
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian  

 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu sebuah pendekatan penelitian yang akan 

menghasilkan data deskriptif berupa kalimat tertulis atau lisan dari pelaku (obyek) yang dapat 

diamati sebagai studi kasus. Karena dalam penelitian ini langsung terjun kepada obyek yang 

akan diteliti. Penelitian ini sangat memperhatikan pada pemahaman, pemikiran-pemikiran 

yang menurut logika, di samping itu penelitian ini ingin mengetahui langsung apa yang terjadi 

didalam perusahaan tentang kebenaran dan ketelitian secara langsung bukan pada pengujian 

hipotesis.  

 

3.2. Lokasi Penelitian 

  

Adapun lokasi penelitian ini adalah di perusahaan PT Behaestex cabang P10 yang 

beralamatkan di Desa Lopang Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Perusahaan tersebut 

bergerak dalam bidang pengerajinan sarung tenun berkualitas nasional.   

 

3.3. Sumber dan Jenis Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif. Sedangkan jenis data yang 

belum diolah adalah data primer dan sekunder yaitu data yang di peroleh dari PT Behaestex. 

Data primer diperoleh peneliti melalui wawancara secara lisan dan observasi. Sedangkan data 

sekunder diperoleh melalui dokumentasi. Adapun jenis dan sumber data yang merupakan ruang 

lingkup penelitian yang meliputi data primer dan sekunder dalam penelitian ini adalah :  

1.  Sejarah Sistem Informasi Akutansi Penggajian dan Pengupahan, serta data dokumentasi 

sistem akuntansi. pada PT Behaestex cabang P10 Lopang Tikung - Lamongan.yang 



meliputi : Formulir, Pencatatan Akuntansi, Buku Besar, Buku Pembantu, Laporan. 

2.  Melakukan pencatatan dan dokumentasi Sistem Penggajian dan Pengupahan di PT 

Behaestex Gresik, meliputi :  

a. Jumlah Gaji dan Upah yang Menjadi Beban Perusahaan selama Periode Akuntasi 

Tahun 2008  

b. Jumlah Biaya Gaji dan Upah yang Menjadi Beban Setiap Pusat Pertanggungjawaban 

Selama Periode Akuntasi Tahun 2008 

c. Jumlah Gaji dan Upah yang Diterima Setiap Karyawan dan Rinciannya selama Periode 

Akuntasi Tahun 2008 

d. Rincian Unsur biaya Gaji dan Upah yang menjadi beban Perusahaan dan setiap pusat 

pertanggungjawaban selama periode akuntanis tahun 2008.   

3. Melakukan observasi Kualitas Sistem Informasi Akuntansi (SIA) di PT Behaestex Gresik, 

meliputi : 

a. Keakuratan Informasi  

b. Cepat Saji  

c. Relevan  

4. Melihat secara lansung Fungsi Tiap Organisasi Yang Terkait Dalam Sistem Penggajian 

Dan Pengupahan, meliputi :  

a. Bagian Kepegawaian  

b. Bagian Pencatatan Waktu  

c. Bagian Gaji dan Upah  

d. Bagian Utang  

e. Bagian Kuasa  

f. Bagian Kartu Persediaan dan Kartu Biaya  

g. Bagian Jurnal Buku Besar Laporan   



3.4. Teknik Pengambilan Data  

Sebagaimana telah diuraikan jenis dan sumber data di atas maka teknik pengambilan data 

yang digunakan peneliti sebagai berikut:  

1. Wawancara  

Wawancara dilakukan dengan tanyajawab lansung secara lisan dengan personel yang 

berkompeten dalam bidang atau masalah yang sedang diteliti. Pihak-pihak yang diwawancarai 

antara lain staf penggajian dan seksi administrasi (mandor) penggajian dan pengupahan, dan 

bagian personalia. 

2. Observasi  

 Teknik pengumpulan dengan cara ini peneliti mengadakan pengamatan langsung ke 

tempat kerja di perusahaan yang berkaitan dengan jenis dan data yang telah disusun. Teknik 

pengambilan data dengan teknik ini, peneliti melengkapinya dengan format pengamatan 

sebagai instrumen. Format telah peneliti susun yang berisi item-item tentang kejadian atau 

tingkah laku yang berkenaan dengan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) di PT Behaestex 

Gresik 

3. Dokumentasi   

 Teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa atau melihat lansung pada dokumen, 

catatan, formulir, peraturan dan kebijakan manejemen, untuk melengkapi data perusahaan yang 

berhubungan dengan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) di PT Behaestex Gresik. 

3.5. Teknik Analisis Data   

Dalam melaksanakan pengolahan data, teknik analisis data yang digunakan untuk menjelaskan 

pembahasan penelitian ini adalah dengan metode deskriptif- asosiatif. Metode ini merupakan 

suatu metode penelitian yang dalam pengujiannya berdasarkan dari materi yang didapatkan 

sebagai hasil penelitian diberikan menurut apa yang ada dalam perusahaan. dari 

mengumpulkan data-data yang ada, penelitian melakukan pengamatan langsung prosedur 



penggajian dan pengupahan yang efektif dan efisien.  

1. Megamati secara langsung bagaimana penerapan sistem dan prosedur penggajian dan 

pengupahan. 

2. Melihat lansung tentang kecepatan dan prosedur penggajian  dan pengupahan secara efektif 

dan efisien. 

3.  Mengevaluasi hasil temuan yang ada dan memberikan masukan tentang     penggajian dan 

pengupahan yang efektif dan efisien. 

4. Melakukan pendokomentasian, dokumen-dokumen yang telah diperoleh seperti : yang 

terdapat pada teknik pengambilan data, demikian juga dengan hasil wawancara.  

5.   Manentukan hasil  bagaimana  sistem informasi secara efektif dan efisien 

6. Membuat kesimpulan dari audit operasional atau dari bagian penggajian dan pengupahan 

tentang sistem informasi yang efektif dan efisiensi .     

  Teknik analisis yang digunakan dipusatkan pada permasalahan dan dilihat berdasarkan 

data dan informasi yang diperoleh serta hasil pelaksanaan studi kepustakaan. 

 


