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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti lakukan ini yaitu menggunakan jenis 

penelitian deskriptif, yaitu utuk mendeskripsikan secara detail mengenai 

keefektivan sistem informasi penggajian dengan menggunakan Electronic Data 

Processing (EDP) yang diterapkan pada Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, 

yang bertempat di Jl. Jend. Ahmad Yani No.54-56, Gayungan, Kec. Gayungan, 

Kota Surabaya, Jawa Timur. 

C. Unit Analisis 

Fokus analisis pada Bagian Kepegawaian dan Bagian Keuangan di 

Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan pada kasus ini adalah data primer dan data 

sekunder. Menurut Ulum & Juanda (2018) menyebutkan data primer yaitu data 

yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data 

primer didapatkan dengan cara melakukan wawancara dan hasilnya merupakan 

hasil wawancara yang kemudian dapat digunakan peneliti. Sedangkan data 

sekunder yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang 

bukan pengolahnya. Data sekunder didapatkan dengan cara mendapatkan 
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dokumentasi yang diperlukan. Dokumen – dokumen yang diperlukan seperti 

dokumen pendukung perubahan gaji, kartu jam hadir dan kartu jam kerja, 

daftar gaji, surat pernyataan gaji dan bukti kas keluar. 

E. Teknik Perolehan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung 

ke lapangan atau objek penelitian, guna memperoleh data yang diperlukan 

melalui cara sebagai berikut : 

1. Dokumentasi, teknik pengumpulan data dengan melakukan pencatatan 

untuk memperoleh data-data sekunder. Meliputi catatan dan pengendalian 

internal sisten informansi penggajian. Mendokumentasikan dengan cara 

media scan, foto, video dan rekaman suara.  

2. Wawancara, dilakukakan langsung tehadap staf dan kepala bagian keuangan 

dalam perusahaan yang bertanggung jawab dan menguasai masalah yang 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 

Sumber data diperoleh dari : 

a) Informan, yaitu pelaksana teknis bagian keuangan  

b) Narasumber, yaitu orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau 

menjadi sumber) informasi. 

F. Tahapan Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam peneliti ini adalah teknik 

analisis deskriptif. Berikut tahapan-tahapan analisis data pada penelitian ini : 
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1. Analisis sistem penggajian dan pengupahan yang meliputi, prosedur 

pencatat waktu hadir, prosedur pembuatan daftar gaji, prosedur distribusi 

biaya gaji, prosedur pembuatan bukti kas keluar, prosedur pembayaran gaji. 

2. Analisis sistem aplikasi electronic data processing (EDP) penggajian dan 

pengupahan yang meliputi hardwere, software dan brainware. 

3. Analisis efektivitas yang meliputi pengendalian umum dan pengendalian 

aplikasi. Pada pengendalian umum seperti perencanaan organisasi 

pemprosesan data, prosedur operasi secara umum, karakteristik 

pengendalian peralatan dan pengendalian akses data dan peralatan. 

Kemudian pada pengendalian aplikasi seperti pengendalian masukan, 

pengendalian pemprosesan dan pengawasan keluaran. 

 

 


