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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. LOKASI dan OBJEK PENELITIAN 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksana bangunan 

bernama CV. Azka Bangun Karya yang berkantor di Jalan Danau Belayan 

C4 F1 Lesanpuro Kota Malang. 

3.2. JENIS PENELITIAN 

Jenis penelitian yang diterapkan untuk penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan suatu 

objek yang akan diteliti dengan cara mengumpulkan data dan penyusunan 

data kemudian dianalisis berdasarkan teori yang ada. 

3.3. DATA dan SUMBER DATA 

Data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini 

adalah data primer yang diperoleh dari bagian personalia berupa informasi 

mengenai sistem dan prosedur penggajian dan pengupahan beserta sistem 

pengendalian internal, sedangkan data sekunder yang dikumpulkan dari CV. 

Azka Bangun Karya meliputi : 

a) Struktur organisasi dan job description 

b) Kartu jam hadir karyawan 

c) Data gaji dan upah 

d) Data karyawan 
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3.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Terknik wawancara 

digunakan untuk mengumpulkan data berupa informasi mengenai sistem 

pengendalian internal serta prosedur penggajian dan pengupahan. 

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

struktur organisasi dan job description serta formulir dan dokumen yang 

berkaitan dengan sistem penggajian dan pengupahan pada CV. Azka 

Bangun Karya. 

3.5. TEKNIK ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA 

Dalam penelitian ini penelitian yang digunakan adalah penelitian 

deskriptif yaitu dengan tahapan sebagai berikut : 

a) Mengidentifikasi struktur organisasi yang dimiliki oleh 

perusahaan apakah sudah memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara jelas dan tegas tiap bagian serta adanya potensi 

perangkapan bagian yang menerima, menyimpan dan mencatat 

dalam sistem dan prosedur penggajian dan pengupahan. 

b) Melakukan analisis terhadap prosedur pencatatan dan 

pengotorisasian yang memadai terhadap penggajian dan 

pengupahan dengan cara mengidentifikasi suatu proses transaksi 

apakah sudah adanya pemisahaan fungsi yang terkait dalam 
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sistem penggajian dan pengupahan yang selama ini diterapkan 

sesuai dengan SPI menurut literatur . 

c) Menganalisis praktek kerja yang dilakukan oleh perusahaan 

dalam melaksanakan tugas dan fungsi disetiap unit organisasi. 

Hal ini dilakukan dengan melihat apakah setiap bagian dapat 

melakukan tugasnya dengan baik berdasarkan dokumen yang 

dibuat dari setiap transaksi apakah sudah sesuai dengan SPI yang 

terdapat di literatur. 

d) Melakukan analisis tentang karyawan yang mutunya sesuai 

dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan. Analisis 

dilakukan dengan cara melihat tingkat pendidikan dan 

kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan apakah sudah sesuai 

dengan posisi yang ditempati karyawan tersebut, serta 

mengidentifikasi tingkat perekrutan karyawan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. 




