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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah CV. Wisanggeni yang

terletak di Kedungsalam – Krajan Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. 

CV Wisanggeni bergerak dalam bidang jasa dan perdagangan konstruksi. Hal 

yang mendasari pemilihan CV. Wisanggeni sebagai objek dalam penelitian ini 

karena dalam penerepan sistem penggajian dan pengupahan pada CV. Wisanggeni 

masih mengalami beberapa masalah. Timbulnya beberapa masalah tersebut 

disebabkan karena sistem penggajian dan pengupahan yang diterapkan kurang 

efektif dan efisien. Banyaknya jumlah pekerja dan banyaknya data yang tidak 

terintegrasi dengan proses gaji dan upah seringkali menimbulkan kesalahan dalam 

melakukan pencatatan dan perhitungan gaji dan upah. Dari adanya permasalahan-

permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan perancangan sistem 

penggajian berbasis komputer menggantikan sistem yang lama yaitu sistem 

manual yang saat ini diterapkan. Hal tersebut diharapkan agar dalam melakukan 

pengolahan data penggajian dan pengupahan lebih efektif, efisien dan dapat 

mengurangi adanya kesalahan yang sering timbul dalam pengolahan gaji dan 

upah. 

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini mendeskripsikan 

pelaksanaan sistem dan prosedur penggajian dan pengupahan pada CV. 
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Wisangenni. Data diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan, meliputi 

deskripsi dalam konteks yang mendetail yang disertai dengan catatan-catatan dari 

hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam, serta hasil dari analisis 

dokumen dan catatan yang ada pada pada CV. Wisanggeni.  

C. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Daftar hadir 

2. Daftar lembur 

3. Daftar tunjangan 

4. Rekapitulasi gaji dan upah 

5. Bukti kas keluar 

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder 

sebagai berikut: 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara 

langsung di CV. Wisanggeni dengan fungsi accounting sebagai salah satu fungsi 

yang terkait dengan sistem penggajian dan pengupahan yang ada pada CV. 

Wisanggeni. 

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa hasil pengolahan lebih 

lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain. Sumber data sekunder 

dalam penelitian ini berasal dari CV. Wisanggeni. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Peneliti membuat beberapa daftar pertanyaan yang nantinya diajukan oleh 

peneliti secara langsung kepada fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem 

penggajian dan pengupahan yang ada di CV. Wisanggeni untuk mendapatkan 

informasi secara langsung tentang gambaran umum perusahaan sekaligus tentang 

jalannya sistem dan prosedur atas penggajian pengupahan yang ada pada CV. 

Wisanggeni. 

2. Dokumentasi 

Peneliti mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang terkait 

dengan sistem penggajian dan pengupahan pada CV. Wisanggeni. Dokumen-

dokumen yang digunakan antara lain daftar hadir karyawan, daftar hadir buruh 

lapangan, daftar lembur karyawan, daftar lembur buruh lapangan, daftar tunjangan 

karyawan, rekapitulasi gaji, rekapitulasi upah, dan bukti kas keluar yang ada pada 

CV. Wisanggeni. Selain itu juga melakukan evaluasi terhadap pemisahan tugas 

antar bagian dalam struktur organisasi yang terkait dengan sistem penggajian dan 

pengupahan pada CV. Wisanggeni. 

E. Teknik Analisis Data 

Tahapan dalam melakukan analisis data pada CV.Wisanggeni berdasarkan 

rumusan masalah yang dibuat meliputi: 
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1. Analisis input 

Dalam melakukan analisis input atas sistem penggajian dan pengupahan yang 

di terapkan pada CV. Wisanggeni, maka perlu dilakukan analisis terhadap 

dokumen, catatan, formulir, dan bukti transaki yang terdiri dari daftar hadir, daftar 

lembur, daftar tunjangan dengan cara: 

a. Memeriksa kelengkapan atas dokumen dan catatan akuntansi yang terkait 

dengan sistem penggajian dan pengupahan  

b. Melakukan evaluasi terhadap semua dokumen sudah bernomor urut cetak 

atau belum 

2. Analisis proses 

Dalam melakukan analisis proses ada beberapa tahapan yang harus dilakukan 

yaitu: 

a. Menganalisis bagian-bagain yang terkait dengan cara memeriksa tugas 

atas masing-masing fungsi yang ada pada CV. Wisanggeni. 

b. Menganalisis sistem dan prosedur atas sistem penggajian dan pengupahan 

yang ada pada CV. Wisanggeni. 

c. Membuat flowchart atas sistem penggajian dan pengupahan yang 

diterapkan pada CV. Wisanggeni. 

3. Analisis output 

Dalam tahap analisis output dari sistem penggajian dan pengupahan 

diperlukan analisis terhadap laporan rekapitulasi penggajian dan pengupahan dari 

perusahaan yang merupakan hasil akhir (output) dari sistem penggajian dan 

pengupahan.  
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4. Perancangan sistem penggajian dan pengupahan 

Membuat perancangan atas sistem penggajian dan pengupahan basis komputer 

yang ada pada CV. Wisanggeni. Perancangan sistem tersebut terdiri dari 

perancangan input, proses, dan output. 


