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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian tentang evaluasi sistem informasi akuntansi untuk efektivitas 

penggajian karyawan dilakukan di RS. Muji Rahayu Surabaya, Jl. Raya Manukan 

Wetan No. 68-68A, Kota Surabaya. 

3.2 Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian studi kasus 

yang berbentuk deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan tentang 

sifat-sifat dan keadaan-keadaan sebenarnya dari suatu obyek penelitian. 

Mempunyai gambaran yang lengkap dan mencari keterangan secara faktual, 

kemudian memberikan solusi. 

3.3 Jenis Data Dan Sumber data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Dokumen yang digunakan untuk penggajian dalam input,proses, dan output 

2. Fungsi-Fungsi yang terkait untuk penggajian yaitu fungsi kepegawaian, 

fungsi pencatatan waktu, fungsi pembuatan daftar gaji, fungsi akuntansi, dan 

fungsi keuangan. 

3. Catatan akuntansi yang digunakan dalam penggajian. 

4. Prosedur Penggajian 
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3.4 Teknik Pengumpulan data 

Adapun metode yang digunakan peneliti untuk pengumpulan data yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara  

Teknik pengumpulan data dengan proses tanya jawab langsung kepada bidang 

penggajian RS. Muji Rahayu. Metode ini digunakan untuk memperoleh data prosedur 

penggajian, Fungsi yang terkait dan catatan akuntansi.  

2. Dokumentasi 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang tersedia pada 

instansi yang bersangkutan yaitu berupa struktur organisasi dan dokumen penggajian. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Ada beberapa teknik analisis data yang digunakan yaitu terdiri dari 

input, proses dan output sebagai berikut : 

1. Analisis terhadap input sistem informasi akuntansi atas penggajian. 

Menganalisis dokumen yang digunakan oleh perusahaan didalam input 

sistem informasi akuntansi penggajian dalam bentuk bukti jam hadir hanya pada 

karyawan bagian non medis. Cara yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan 

dan membandingkan dokumen-dokumen bukti jam hadir karyawan dengan 

ketentuan yang berlaku didalam RS. Muji Rahayu Surabaya. 

2. Analisis terhadap proses sistem informasi akuntansi atas penggajian  

Pada proses sistem informasi akuntansi penggajian untuk karyawan 

bagian non medis, dilakukan dengan cara menggabungkan fungsi-fungsi yang 

terkait dan tanggung jawab masing-masing dengan melakukan tanya jawab pada 
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bagian penggajian yang ada di RS. Muji Rahayu Surabaya. Hal ini dilakukan 

bertujuan untuk menciptakan pengendalian yang efektif. 

3. Analisis terhadap output sistem informasi akuntansi atas penggajian 

Melakukan analisis terhadap laporan gaji karyawan bagian non medis 

dengan fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi penggajian 

dengan mengevaluasi akurasi informasi dengan cara mencocokan informasi-

informasi dengan bukti-bukti yang terkait dengan penggajian RS. Muji Rahayu 

Surabaya. 

4. Analisis terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi penggajian. 

Evaluasi berbagai akibat yang muncul dari pengimpletasian sistem 

dalam kegiatan operasional perusahaan dan mencari alternatif pilihan yang 

digunakan untuk solusi atas masalah yang dihadapi. Cara yang digunakan yaitu 

mencocokan hasil analisis input, proses dan output yang telah dilaksanakan RS. 

Muji Rahayu Surabaya dengan sistem informasi akuntansi penggajian untuk 

karyawan bagian non medis sesuai dengan kebijakan dan tujuan perusahaan. 


