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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitan diskriptif. Penelitian 

Deskriptif adalah jenis penelitian yang mempunyai tujuan untuk menjelaskan atau 

mendiskripsikan sesuatu tanpa melihat hubungan atau membandingkan di dalam isi 

penelitian tersebut. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah PT. Berrens Asia Menca yang 

mempunyai kantor pusat di Jalan Maritim Krajan Sumber Anyar RT 024 RW 007 

Paiton – Probolinggo, Jawa Timur. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah : 

 Data Primer 

Data primer didalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan para 

informan yaitu direktur, akunting, dan administrator tentang bagian yang terkait 

dengan sistem pengajian dan pengupahan, kebijakan penggajian dan pengupahan, 

sistem dan prosedur penggajian dan pengupahan yang diterapakan pada  PT. 

Berrens Asia Menca. 

 Data Sekunder 

Data sekuder didalam penelitian ini diperoleh berupa struktur organisasi dan 

dokumen yang berkaitan dengan penggajian dan pengupahan yang berupa struktur 
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organisasi, surat perjanjian kerja, daftar hadir karyawan, kartu jam hadir, 

rekapitulasi kartu jam hadir atau daftar hadir & rincian perhitungan gaji dan upah, 

bukti kas keluar, dan slip gaji.  

D. Teknik Perolehan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian dalam melakukan 

penelitian yaitu : 

 Wawancara 

Salah satu cara untuk mendapatkan data atau informasi secara langsung dengan 

cara tanya jawab kepada informan yang lebih mengetahui secara detail tentang 

objek yang diteliti. Dalam penelitian ini kegiatan tanya jawab akan dilakukan 

dengan yaitu direktur, akunting, dan administrator tentang bagian yang terkait 

dengan sistem pengajian dan pengupahan, kebijakan penggajian dan pengupahan, 

sistem dan prosedur penggajian dan pengupahan yang diterapakan pada  PT. 

Berrens Asia Menca. 

 Dokumentasi 

Teknik dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan 

penjelasan tentang struktur organisasi, surat perjanjian kerja, daftar hadir karyawan, 

kartu jam hadir, rekapitulasi kartu jam hadir atau daftar hadir & rincian perhitungan 

gaji dan upah, bukti kas keluar, dan slip gaji yang diharapkan mampu memperkuat 

argumentasi yang dikemukakan oleh penulis mengenai analisis sistem informasi 

akuntansi penggajian dan pengupahan pada PT. Berrens Asia Menca. 

  



35 

 

 
 

E. Teknik Analisis Data 

Tahap-tahap analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Analisis Input 

Mengumpulkan serta mencari informasi kemudian melakukan analisis 

terhadap dokumen yang digunakan pada sistem informasi akuntansi penggajian dan 

pengupahan  PT. Berrens Asia Menca yakni : 

 surat perjanjian kerja, 

 daftar hadir karyawan, 

 kartu jam hadir,  

 rekapitulasi kartu jam hadir atau daftar hadir & rincian perhitungan gaji dan 

upah. 

2. Analisis Proses 

Menganalisis tentang bagian yang terkait dengan sistem pengajian dan 

pengupahan, kebijakan penggajian dan pengupahan, sistem dan prosedur 

penggajian dan pengupahan yang sedang diterapkan pada PT. Berrens Asia Menca 

apakah telah berjalan dengan benar sesuai dengan teori yang dikomparasikan 

dengan kondisi perusahaan. 

3.       Analisis Output 

Menganalisis bukti kas keluar dan slip gaji yang merupakan output dari sistem 

informasi akuntansi penggajian dan pengupahan PT. Berrens Asia Menca. 

 

 


