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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi RSUD Dr. Muhammad Saleh, beralamatkan di 

Jalan Mayjen. D.I. Panjaitan No. 65 Mayangan, Probolinggo. Sebagai lokasi 

penelitian dengan objek penelitian adalah masalah pengelolahan limbah dan 

pengalokasian biaya lingkungan tersebut. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Metodologi penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Istilah penelitian kualitatif perlu kiranya dikemukakan 

beberapa definisi. Pertama Bogdan dan taylor (1975:5) dalam Moleong (2008:4) 

mendifinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada 

latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, didalam hal ini tidak boleh 

mengisolasikan individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi 

perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan. 

Menurut Denzin dan Lincoln (1987) dalam Moleong (2008:5) menyatakan 

bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah,
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 dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan 

melibatkan berbagai metode yang ada. Dari kajian tentang definisi-definisi 

tersebut dapat disintesiskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya. Secara 

holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu 

konteks khusus yang alamia dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

(Moleong. 2008:6) 

 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

  Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah pada penerapan akuntansi 

lingkungan pada RSUD Dr. Muhammad Saleh dengan menekankan pada analisis 

biaya lingkungan dan pertanggungjawaban dampak limbah terhadap lingkungan. 

Informan dalam penelitian ini adalah staf bagian keuangan, bagian sanitasi dan 

masyarakat sekitar rumah sakit. 

 

3.4 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber 

asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek 

(orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda 
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(fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer dalam penelitian 

ini adalah hasil wawancara dengan staf di bagian akuntansi , bagian instalasi 

RSUD Dr. Muhammad Saleh terkait dengan pengelolahan limbah dan 

masyarakat sekitar rumah sakit tersebut. 

2. 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. Data sekunder dalam penelitian ini antaralain : 

a.  Gambaran umum rumah sakit seperti struktur organisasi dan job 

description. 

b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Instalasi Pengolahan Limbah 

Rumah Sakit tahun 2011 dan 2012. 

c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Instalasi Air Minum tahun 

2011 dan 2012. 

d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Penyediaan Peralatan dan 

Bahan Kebersihan tahun 2011 dan 2012. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Data Primer dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diambil 

peniliti dengan cara sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab 

dengan pihak RSUD Dr. Muhammad Saleh. Penulis melakukan wawancara 

dengan staf di bagian akuntansi, bagian instalasi sanitasi dan masyarakat. 

2. Observasi 

Merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan pada objek penelitian. 

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap instalasi sanitasi di RSUD Dr. 

Muhammad Saleh 

3. Dokumentasi 

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data dan dokumen-dokumen yang relevan dengan keperluan penelitian. 

Dokumen-dokumen tersebut adalah, DPA dan DPPA tahun 2011 dan 2012 serta 

dokumen dari bagian sanitasi. 

 

3.6 Analisis Data 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan 

dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan 

sebagainya (Moleong.2008:247). 
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 Tahapan analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah : 

1. Mengumpulkan data berupa dokumen arsip, dan hasil wawancara atau 

observasi kemudian diseleksi dan disusun secara sistematis untuk menentukan 

dokumen yang relevan dijadikan sebagai dasar dalam menjawab rumusan 

masalah. 

2. Pengidentifikasian biaya lingkungan. 

3. Menganalisis biaya lingkungan DPA dan DPA tahun 2011 dan 2012. 

4. Membuat usulan tentang laporan biaya lingkungan. 

5. Membuat pola distribusi relatif biaya lingkungan. 

6. Menganalisis pelaksanaan tanggung jawab lingkungan oleh RSUD Dr. 

Muhammad Saleh  terkait dengan pengelolahan limbah. 

7. Kesimpulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


