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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Jenis Penelitian 

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif, yaitu data yang berupa penjelasan atau pernyataan yang tidak 

berbentuk angka yang diperoleh dari PT.BRAVO SECURITY 

INDONESIA berupa catatan, dokumen, dan informasi yang terkait dalam 

system informasi akutansi penggajian karyawan di PT.BRAVO 

SECURITY INDONESIA 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studikasus pada 

PT.BRAVO SECURITY INDONESIA. Menurut Creswell (2015), studi 

kasus merupakan salah satu pendekatan kualitatif yang menelaah sebuah 

“kasus” tertentu dalam konteks atau setting kehidupan nyata kontemporer. 

Penelitian ini dilakukan secara langsung pada PT.BRAVO SECURITY 

INDONESIAagar dapat memperoleh data yang sesuai dengan yang terjadi 

pada tempat yang diteliti. 

3.2. Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Data Primer, merupakan data yang didapat dari sumber pertama yang 

masih memerlukan pengolahan lebih lanjut dan dikembangkan dengan 

pemahaman sendiri oleh penulis, seperti hasil wawancara.  

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Perusahaan sebagai objek 

penelitian yang sudah diolah dan terdokumentasi perusahaan, misalnya 
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sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, tugas dan fungsi bagian 

dalam struktur organisasi dan data yang berhubungan dengan penerapan 

sistem informasi akuntansi di PT.BRAVO SECURITY INDONESIA 

3.3. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi penggajian 

pada PT.BRAVO SECURITY INDONESIA, meliputi sistem penggajian, 

bagan alir dokumen, dokumen yang digunakan, catatan dan laporan yang 

berkaitan dengan penggajian karyawan. 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan beberapa cara sebagai berikut:  

1. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang hendak 

diteliti. Tenik ini dilakukan dengan cara melihat dan mengamati catatan, 

dokumentasi pengolahan data dan slip pembayaran gaji karyawan/pegawai 

yang terdapat di PT.BRAVO SECURITY INDONESIA. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mengajukan pertanyaan atau Tanya jawab secara lisan dan bertatap muka 

secara langsung kepada subjek penelitian, mengenai sistem informasi 

akuntansi penggajian pegawai/karyawan PT.BRAVO SECURITY 

INDONESIA. 
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3. Observasi 

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukan pengamatan secara langsung yang berkaitan dengan sistem 

informasi akuntansi penggajian pegawai/karyawan di PT.BRAVO 

SECURITY INDONESIA. Cara ini dilakukan agar peneliti lebih mengerti 

secara langsung bagaimana siklus yang digunakan dalam penggajian 

pegawai/karyawan. Observasi ini sangat membantu dalam menjelaskan dan 

mengerti tentang gambaran sistem penggajian pegawai/karyawan yang 

terdapat di PT.BRAVO SECURITY INDONESIA. 

3.5. Metode Pengolahan data 

Metode pengolahan data yaitu metode yang di gunakan dalam proses 

penelitian yaitu: 

1. Editing  

Kegiatan yang di lakukan peneliti setelah mendapatkan data dari lapangan. 

2. Coding  

Kegiatan memberikan kode pada setiap data yang terkumpul pada setiap 

data instrument penelitian yang bertujuan untuk memudahkan dalam 

menganalisis dan penafsiran. 

3.6. Validitas Data 

Triangulasi adalah teknik pemerikasaan keabsahan data yang 

memaanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2007: 330). Triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan data dibedakan menjadi tiga macam yaitu : 
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1. Triangulasi Sumber 

 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa 

sumber. Data dari berbagai sumber tersebut dideskripsikan mana 

pandangan yang sama dan mana pandangan yang berbeda. Data yang telah 

dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya 

dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber data tersebut. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, 

lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. 

3. Triangulasi Waktu 

Dalam triangulasi ini untuk menguji kredibilitas data dapat 

dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, 

observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila 

hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara 

berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. 

 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. 

Peneliti akan mendeskripsikan dan mengkategorikan mana pandangan 

yang sama dan mana pandangan yang berbeda, serta membandigkan hasil 

wawancara antara informan satu dan informan lainnya, pendapat 
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informan satu dan informan lainnya saling berterkaitan atau bertolak 

belakang mengenai aktivitas-aktivitas yang terkait dengan siklus 

penggajian. 

3.7. Metode Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kualitatif deskriptif. Dengan menguraikan hasil penelitian yang 

kemudian dideskripsikan berdasarkan landasan teori yang telah disusun. 

Hal ini digunakan untuk mengetahui penerapan system informasi 

penggajian yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga dapat diketahui 

kelemahan dalam penerapan system informasi penggajian. Teknik 

analisis kualitatif yang dilakukan dengan menggambarkan pengendalian 

internal yang adadalam proses penggajian pada objek penelitian 

(Guritnaningsih,2009). Analisa data dimulai dengan mengumpulkan data 

yang tersedia dari berbagai sumber yang diperoleh dari PT.BRAVO 

SECURITY INDONESIA.Secara teknis, analisis kualitatif deskrptif yang 

dilakukan meliputi: 

1. Melakukan wawancara dengan bagian keuangan PT.BRAVO 

SECURITY INDONESIA. 

2. Mempelajari sistem penggajian PT.BRAVO SECURITY 

INDONESIA. 

3. Mengevaluasi system akuntansi penggajian PT.BRAVO SECURITY 

INDONESIA. 


