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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dewasa ini pada era globalisasi, semua organisasi publik diharapkan dapat 

mengedepankan kualitas pelayanan, tak terkecuali adalah organisasi sosial 

kemanusiaan. Tuntutan tersebut lahir karena sebuah organisasi yang bergerak dan 

berhubungan dengan masyarakat luas akan senantiasa mendapat perhatian yang 

lebih dari masyarakat. Hal ini dapat berfungsi sebagai kontrol atas apa yang 

dilakukan oleh organisasi tersebut dan juga dapat sebagai pendorong bagi 

organisasi untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada seluruh 

masyarakat pengguna. 

Palang Merah Indonesia (PMI) adalah sebuah organisasi perhimpunan, 

nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan dan 

kesehatan dituntut pula dapat memberikan pelayanan yang memuaskan. Tujuan 

utamanya bukan karena mencari laba, melainkan lebih mementingkan fungsi 

sosialnya, hal ini sesuai dengan tujuh prinsip dasar Gerakan Internasional Palang 

Merah dan Bulan Sabit Merah yaitu kemanusiaan, kesamaan, kesukarelaan, 

kemandirian, kesatuan, kenetralan, dan kesemestaan. Sampai saat ini PMI telah 

berada di 33 PMI Daerah (tingkat provinsi) dan sekitar 408 PMI Cabang (tingkat 

kota/kabupaten) di seluruh Indonesia. 

Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bandung merupakan PMI Cabang 

yang berada dalam gerak Kepalang Merahan Indonesia, oleh karena itu PMI Kota 

Bandung harus dapat menentukan ciri khas peranan sosialnya secara tepat dan 

maksimal, tidak terlepas dari tugas-tugas pokoknya yang telah ditentukan seperti 

penyelenggaraan donor darah, pendidikan dan pelatihan, pembinaan terhadap 

generasi muda Palang Merah Remaja (PMR) serta relawan (KSR) yang peduli 

terhadap kemanusiaan, peningkatan kemampuan kesiapsiagaaan dalam 

menghadapi bencana alam dan lain sebagainya. 

Dari banyaknya kegiatan yang ada di PMI Kota Bandung, kegiatan donor 

darah di Unit Donor Darah (UDD) PMI Kota Bandung dahulu dikenal Unit 
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Transfusi Darah (UTD) merupakan salah satu proses yang melibatkan cukup 

banyak bagian dalam struktur organisasi PMI Kota Bandung. Oleh karena itu 

donor darah menjadi tanggung jawab seluruh bagian yang terkait dibawah 

pengawasan Direktur UDD.  

Umumnya PMI digolongkan sebagai organisasi nonprofit atau organisasi 

non bisnis. Tidak berbeda dengan UDD yang didirikan khusus untuk memberikan 

pelayanan donor darah secara optimal dan profesional. Situasi ini seringkali 

kurang menekankan pada manajemen yang efektif, sebab apabila hal ini lebih 

ditekankan maka akan dianggap merusak tujuan citra yang luhur dan mulia dari 

PMI sebagai lembaga sosial dan kemanusiaan. 

 Sebagai lembaga yang bergerak di bidang pelayanan donor darah, UDD 

dalam menjalankan aktivitasnya memerlukan berbagai macam sumber daya yang 

dapat menunjang kelancaran kegiatan operasinya. Salah satu sumber daya yang 

penting tersebut adalah berbagai macam jenis peralatan medis sebagai aktiva 

lancar UDD. Dalam suatu pelayanan donor darah UDD, persediaan peralatan 

medis merupakan bagian aktiva lancar yang terbesar dari total aktiva UDD. 

Karena itu memerlukan perhatian yang sangat besar dari manajemen UDD.  

Dalam menjalankan pengelolaan persediaan peralatan medis, pihak 

manajemen tidak terlepas dari fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Perencanaan menjadi dasar bagi 

fungsi-fungsi lainnya. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut manajemen 

memerlukan suatu sistem yang dapat menyediakan informasi mengenai kegiatan 

pengelolaan persediaan peralatan medis secara keseluruhan dan dapat menjamin 

bahwa kebijakan manajemen ditetapkan telah dilaksanakan dengan semestinya.   

Salah satu tujuan manajemen merancang sistem informasi akuntansi 

adalah untuk meningkatkan efektivitas kerja karyawan dalam menunjang kegiatan 

organisasi, Hal ini dilakukan melalui sistem informasi akuntansi persediaan 

sebagai alat pendukung yang mempunyai peranan penyedia informasi, yang dapat 

menyajikan dengan cepat, tepat guna, terpercaya dan akurat mengenai kegiatan 

mengatur komposisi pembelian, kepemilikan, perbaikan, pemeliharaan, dan 
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pemberhentian. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi persediaan peralatan 

medis akan menunjang efektivitas kerja karyawan. 

 Dengan adanya sistem informasi akuntansi persediaan peralatan medis 

dan semakin efektifnya kerja para karyawan, maka UDD semakin mampu 

berperan dengan tingkat efektivitas yang tinggi dan menjamin penggunaan aktiva 

lancar yang ada secara optimum sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

persediaan peralatan medis dan informasi untuk unit-unit fungsional UDD, serta 

dalam menetapkan berbagai kebijakan UDD diperlukan adanya berbagai data dan 

informasi yang akurat, tepat dan cepat guna pengambilan keputusan sejalan 

dengan tingkat perkembangan yang semakin maju, sehingga tujuan awal UDD 

dapat tercapai.  

Penulis mengadakan penelitian pada Unit Donor Darah (UDD) PMI Kota 

Bandung yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan tranfusi darah, tentang 

peranan sistem informasi akuntansi persediaan peralatan medis bagi UDD 

tersebut. Peranan Sistem informasi sangat penting dalam menunjang efektivitas 

kerja karyawan karena hal ini dapat dirasakan berpengaruh bagi jalannya kegiatan 

UDD. Bertitik tolak dari hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul: “Peranan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Peralatan 

Medis Dalam Menunjang Efektivitas Kerja Karyawan Unit Donor Darah 

PMI” (Studi Kasus pada Unit Donor Darah PMI Kota Bandung). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Masalah yang akan di bahas penulis sehubungan dengan penelitian yang 

akan dilakukan pada Unit Donor Darah PMI Kota Bandung adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah peranan sistem informasi akuntansi persediaan peralatan medis yang 

diterapkan pada Unit Donor Darah PMI Kota Bandung telah memadai. 

2. Bagaimana keadaan tingkat efektivitas kerja karyawan pada Unit Donor Darah 

PMI Kota Bandung. 

3. Bagaimana peranan sistem informasi akuntansi persediaan dalam menunjang 

efektivitas kerja karyawan pada Unit Donor Darah PMI Kota Bandung. 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas 

permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dan untuk mendapatkan bukti 

empiris mengenai peranan sistem informasi akuntansi persediaan dalam 

menunjang efektivitas kerja karyawan. 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan 

diadakan penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui kememadaian peranan sistem informasi akuntansi 

persediaan peralatan medis yang diterapkan pada Unit Donor Darah PMI Kota 

Bandung.  

2. Untuk mengetahui keadaan tingkat efektivitas kerja karyawan Unit Donor 

Darah PMI Kota Bandung. 

3. Untuk mengetahui peranan sistem informasi akuntansi persediaan peralatan 

medis dalam menunjang efektivitas kerja karyawan pada Unit Donor Darah 

PMI Kota Bandung . 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Melalui penelitian ini penulis mengharapkan agar hasilnya dapat memberi 

manfaat bagi : 

1. Unit Donor Darah PMI Kota Bandung yang diteliti. 

     Penulis mengharapkan agar saran-saran dari hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai masukan bagi pimpinan Unit Donor Darah PMI Kota 

Bandung, sehingga Unit Donor Darah PMI Kota Bandung dapat lebih 

meningkatkan kualitas pelayanan transfusi darah serta sebagai bahan 

pertimbangan dan perbaikan pada masa yang akan datang. 

2. Penulis. 

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman 

berharga dalam membandingkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama 

kuliah maupun secara mandiri dengan penerapan di masyarakat. Sehingga 

diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuaian antara teori yang 

ada dengan fakta yang terjadi di lapangan, khususnya atas peranan sistem 
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informasi akuntansi persediaan dalam menunjang efektivitas kerja karyawan. 

Selain itu untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam 

menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

3. Masyarakat dan Dunia Pendidikan.  

Penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan   

pengetahuan dan wawasan sehingga dapat digunakan sebagai bahan referensi 

tambahan dalam penelitian di bidang lain. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Pada dasarnya setiap organisasi mempunyai tujuan yang telah 

direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Palang Merah Indonesia (PMI) yang 

kita kenal sebagai sebuah organisasi sosial kemanusiaan mempunyai tujuan 

memberikan pelayanan yang memuaskan. Terutama sekali adalah pelayanan 

dalam donor darah karena PMI merupakan satu-satunya organisasi yang 

mempunyai wewenang untuk memberikan pelayanan donor darah berdasar pada 

Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1980 tentang transfusi darah, kemudian 

dipertegas dengan S.K. Dirjen Yan Med No. 1147/YANMED/RSKT/1991 tentang 

petunjuk pelaksanaan peraturan menteri kesehatan No. 478/Menkes/Per/1990 

tentang Upaya Kesehatan Transfusi Darah (UKTD). Dalam P.P. No. 18 Tahun 

1980 tentang Transfusi darah pasal 6 ayat 1 menyebutkan: “ Pengelolaan dan 

pelaksanaan usaha transfusi darah ditugaskan kepada Palang Merah Indonesia, 

atau Instansi-instansi lain yang ditetapkan oleh menteri”. 

Jelas bahwa sebagai penyelenggara pengolahan donor darah telah 

diserahkan kepada PMI sebagai satu-satunya lembaga di Indonesia, kecuali dalam 

beberapa tempat PMI belum mampu maka akan ditunjuk Rumah Sakit setempat 

atau pihak-pihak lain. Oleh karena itu PMI dituntut dapat memberikan pelayanan 

yang maksimal kepada masyarakat karena mengingat hanya PMI saja yang 

menyelenggarakan donor darah tersebut. 

 Berdasarkan uraian diatas, agar tujuan tersebut dapat dicapai, diperlukan 

berbagai sumber daya diantaranya peralatan medis yang lengkap dan memadai 
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untuk menunjang kegiatan pelayanan transfusi darah tersebut. Selain itu dengan 

perkembangan teknologi yang semakin meningkat pesat, menyebabkan pihak 

manajemen harus terus-menerus meningkatkan kualitas pelayanannya melalui 

pengadaan dan penyediaan berbagai fasilitas dan peralatan medis yang mutakhir. 

 Tanpa tersedianya persediaan peralatan medis yang memadai dan sesuai 

dengan kebutuhan maka aktivitas operasional UDD akan terhambat. Sebaliknya 

apabila peralatan medis dalam persediaan terlalu banyak akan mengakibatkan 

bertambahnya biaya penyimpanan, karena adanya resiko penurunan kualitas, 

kerusakan dan kecurian. Oleh karena itu, UDD harus menjaga agar setiap saat 

tersedia peralatan medis yang cukup untuk digunakan aktivitas UDD. 

 Menurut Bodnar dan Hopwood (2010:1) pengertian Sistem Informasi 

Akuntansi adalah: “An accounting information system is a collection of resource, 

such as people and equipment, designed to transform financial and other data 

into information”. 

Kutipan diatas dapat diartikan bahwa Sistem Informasi Akuntansi adalah 

kumpulan sumber-sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang 

untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi. 

Menurut Susanto (2008:72), Sistem Informasi Akuntansi merupakan: 

“kumpulan integritas dari sub-sub sistem atau komponen baik fisik maupun non 

fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis 

untuk mengelola data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi 

informasi keuangan ”. 

Mulyadi (2008:31) mengemukakan bahwa pengertian sistem akuntansi 

adalah: “Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang 

dikoordinasikan dapat didefinisikan secara teknis sebagai satuan komponen yang 

saling berhubungan yang sedemikian rupa untuk menyediakan informasi 

keuangan yang dibutuhkan oleh managemen guna memudahkan pengelolaan 

perusahaan”. 

Berdasarkan definisi-definisi Sistem Informasi Akuntansi diatas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Sistem Informasi Akuntansi merupakan unsur-unsur 

seperti sumber daya manusia, peralatan yang di desain untuk mengubah data 



7 

 

menjadi informasi. Informasi tersebut terutama adalah informasi yang berguna 

bagi organisasi yang menjadi dasar bagi pimpinan untuk mengambil keputusan-

keputusan dalam merencanakan, mengelola dan mengendalikan organisasi guna 

mencapai tujuannya. 

Warren, Reeve dan Fees (2005:440) menyatakan bahwa “Persediaan 

digunakan untuk mengindikasikan barang dagang yang disimpan untuk kemudian 

dijual dalam operasi bisnis perusahaan dan bahan yang digunakan dalam proses 

produksi atau yang disimpan untuk tujuan itu”.   

Menurut Wilson dan Campbell yang diterjemahkan Tjintjin Fenix 

Tjendera (2001:185) dalam buku Controllership mengatakan bahwa: “Persediaan 

merupakan investasi penting dan meminta perhatian besar dari controller dalam 

pengembangan teknik pengendalian dalam memelihara saldo persediaan yang 

cukup dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Persediaan merupakan harta yang 

sensitif terhadap kekunoan, penurunan harga pasar, pencurian, pemborosan, 

kerusakan, dan kelebihan biaya sebagai akibat salah urus”. 

Dapat disimpulkan bahwa pesediaan adalah salah satu sumber daya yang 

penting bagi perusahaan. Persediaan merupakan bagian aktiva lancar yang 

terbesar dari total aktiva perusahaan. Sehingga manajer dalam hal ini bagian 

logistik harus mengatur komposisi pembelian, kepemilikan, perbaikan, 

pemeliharaan, dan pemberhentian dari tiap jenis persediaan, sehinngga dapat 

mencegah kecurangan juga untuk menjamin penggunaan aktiva lancar yang ada 

secara optimum sehingga tujuan awal perusahaan dapat tercapai. 

Menurut Mulyadi (2008:18) menyatakan bahwa sistem informasi 

akuntansi persediaan adalah: “Sistem informasi akuntansi persediaan dirancang 

untuk menangani transaksi yang bersangkutan dengan mutasi persediaan yang 

disimpan digudang”. 

Midjan (2005:150) mengemukakan bahwa pentingnya suatu sistem 

informasi akuntansi persediaan adalah sebagai berikut: 

1. Sebagian besar kekayaan perusahaan terutama dagang dan industri  pada 

umumnya tertanam dalam persediaan, oleh karenanya perlu disusun sistem 

dan prosedur agar persediaan selain dapat ditingkatkan efisiensinya juga 

dapat ditingkatkan efektivitasnya. 
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2. Persediaan bagi perusahaan dagang dan industri harus diamankan dari 

kemungkinan pencurian, kebakaran kerusakan dan lain-lain. Demi 

mempertahankan kontinuitas perusahaan.  

3. Persediaan harus ditangani dengan baik selain penerimaan dan 

penyimpanan juga pengeluaranya.  
 

Sistem informasi akuntansi persediaan merupakan alat pendukung 

manajemen yang mempunyai peranan sebagai penyedia informasi, yang dapat 

menyajikan dengan cepat dan akurat mengenai kegiatan transaksi atau mutasi 

persediaan peralatan medis dari kecurian, kerusakan dan kadarluarsa. Oleh karena 

itu, sistem informasi akuntansi persediaan akan menunjang efektivitas kerja 

karyawan sehingga tujuan awal perusahaan dapat tercapai. 

Berikut ini adalah pengertian efektivitas Menurut Gie (2000:131) yang 

mengemukakan bahwa pengertian efektivitas adalah : “Kata efektif berarti 

terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap 

pekerjaan yang efektif dan efisien, karena dilihat dari hasil tujuan atau akibat yang 

dikehendaki dengan perbuatan ini telah mencapai bahkan secara maksimal (mutu 

dan jumlahnya). Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena hasil 

dapat tercapai apabila dengan penghamburan tenaga dan waktu”. 

Jadi, Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dari tindakan yang dilakukan 

oleh seseorang dalam sebuah usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

 Setelah menjelaskan definisi efektivitas, maka selanjutnya akan 

menjelaskan pengertian kerja. Pengertian kerja menurut Gie (2000:108) adalah: “ 

Keseluruhan pelaksanaan aktivitas-aktivitas jasmaniah dan rohaniah yang 

dilakukan manajemen untuk mencapai tujuan tertentu yang berhubungan dengan 

kelangsungan hidup”. 

Gie (2000:108) menjelaskan pengertian tentang efektivitas kerja sebagai 

berikut: “ Efektivitas kerja manusia adalah keadaan atau keberhasilan sesuatu 

kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan”. 

 
Ditinjau dari ketetapan waktu, Siagian (2000:171) menyatakan bahwa 

“Efektivitas kerja adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan 
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sebelumnya tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu 

yang sudah dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan”.  

Dari pengertian di atas, terdapat empat hal yang menonjol dalam unsur efektvitas 

kerja, yaitu: 

1. Pencapaian tujuan, yaitu suatu kegiatan dikatakan efektif apabila dapat 

mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. 

2. Ketepatan waktu, yaitu suatu kegiatan dikatakan efektif apabila 

penyelesaian atau tercapai tujuan sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan. 

3. Manfaat, yaitu suatu kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan itu 

memberikan manfaat bagi masyarakat setempat sesuai dengan 

kebutuhannya. 

4. Hasil, yaitu suatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut 

mendatangkan hasil. 

Efektivitas merupakan unsur pokok dalam mencapai tujuan atau sasaran 

yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas adalah tercapainya berbagai 

sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-

sumber tertentu yang telah dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan. 

Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai telah sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan tepat pada waktu yang telah 

ditentukan. Secara sederhana efektivitas kerja dapat didefenisikan sebagai 

kemampuan melakukan sesuatu tepat pada sasaran. 

Demikian pula sistem informasi akuntansi persediaan akan membantu 

manajemen khususnya bagian gudang dalam mengelola persediaan peralatan 

medis, sehingga persediaan peralatan medis akan tersedia dalam jumlah yang 

optimal sesuai dengan yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional UDD. Selain 

itu salah satu tujuan manajemen merancang sistem informasi akuntansi adalah 

untuk meningkatkan efektivitas kerja karyawan. Hal ini dilakukan melalui sistem 

informasi akuntansi persediaan sebagai alat pendukung yang mempunyai peranan 

penyedia informasi, yang dapat menyajikan dengan cepat, tepat guna, terpercaya 

dan akurat mengenai kegiatan mengatur komposisi pembelian, kepemilikan, 

perbaikan, pemeliharaan, dan pemberhentian. Oleh karena itu, sistem informasi 

akuntansi persediaan peralatan medis akan menunjang efektivitas kerja karyawan 
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yang merupakan unsur pokok dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis merumuskan hipotesis 

sebagai berikut : “Sistem informasi akuntansi persediaan peralatan medis 

yang diterapkan secara memadai dapat berperan dalam menunjang 

tercapainya efektivitas kerja karyawan”. 

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan Kurniawan, Universitas 

Widyatama dengan judul skripsi: “Peranan Sistem Informasi Akuntansi 

Persediaan Alat-alat Medis dalam Menunjang Keefektifan Pengelolaan Persediaan 

Alat-alat Medis” (Studi Kasus Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, perbedaan penelitian yang penulis 

lakukan adalah : 

1. Penelitian terdahulu melakukan penelitiannya terhadap Sistem Informasi 

Akuntansi Persediaan yang dikaitkan dengan Keefektifan Pengelolaan 

Persediaan, sedangkan penulis melakukan penelitiannya terhadap Sistem 

Informasi Akuntansi Persediaan yang dikaitkan dengan Efektivitas Kerja 

Karyawan. 

2. Penulis terdahulu melakukan penelitiannya dengan studi kasus pada Rumah 

Sakit Santo Borromeus Bandung, sedangkan penulis akan melakukan studi 

kasus pada Unit Donor Darah PMI Kota Bandung. Dimana kedua lembaga 

pelayanan kesehatan ini memiliki perbedaan dalam prosedur dan mekanisme 

kegiatannya.  

Penulis ingin meneliti sejauh mana sistem informasi akuntansi persediaan 

peralatan medis dalam menunjang efektivitas kerja karyawan pada Unit Donor 

Darah PMI Kota Bandung. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan adalah bersifat studi kasus, sedangkan 

metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode 

yang bertujuan mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya, menyajikan, dan menganalisisnya sehingga dapat memberikan 
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gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti dan kemudian dapat ditarik 

suatu kesimpulan dan rekomendasi. 

Sedangkan teknik-teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam 

penyusunan skripsi ini  sebagai berikut: 

1.   Studi Lapangan (Field Research) 

Yaitu dengan melaksanakan penelitian langsung pada perusahaan yang 

bersangkutan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Dalam 

peninjauan ini penulis melakukan kegiatan melalui pengenalan akan kegiatan 

usahanya dan pengumpulan data. Alat yang digunakan penulis adalah: 

a. Kuesioner, berisi pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh pihak yang 

berwenang. 

b. Wawancara langsung dengan bagian-bagian yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti oleh penulis. 

c. Observasi atau pengamatan langsung untuk mendapatkan data dan 

informasi  yang dibutuhkan. 

 
2.   Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

a. Penelitian kepustakaan diperoleh dengan pengumpulan data dan 

informasi dari literatur-literatur yang ada untuk ditelaah serta catatan 

yang diperoleh di bangku kuliah maupun media masa lainnya. 

b. Penulis membaca dan mempelajari buku-buku untuk mendapatkan data 

sekunder sebagai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan dalam 

bahasan. 

 

1.7 Waktu dan Tempat Penelitian 

  Penelitian ini dilaksanakan pada sebuah perusahaan yang bergerak di 

bidang medis pelayanan donor darah, yaitu Unit Donor Darah PMI Kota 

Bandung, Jl. Aceh No. 79 Bandung, waktu penelitian dilaksanakan pada bulan 

Agustus sampai dengan selesai. 


