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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian di PR. UD. Putra Bintang Timur yang 

berlokasi di Jl. Imam Bonjol RT. 004 RW. 008 Desa Ardimulyo, Kec. 

Singosari, Kab. Malang. PR. UD. Putra Bintang Timur adalah perusahaan 

manufaktur yang memproduksi rokok dengan nama produknya adalah Rokok 

SIN. 

Peneliti melakukan penelitian di PR. UD. Putra Bintang Timur karena 

terdapat beberapa masalah yang terjadi terkait sistem pengendalian internalnya, 

masalah yang terjadi yaitu : 

1. Terdapat perangkapan fungsi yaitu pembuat daftar upah serta perhitungan 

upah dilakukan oleh dua fungsi sekaligus yaitu fungsi akuntansi dan 

keuangan. 

2. Surat perintah lembur tidak diotorisasi oleh direktur. 

3. Bukti kas keluar (payment voucher) tidak bernomor urut. 

4. Slip upah hanya terdapat 1 rangkap, hanya disimpan sebagai arsip 

perusahaan tidak diberikan kepada karyawan. 
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B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang melakukan analisis dan 

menyajikan fakta secara sistematis sehingga akan mudah dipahami dan 

disimpulkan. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data 

primer dan sekunder. Data primer yang digunakan yaitu hasil wawancara 

dengan bagian akuntansi dan HRD perusahaan. Data primer yang di dapatkan 

yaitu prosedur pengupahan serta penerapan sistem pengendalian internal atas 

pengupahan pada PR. UD. Putra Bintang Timur. Data sekunder yang 

digunakan yaitu berupa dokumen absensi manual karyawan borongan, daftar 

upah, slip upah, bukti kas keluar (payment voucher), dan surat perintah lembur. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

sebagai berikut : 

1. Wawancara langsung dengan bagian akuntansi selaku fungsi pembuat 

daftar upah dan HRD pada PR. UD. Putra Bintang Timur. Pertanyaan yang 

diajukan kepada bagian akuntansi yaitu terkait prosedur pengupahan serta 

penerapan sistem pengendalian internal atas pengupahan pada PR. UD. 

Putra Bintang Timur. 
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2. Dokumentasi dengan cara melihat dokumen-dokumen pada perusahaan 

yang terkait dengan pengupahan. Dokumen tersebut berupa absensi 

manual karyawan borongan, daftar upah, slip upah, bukti kas keluar 

(payment voucher), dan surat perintah lembur. 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis 

deskriptif. Dengan cara menguraikan hasil penelitian kemudian dideskripsikan 

berdasarkan landasan teori. Hal ini digunakan untuk mengetahui sistem 

pengendalian internal untuk pengupahan yang telah diterapkan oleh 

perusahaan, sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekurangannya. Dalam 

penelitian ini dilakukan analisis sistem pengendalian internal terhadap 

pengupahan dengan menggunakan teori dari Mulyadi (2016). Analisis yang 

dilakukan yaitu : 

1. Memastikan struktur organisasi pada PR. UD. Putra Bintang Timur terkait 

pengupahan mengenai pemisahan tangung jawab fungsional karyawan 

apakah sudah terpisah dengan jelas dan sudah bertanggung jawab atas 

tugasnya yaitu direktur, manajer keuangan dan administrasi, supervisor 

keuangan dan administrasi, HRD (bagian bagian umum dan personalia), 

bagian akuntansi, bagian keuangan, supervisor produksi, mandor (bagian 

produksi), dan tim quality control. 
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2. Memastikan sistem wewenang dan prosedur pencatatan sudah 

memberikan perlindungan terhadap aset, utang, beban, dan pendapatan 

atau belum dengan cara menganalisis : 

a. Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah 

harus memiliki surat keterangan pengangkatan sebagai karyawan 

perusahaan yang ditandatangani oleh direktur. 

b. Setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, 

perubahan tarif upah, tambahan keluarga harus didasarkan pada surat 

keputusan direktur keuangan. 

c. Perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen karyawan 

yang bersangkutan. 

d. Daftar upah harus diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang 

bersangkutan. 

e. Bukti kas keluar untuk pembayaran upah harus diotorisasi oleh fungsi 

akuntansi. 

3. Memastikan praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

yaitu dengan cara menganalisis : 

a. Penggunaan dokumen bernomor urut pada dokumen pengupahan. 

b. Penggunaan password pada sistem pengupahan. 

c. Penggunaan slip upah. 

d. Diberlakukan pemeriksaan mendadak. 
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4. Memastikan mutu karyawan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan 

melihat riwayat pendidikan, riwayat pengalaman kerja, dan pelatihan-

pelatihan yang sudah diikuti oleh karyawan yang sesuai dengan bidangnya 

untuk menunjang jabatannya. 


