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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian menggunakan rangkaian 

kegiatan untuk memecahkan masalah yang terjadi dan sesuai dengan rumusah 

masalah yang diuraikan. Penilitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan secara 

langsung pada objek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik dari 

keseluruhan personalitas. Menurut fatihuddin (2015:145) pendekatan kualitatif 

adalah data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan tidak menggunakan alat-

alat ukur, penelitian ini juga disebut penelitian naturalistik. Naturalistik artinya 

alamiah, wajar, sebagaimana adanya, tanpa manipulasi, diatur dengan 

eksperimen atau test. 

Dengan demikian peneliti akan mendapatkan gambaran yang jelas 

mengenai perlakuan pendapatan pada Rumah sakit. Setelah memperoleh 

gambaran yang jelas mengenai penerapan akuntansi atas pendapatn pada Rumah 

sakit tersebut, selanjutnya peneliti akan membaandingkan degan standar 

penyusunan laporan keangan yang ada di PSAK No.23
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B. Keterlibatan Peneliti 

Ciri khas penelitian kuantitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan oleh 

sebab itu, kehadiran peneliti dan keterlibatan peneliti sangat diperlukan, karena 

pengumpulan data harus dilakukan dalam situasi yang sesungguhnya. Dalam 

penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai pengamat serta yang mengobservasi 

berbagai kegiatan yang dilakukan objek peneliti. Namun untuk memperjelas dan 

memahami apa yang dilakukan subjek peneliti, maka dilakukan secara 

mendalam peranan peneliti dalam proses penelitian ini telah diketahui dan 

disetujui oleh pihak-pihak terkait. Batasan pembahsan pada penelitian ini pada 

laporan keuangan bulan desember pada tahun 2017. 

C. Prosedur Pengumpulan Data 

Agar memperoleh data informasi yang secara akurat diperlukan pembuktian 

dalam penelitian ini, dengan melakukan pengumpulan data cara sebagai berikut: 

1. Penelitian lapangan ( field research)  

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke lapangan 

untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, 

penelitian ini dilakukan melalui teknik dokementasi yaitu pengumpulan data 

dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan 

diteliti dari dokumen- dokumen yang dimiliki perusahaan.Dokumen yang 

diperlukan adalah jurnal, buku besar , laporan laba atau rugi dan neraca 

bulan Desember tahun 2017. 
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2. Penelitian kepustakaan  

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara 

membaca buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah 

yang akan diteliti. 

D. Pengolahan Dan  Analisis Data  

Menurut fatihuddin(2015:147) analisis data deksriptif adalah penelitian 

yang hanya memaparkan atau menggambarkan saja suatu karakteristik tertentu 

dari suatu fenomena. 

Adapun tahapan dalam analisis data adalah sebagai berikut: 

1. Mengambil data dari objek penelitian yaitu Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Surabaya. 

2. Mengumpulkan teori-teori yang mendukung penelitian tentang 

pengakuan dan pengukuran pendapatan berdasarkan PSAK No.23.. 

3. Menganalisis laporan keuangan atas pendapatan Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Surabaya pada bulan desember tahun 2017. 

4. Menarik kesimpulan dan Saran.  

 

E. Keabsahan Data 

Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan  penelitian ini adalah 

teknik trigulasi. Trigulasi merupakan teknik pengumpulan data yang sekaligus 

menguji keterlibatan data dengan mengecek kredibilitas data dengan berbagai 

teknik pengumpulan data dengan sumber data yang ada. 
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Menurut Sugiyono (2011:241), trigulasi dibagi menjadi dua macam 

triagulasi teknik dan triagulasi sumber. Melalui triagulasi teknik,peneliti 

melakukan penggalian data mengenai laporan keuangan atas pendapatan Klinik 

dengan menggunakan penelitian lapangan melalui teknik dokumentasi data yang 

relevan. Trigulasi teknik yang dilakukan peneliti dapat digambarkan seperti 

berikut ini: 

 

  

 

 

Beda dengan triagulasi teknik, pada triagulasi sumber peneliti melakukan 

penggalian data mengenap laporan keuangan atas pendapatan Di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Surabaya dari sumber-sumber yang berbeda dengan teknik yang 

sama. 

 Triagulasi sumber yang dilakukan peneliti dapat digambarkan seperti berikut : 

 

 

 

 

 

Akuntansi atas 

pendapatan pada RS 

PKU 

Muhammadiyah 

Penelitian 

Lapangan (field 

research) 

Dokumentasi : 

Jurnal 

Buku Besar 

Laporan Laba Rugi 

Neraca  

(Bulan Desember 2017) 

 
Dokumentasi  

Pengakuan pendapatan 

berdasarkan PSAK No.23 

Pengukuran pendapatan 

berdasarkan PSAK No.23 

Penyajian pendapatan 

PSAK No.23 


