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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah perusahaan pengelolaan ikan, yaitu PT 

Enam Delapan Sembilan, penelitian dilakukan di kantor operasional 

perusahaan yang berada di Jl. Raya Deandles KM 63, Ds. Kemantren, Kec. 

Paciran, Kab. Lamongan. PT Enam Delapan Sembilan merupakan 

perusahaan pengolahan ikan berupa pembekuan ikan. Pemilihan objek di 

kantor operasional perusahaan karena aktivitas karyawan banyak dilakukan 

di perusahaan cabang, termasuk aktivitas penggajian dan pengupahan. Pada 

PT Enam Delapan Sembilan karyawan yang dimiliki cukup banyak, baik 

karyawan staf maupun tenaga kerja harian. Pemberian kompensasi yang 

diberikan perusahaan berbeda antara karyawan staf maupun tenaga kerja 

harian, karyawan staf berupa gaji bulanan dan  tenaga kerja harian berupa 

upah harian yang di berikan seminggu sekali. Adanya penerapan jam lembur 

bagi tenaga kerja harian dan insentif target bagi karyawan staf karena 

perusahaan ini mengolah ikan sesuai dengan banyaknya pasokan ikan, jika 

pasokan ikan yang datang banyak maka ada penambahan jam kerja.  

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi 

kasus. Menurut Moleong (2014:11), penelitian deskriptif merupakan suatu 

penelitian yang memberikan gambaran kepada pembaca dan mengungkapkan 
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suatu masalah, keadaan, dan peristiwa berdasarkan fakta yang terjadi di 

lapangan. Penelitian deskriptif ini dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan studi kasus. Studi kasus yaitu suatu metode untuk memahami 

secara integrative dan komperhensif agar diperoleh pemahaman yang 

mendalam beserta masalah yang dihadapi dengan tujuan masalahnya dapat 

terselesaikan dan memperoleh perkembangan yang baik. (Rahardjo & 

Gudnanto, 2011:250). 

C. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti 

langsung dari sumber pertama (Ulum & Juanda, 2016:94). Pada 

penelitian ini, data primer bersumber dari hasil wawancara dengan 

narasumber yaitu pihak-pihak yang berhubungan dengan aktivitas 

penggajian dan pengupahan seperti bagian pencatat waktu dan bagian 

pembuat daftar gaji dan upah. Data hasil wawancara berupa jawaban-

jawaban dari pertanyaan terkait dengan input, proses, output dari sistem 

penggajian dan pengupahan. 

2. Data Sekunder  

Menurut sugiyono (2014:402), data sekunder adalah data yang 

tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, 
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misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder umumnya 

berupa bukti, catatan, laporan historis yang telah tersusun dalam arsip 

baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Pada penelitian ini 

data sekunder didapatkan dari perusahaan dalam bentuk data atau 

dokumen yang ada pada perusahaan seperti struktur organisasi 

perusahaan, kartu jam kerja pabrik, kartu hadir karyawan, daftar gaji, 

daftar upah, slip gaji dan slip upah.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Wawancara  

Menurut Sugiyono (2014:137), wawancara digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan sebuah permasalahan yang harus diteliti juga apabila peneliti 

ingin mengetahui hal-hal dari narasumber yang lebih mendalam. Dalam 

penelitian ini dilaksanakan wawancara secara langsung dengan pihak-

pihak yang berhubungan dengan aktivitas penggajian dan pengupahan 

pada PT Enam Delapan Sembilan seperti fungsi pencatat waktu, fungsi 

pembuat daftar gaji dan upah, dan fungsi keuangan. Adapun yang 

ditanyakan saat pelaksanaaan wawancara adalah tentang sistem akuntansi 

penggajian yang meliputi input, proses, dan output yang dihasilkan dari 

sistem penggajian dan pengupahan. 
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2. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data yang 

sudah jadi dan sudah diolah olehorang lain (Ulum & Juanda, 2016:96). 

Dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengcopy kartu 

jam kerja pabrik, kartu hadir karyawan, daftar gaji dan upah, slip gaji dan 

upah, dokumen-dokumen pendukung perubahan gaji dan upah, dan 

laporan- laporan untuk kepentingan internal dan eksternal yang dihasilkan 

dari sistem penggajian dan pengupahan.  

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif, yaitu analisis yang berbentuk uraian kata-kata atau laporan yang 

dikumpulkan kemudian menganalisis kondisi obyek penelitian dengan 

menggunakan tinjauan pustaka yang ada dan pikiran yang logis untuk 

mendapatkan suatu kesimpulan. 

Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yang 

diterapkan PT Enam Delapan Sembilan,  sistem akuntansi tersebut 

meliputi : 

a. Input 

1) Kartu jam kerja pabrik. 

2) Kartu absensi karyawan. 

3) Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah.  
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b. Proses

1) Alat yang digunakan dalam proses penggajian dan

pengupahan.

2) Fungsi yang terlibat dalam proses penggajian dan pengupahan.

3) Prosedur penggajian dan pengupahan.

c. Output

1) Perhitungan atau daftar gaji dan upah

2) Slip beserta uang gaji dan upah

3) Laporan- laporan untuk kepentingan internal dan eksternal

2. Menganalisis sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yang

diterapkan PT Enam Delapan Sembilan yang meliputi :

a. Menganalisis apakah input sistem akuntansi penggajian dan

pengupahan yang digunakan sudah memadai.

b. Menganalisis apakah proses sistem akuntansi penggajian dan

pengupahan yang diterapkan sudah memadai.

c. Menganalisis apakah output sistem akuntansi penggajian dan

pengupahan sudah memadai.


