
 

Bab 3 

Metode Penelitian 
 

3.1 Metode Penyelesaian Masalah 
3.1.1 Mendapatkan Pemahaman 

Pada tahap ini penulis melakukan pembelajaran 

terhadap sistem informasi akuntansi dan manajemen IT yang 

ada pada Rumah Sakit untuk dapat mengetahui kinerja 

sistem, termasuk di dalamnya adalah pemahaman tentang 

struktur organisasi, peran dan tanggung jawab, kebijakan dan 

peraturan yang berlaku. 

3.1.2 Evaluasi Pengendalian 

Pengendalian umum adalah pengendalian yang 

berlaku untuk seluruh kegiatan komputerisasi pada sebuah 

perusahaan. Pengendalian ini adalah pengendalian dari sudut 

pandang manajemen. 

3.1.3 Pengujian Substantif 

Penulis melaksanakan analisis secara rinci atas sistem 

informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur IT yang 

ada apakah berjalan sesuai dengan rancangan dan tujuannya. 

3.1.4 Teknik Pengumpulan Data 

a) Kuesioner 

Kuesioner ini diberikan kepada Bagian Keuangan dan 

Bagian Manajemen IT. Pernyataan yang ada sesuai dengan 

prosedur yang ada di Cobit. 
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b) Wawancara 

Dalam penelitian ini memakai teknik wawancara, 

wawancara dilakukan dengan Direktur, pelaksana harian, 

serta staff ahli. Wawancara dilakukan di Bagian Manajemen 

TI, Bagian Keuangan, dan di Bagian pelayanan rawat inap. 

 

c) Teknik Observasi 

Dalam hal ini penulis melakukan observasi yang 

berhubungan langsung dengan staf yang menggunakan 

aplikasi sistem informasi yang digunakan RSUD kota 

Salatiga. 

 

3.2    Teknik Analisis Data 
 Data yang telah dikumpulkan akan danalisis lebih lanjut 

untuk mencapai tujuan penelitian ini. Analisis berupa pertanyaan 

dan kesimpulan dengan menggunakan framework Cobit. Hal yang 

perlu dievaluasi dalam analisis untuk mengidentifikasi kekuatan atau 

kelemahan sistem adalah: 

• Memenuhi standar dan petunjuk 

infrastruktur/kerangka dasar teknologi. 

• Penilaian Teknologi 

• Instalasi, pemeliharaan dan pengendalian perubahan. 

• Penggunaan infrasrtuktur atau sumber daya internal 

dan eksternal 

• Perubahan manajemen 

• Keamanan software sistem 
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3.3  Penilaian Bukti Analisis 
3.3.1 ME1 Monitor dan Evaluasi Kinerja TI 

Proses monitor diperlukan untuk memastikan bahwa 

TI memberikan kontribusi bagi bisnis sesuai dengan arahan 

dan kebijakan yang sudah ditetapkan. Manajemen TI yang 

efektif membutuh kan proses monitoring yang meliputi 

proses pendefinisian bagaimana pelaksanaan monitoring 

yang relevan dan sistematik, laporan dari pelaksanaan, 

tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan standar yang 

ditetapkan.  

3.3.2 ME2 Monitor dan Evaluasi Pengendalian Internal 

Penilaian kontrol internal TI dilakukan sebagai 

bagian dari audit keuangan yang merefleksikan kebutuhan 

akan fungsi layanan informasi. Dalam proses ini menilai 

risiko proses TI dalam kerangka kerja kontrol TI dan menilai 

penerapan kendali internal IT.  

3.3.3 ME3 Mendapatkan jaminan independent 

Sub domain ini menilai jaminan  dalam kepatuhan 

dan kebutuhan pada regulasi maupun kontrak yang 

berdampak pada organisasi dan kebutuhan. Prosedur ketaatan 

pada persyaratan eksternal seperti regulasi financial apakah 

sudah diikuti dari tahun ke tahun. 

3.3.4 ME4 Penyediaan untuk tatakelola TI 

Proses ini meliputi pendefinisian struktur organisasi, 

proses, kepemimpinan, peran dan tanggung jawab organisasi 
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untuk menjamin investasi TI selaras dengan strategi dan 

tujuan organisasi. 

proses Analisis Sistem Informasi Akuntansi Rawat Inap adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan 

Analisis 

Tinjauan Manajemen Pelaporan dan Tindak 
Lanjut 

Pelaksanaan 

 

Gambar 3.1 Proses Analisis 

 

Pada gambar 3.1 dijelaskan proses analisis dimulai dari perencanaan 

untuk pelaksanaan setelah pelaksanaan dilajutkan dengan analisis. 

Setelah dianalisis dapat hasil untuk pelaporan dan tindak lanjut, 

selanjutnya akan ditinjau pihak Manajemen. 


