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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yg digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yg digunakan adalah 

sumber data primer dan sekunder.. Fokus dari penelitian ini mengarah 

pada unsur-unsur sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yg ada di 

PG.Krebet Bululawang, serta unsur - unsur pengendalian intern. Unsur-

unsur sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yg dibahas terdiri dari 

fungsi yg terkait, dokumen yg digunakan, catatan akuntansi, dan jaringan 

prosedur yg membentuk sistem. Unsur-unsur pengendalian intern yg 

dibahas terdiri dari struktur organisasi, sistem otorisasi yg berlaku, 

prosedur pencatatan, praktik yg sehat, dan karyawan yg bermutu.  

 

3.2 Teknik Pegumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan secara 

langsung pada perusahaan yang menjadi objek penelitian dalam hal ini 

adalah PG Krebet Bululawang :  

1. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap 

muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring 

perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui 

media-media tertentu, misalnya telepon, email, atau skype. Dalam 

kegiatan ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan kepala sub 

bidang kelistrikan tentang sistem penggajian dan penggupahan PG Krebet  

2. Dokumentasi  

Suatu metode yang mendapatkan informasi dari teori-teori dengan 

mempelajari serta mencatat buku-buku literature, serta bahan-bahan 

informasi lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas oleh 
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penulis, yang diperoleh langsung dari perpustakaan STIE 

Malangkucecwara, serta melalui jaringan internet 

3.3 Teknik Analisis Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 jenis data yaitu :  

3.3.1 Data primer  

Data primer yang diperoleh dari penelitian ini adalah hasil wawancara 

dengan Kepala Sub Bidang Kelistrikan dan Beberapa Staff yang terdapat 

pada PG Krebet Bululawang. Misal dari data wawancara yaitu tentang 

Sistem Penggajian dan Penggupuahan yang ada di PG Krebet Bululawang. 

 

3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh oleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain.  

 


