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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Bidang Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum 

Cipta Karya Banda Aceh. 

3.2 Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

studi kasus. Menururt Raco (2010:49) studi kasus adalah bagian dari metode 

kualitatif yang bermaksud mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam 

dengan melibatkan pengumpulan dari beberapa sumber informasi. Alasan 

digunakannya penelitian studi kasus karena terkait dengan tujuan penelitian untuk 

mengetahui efktivitas sistem pengendalian internal penggajian karyawan pada 

Bidang Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Cipta Karya Banda Aceh. 

3.3 Jenis dan sumber data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data skunder dan primer sumber data 

penelitian diperoleh peneliti dari bagian sumber daya manusia (SDM) dan bagian 

admistrasi keuangan pada Bidang Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Cipta 

Karya Banda Aceh. Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Struktur organisasi dan job description. 

b.Formulir dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sistem penggajian 

danpengupahan, meliputi kartu jam hadir dan laporan produktivitas karyawan. 

3.4 Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melaui
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a. Wawancara 

Melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dalam 

penyediaan informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini yaitu karyawan pada 

bagian SDM dan bagian admistrasi keuangan. 

b. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

struktur organisasi dan job description serta formulir dan dokumen-dokumen 

yang berkaitan dengan sistem penggajian dan pengupahan pada perusahaan 

Bidang Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Cipta Karya Banda Aceh. 

3.5 Teknik analisis data 

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cendrung 

menggunakan analisis (Bungin, 2007:44). Proses atau tahapan analisis data dalam 

penelitian dan mencatat dalam sistem dan prosedur penggajian dan 

pengupahan.ini adalah sebagai berikut: 

a. tentang struktur organisasi dengan gambaran mengenai pekerjaannya yang 

mencangkup Mendeskripsikan tugas dan fungsinya. Pada tahap ini yang 

perlu dilakukan adalah dengan cara mengidentifikasi struktur organisasi 

yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara jelas dan tegas tiap 

bagian dan potensi perangkapan jabatan pada bagian yang menerima, 

menyimpan. Indikator yang digunakan adalah : 

1. Pemisahan fungsi pencatatan dan pembayaran 

2. Pembagian tugas wewenangn dan tanggungjawab yang jelas 
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3. Job deskripsi yang jelas menguraikan tugas wewenangn dan 

tanggungjawab 

b. Menganalisis prosedur pencatatan dan otorisasi yang berkaitan dengan 

penggajian dan pengupahan. Langkah yang dilakukan pada tahap ini 

adalah menganalisis prosedur pencatatan dan pengotorisasian yang 

memadai terhadap penggajian dan pengupahan dengan cara 

mengidentifikasi suatu proses transaksi apakah adanya pemisahan fungsi-

fungsi yang terkait dalam sistem penggajian dan pengupahan yang selama 

ini diterapkan sesuai dengan sistem pengendalian penggajian dan 

pengupahan yang baik. Indikator yang digunakan adalah : 

1. Pemeriksaaan formulir dan dokumen oleh pejabat berwenang 

2. Koordiansi antar semua bagian terkait 

3. Pencatatan tepat waktu 

c. Menganalisis praktek yang sehat dalam melaksnakan tugas dan fungsi 

setiap unit organisasi. Hal ini dilakukan dengan melihat apakah setiap 

bagian dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu melihat setiap 

dokumen yang dibuat dari setiap transaksi sehingga penyelewengan dan 

kecurangan yang dapat terjadi bisa dihindari. Indikator yang digunakan 

adalah : 

1. Verifikasi kebenaran dan ketelitian prosedur 

2. Disiplin kerja 

d. Menganalisis karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab, 

analisis ini dilakukan dengan cara melihat tingkat kemampuan, 
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keterampilan, keahlian dan pengalaman kerja yang dimiliki karyawan dan 

mengidentifikasi tingkat perekrutan karyawan yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan berdasarkan tingkat pendidikan karyawan. Indikator yang 

digunakan adalah: 

1. Latar belakang pendidikan bagian berwenang 

2. Pengetahuan dan ketrampilan bagian berwenang 
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