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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang

berlandaskan pada filsafat postpositivme, digunakan untuk meneliti pada kondisi

objek yang alamiah, (sebagai lawannya ialah eksperimen) dalam hal ini peneliti

sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi

(gabungan).

Menurut Cresswell (2014), penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif

yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer

(kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data

yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi majemuk, dan

melaporkan deskripsi kasus atau tema kasus. Penelitian ini menggunakan studi kasus

instrumental tunggal.

Menurut Stake (1995) dalam Cresswell (2014), studi kasus instrumental

tunggal adalah peneliti memfokuskan pada isu atau persoalan, kemudian memilih satu

kasus terbatas untuk mengilustrasikan persoalan tersebut. Penelitian ini bertujuan

untuk mengidentifikasi eksisting sistem akuntansi pada Puskesmas Bangsri I Jepara
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yang menerapkan Pengelolaan Keuangan menggunakan Badan Layanan Umum

Daerah.

3.2. Data dan Sumber Data

Jika dilihat dari jenisnya, terdapat dua jenis data yaitu data kualitatif dan data

kuantitatif. Data kualitatif merupakan sebuah paradigma dari penelitian yang

menekankan pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial

berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan rinci. Sedangkan data kuantitatif yaitu

merupakan data yang pada sebuah teori melalui pengukuran variabel-variabel

penelitian dengan angka dan melakukan sebuah analisis data dengan menggunakan

prosedur statistik. Berdasarkan jenis penelitian diatas, penelitian ini menggunakan

jenis data kualitatif yang sifatnya akan diungkapkan dalam bentuk kalimat serta

uraian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Data Primer

Data primer merupakan data subyek yang diperoleh dari hasil wawancara

terstruktur antara peneliti dan responden terhadap bentuk penyajian Laporan

Keuangan Puskesmas Bangsri I Jepara sebelum dan sesudah BLUD.  Data primer

dalam penelitian ini adalah digunakan untuk memperoleh informasi tentang BLUD

yang berhubungan dengan Laporan Keuangan pada puskesmas Bangsri. Informasi
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terkait dengan data primer diperoleh dari informan utama dan informan triangulasi,

yang ditujukan pada tabel berikut :

TABEL 3.1. Informan Utama dan Informan Triangulasi

No. Nama Jabatan Informan
Utama

Informan
Triangulasi

Tugas

1. Dr. Umi
Widi
Hastuti

Kepala
Puskesmas 

Pimpinan di
Puskesmas

2. Muhammad
Alauddin

Verifikator
Laporan
Keuangan


Akuntansinya

BLUD

4. Yudik Bendahara
DKK 

Mengelola
Keuangan DKK

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak

langsung melalui media perantara, menurut Indrianto dan Supomo (2012). Data

sekunder merupakan data internal yang diperoleh dari objek yang diteliti pada

Puskesmas Bangsri I Jepara sebelum dan sesudah BLUD.

3.3. Objek Penelitian

Objek penelitian akan dilaksanakan di Puskesmas Bangsri 1 Kabupaten

Jepara. Alasan pemilihan lokasi adalah sebelumnya belum pernah ada yang

melakukan penelitian dilokasi dengan judul yang sama, dan untuk menganalisis

Pelaksanaan Laporan Keuangan sebelum dan sesudah Badan Layanan Umum Daerah.
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3.4. Metode Pengumpulan Data

Prosedur dan Teknik pengumpulan data dilakukan melalui riset lapangan dan

riset kepustakaan. Riset lapangan dilakukan dengan mendatangi secara langsung unit

kerja yang menjadi objek penelitian yaitu Puskesmas Bangsri I Jepara dengan metode

dokumentasi dan wawancara. Riset kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan

informasi berupa peraturan-peraturan yang terkait dengan kebijakan akuntansi, dan

sistem akuntansi, khususnya penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual pada

BLUD Puskesmas Bangsri I Jepara.

3.5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyerdahanaan data ke dalam bentuk yang lebih

mudah dibaca dan diinterpretasikan (Indrianto dan Supomo, 2014). Analisis data

dilakukan secara induktif yang dimulai dari pengumpulan data-data keuangan yang

berkaitan dengan analisis laporan keuangan sebelum dan sesudah Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD) di Puskesmas Bangsri I kabupaten Jepara. Secara operasional

langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data laporan keuangan Puskesmas Bangsri I, Jepara

Data tersebut digunakan untuk menganalisis laporan keuangan Puskesmas

Bangsri I, Jepara sebelum dan sesudah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

2. Laporan yang akan dianalisis pada laporan keuangan yang menjadi kekuatan

pelaksanaan tersebut



30

Data evaluasi laporan keuangan tersebut dimaksudkan untuk mengukur

tingkat pencapaian hasil pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Perbedaan sebelum dan sesudahnya diberlakukannya Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD).


