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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi penelitian 

Penelitian tentang Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajihan 

dilakukan  di PT Multi Jayantara Abadi, Tanjung Harapan Estate Perkebunan 1, 

JL. Abdurrahman No. 13 Desa Random Kec.Tanjung Harapan Kab. Paser, 

Provinsi Kalimnatan Timur. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam proses penelitian adalah deskriptif. 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang melakukan analisis dan 

menyajikan fakta secara sistematis sehingga akan mudah dipahami dan 

disimpulkan.  

 

1.3 Jenis data dan sumber data 

Jenis data yang digunakan  dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

dimana data yang digunakan adalah data yang sudah tersedia di perusahaan. Data-

data yang digunakan adalah data berupa uraian atau penjelasan data, seperti : 

1. Struktur Organisasi PT Multi Jayantara Abadi. 

2. Bagan – bagan flowchart sistem informasi akuntansi penggajian pada PT 

Multi Jayantara Abadi. 
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3. Dokumen, terdiri dari Laporan Kegiatan Mandor (LKM), Daftar Absensi

Pekerja, Cash Voucher ( Bukti Kas Keluar ), Rekapitulasi gaji SKU,

Daftar gaji SKU per Mandoran.

3.4 Teknik pengumpulan data 

3.4.1 Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data yang sudah 

ada atau sudah tersedia yaitu berupa dokumen penggajian. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui tentang 

sistem informasi akuntansi penggajian pada PT Multi Jayantara Abadi, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Menganalisis  input dalam sistem informasi akuntansi penggajian terdiri

dari laporan kegiatan mandor.

2. Menganalisis proses dalam sistem informasi akuntansi penggajian,

seperti :

- Fungsi terkait bagian Kerani Afdeling, Payrol, Kasie, Assistent.

- Prosedur alur penggajian

3. Menganalisis output dalam sistem informasi akuntansi penggajian dalam

bentuk daftar gaji SKU per Mandoran.

4. Menganalisis ke efektifan sistem informasi akuntansi penggajian di PT

Multi Jayantara abadi yang memiliki kriteria - kriteria seperti :
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- Akurat artinya informasi harus  mencerminkan keadaan yang 

sebenarnya.  

- Tepat waktu artinya informasi itu harus bersedia atau ada pada saat 

informasi tersebut dibutuhkan. 

- Relevan artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang 

dibutuhkan oleh individu yang ada di berbagai tingkat dan bagian 

dalam organisasi. 

- Lengkap artinya informasi harus diberikan secara lengkap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


