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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian  

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Koperasi Unit 

Desa (KUD) “BATU” Kecamatan BATU, Kabupaten Malang, yang berlokasi 

jalan Diponegoro No 8 BATU 65314. 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam kualititatif dengan 

pendekatananalisis diskriptif menggunakan studi kasus (Ulum (2011:106). 

Contoh mendiskripsikan sistem penggajian dari semua jumlah karyawan KUD 

“BATU” di atas 100 lebih.Menurut Kuncoro (2013: 145) menyatakan jenis 

penelitian kualtitatif adalah data yang tidak dapat diukur oleh skala numerik. 

Analisis diskriptif adalah salah satu bentuk menyimpulkan data mentah dalam 

jumlah yang besar sehingga hasilnya dapat ditafsirkan, sedangkan metode studi 

kasus digunakan untuk menemukan ide-ide baru mengenai hubungan data 

kemudian diuji lebih mendalam dalam penelitian eksploratif. 

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa sistem penggajian dan 

pengupahan pada KUD “BATU” menggunakan data kuantitatif dengan 

pendekatan diskriptif metode studi kasus.  

 

3.3 Jenis Dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunderdan 

data primer (Ulum2011: 94). Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan 

oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna 

data. Data sekunder bisa didapat dari teknologi infomasi, metode pencarian 

melalui referensi pustakawan, data perusahaan atau kontak langsung kepada 
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pihak-pihak objek. Sedangkan data primer adalah data yang dikumpulkan dari 

sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu. Penelitian yang sangat 

menggantungkan pada penggunaan metode aktif PDP seperti wawancara personal 

(wawancara antar orang), wawancara tidak merespondens (wawancara yang 

mengakibatkan responden tidak mau menjawab, karena bersifat rahasia), 

wawancara kesalahan merespons (kesalahan yang muncul karena perbedaan 

antara data yang dilaporkan sebenarnya), menurut Kuncoro (2013 :148-162). 

 

b. Sumber Data 

Sumber data yang diperoleh KUD “BATU” yaitu data sekunder berupa 

data kepustakaan, jurnal dan laporan kekaryawanan, laporan 

pertanggungjawaban, laporan keungan, uraian jabatan yang diperoleh dari KUD 

“BATU”. Sedangkan data primer berupa wawancara langsung kepada pihak-

pihak KUD “BATU”. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data KUD “BATU” melalui 2 tahap yaitu:  

a) Teknik Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada pihak 

yang berkepentingan  pada sistem penggajian dan pengupahan pegawai. 

- Wawancara kepada pihak personalia tentang prosedur penggajian dan 

pengupahan, dokumen yang digunakan, catatan yang digunakan dan 

bagian-bagian yang terlibat pada proses penggajian dan pengupahan. 

- Wawancara bagian sekertaris bertanya tentang bagian-bagian yang 

terlibat pada proses penggajian dan pengupahan, kemudian meminta 

copy data yang diperlukan pada gaji dan upah karyawan. 

- Wawancara bagian pengawas bertanya tentang permasalahan yang 

terjadi pada proses penggajian dan pengupahan. 

b) Teknik Dokumentasidigunakan untuk memperoleh data–data yang sudah 

jadi dan peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut.Dokumentasi bisa 
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dilakukan dengan cara mencatat ulangmemotret, foto copy, atau membeli. 

Contohnya dari laporan yang didapatdari KUD “BATU” (Ulum 2011:97). 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif dengan pendekatan diskriptif metode studi kasus, menurut Kuncoro 

(2013: 198). Contohnya “analisis sistem informasi akuntansi penggajian dan 

pengupahan KUD “BATU”. Studi ini mengidentifikasi profil KUD, 

keragaman kemitraan, kelembagaan koperasi, keragaman gaji dan upah, serta 

karyawan pada KUD.Teknik analisis data meliputi:  

1. Mengidetifikasi profil KUD, kemitraan, kelembagaan, struktur organisasi, 

jumlah karyawan KUD serta data-data yang berhubungan dengan penggajian 

dan pengupahan. 

2. Jenis potensi penggajian dan pengupahan pada KUD, serta tunjangan, 

potongan dan jamsostek. 

3. Pembayaran gaji bila karyawan berhalangan hadir, serta bagian-bagian yang 

terlibat pada sistem penggajian dan pengupahan. 

4. Dokumen-dokumen yang digunakan pada KUD: 

- Dokumen pendukung:Prosedur pengangkatan karyawan, pengadaan 

karyawan, pemindahan karyawan / lokasi kerja, menentukan cuti 

karyawan, pemberhentian karyawan. 

- Daftar gaji dan upah, daftar hadir, amplop  

5. Catatan yang digunakan pada proses pembukuan gaji dan upah. 

6. Hasil prosedur gaji dan upah karyawan 

7. Hasil Proses Analisis penggajian dan pengupahan : 

- Daftar gaji dan upah karyawan kemudian bukti kas keluar. 

- Slip dan Cek gaji upah karyawan. 

- Laporan gaji dan upah atau rekap daftar gaji dan upah karyawan. 

- Catatan gaji dan upah karyawan. 
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- Proses pembayaran gaji dan upah pada karyawan. 

8. Hasil analisis, rekomendasi serta hasil sistem flowchart gaji dan upah 

karyawan. 

9. Kesimpulan dan saran. 

 

 


