang diperoleh dari para informan nantinya akan dirubah kedalam 

bentuk tulisan (scrip) diantaranya yaitu hasil wawancara dan hasil 
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dokumenter. Data yang diperoleh oleh penulis dari praktik penerapan metode 

akuntansi berbasis akrual akan disesuaikan dengan teori dan undang-undang 

yang diberlakukan oleh pemerintah. Hasil data yang sudah dikumpulkan akan 

dikelompokkan berdasarkan sub bab dari hasil wawancara dan hasil data yang 

diperoleh dari beberapa informan. 

Penelitian ini melibatkan informan utama dan informan triangluasi dalam 

pengumpulan data oleh penulis. Informan utama dalam penelitian ini terdiri 

dari Kepala Bagian Keuangan BLUD Puskesmas Tahunan dan Pimpinan 

BLUD Puskesmas Tahunan. Sedangkan informan triagulasi dalam penelitian 

ini adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten Jepara. 

Jawaban dari para informan akan disinkronkan antara informan satu 

dengan informan yang lain agar penulis dapat mengambil kesimpulan. 

Sehingga kesimpulan yang diperoleh natinya dapat memiliki bukti yang kuat 

dan dapat dipertanggungjawabkan karena data didasarkan pada beberapa 

keterangan dari pihak-pihak yang terkait dalam penerapan metode akuntansi 

berbasis akrual pada BLUD Puskesmas Tahunan. 

3. Analisis data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis 

dengan cara mengelompokkan data ke beberapa kategori, menjabarkan ke 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat 
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memudahkan pemahaman bagi diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 

2012). Data yang diperoleh penulis dari BLUD Puskesmas Tahunan akan 

dianalisis berdasarkan teori dari buku dan undang-undang yang telah 

diamatkan oleh pemerintah Indonesia dalam penerapan metode akuntansi 

berbasis akrual.

Dalam pelaksanaan penerapan akuntansi berbasis akrual terdapat 

beberapa kekuatan dan kelemahan yang dihadapi oleh BLUD Puskesmas 

Tahunan. Analisis berdasarkan data yang dilakukan oleh penulis bertujuan 

untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dihadapi oleh BLUD 

Puskesmas dalam penerapan metode akuntansi berbasis akrual. 


