BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Koperasi Unit Desa Batu Jl.
Diponogoro No. 8 Batu

3.2. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini
di kategorikan sebagai penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam
bukunya Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A. (2008 : 4) penelitian kualitatif
didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di
amati. Oleh karena itu penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud
untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian
misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll. Secara holistik , dan dengan
cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus
yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan
pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif ialah data yang dikumpulkan dalam
bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka. Data tersebut mencakup
transkip wawancara, catatan lapangan, dokumentasi (fotografi), vidiotape,
dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya, (Emzir : 2012 : 3).
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3.3. Subyek Penelitian
Subyek penelitian dalam proses penelitian ini adalah informan dan
responden yang dapat memberikan informasi tentang siklus penggajian karyawan
Koperasi Unit Desa Nandhi Murni Kota Batu pada bagian personalia, bagian
keuangan serta karyawan lainnya yang bertugas untuk menjalankan operasional
Koperasi Unit Desa Nandhi Murni Kota Batu.

3.4. Data dan Jenis Data
Data adalah segala faktor dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk
mengumpulkan suatu informasi sehingga dapat dijadikan sebagai sumber data
yang dapat memberikan suatu kesimpulan. Observasi, wawancara, dokumen
pribadi, foto, rekaman, gambar, dan percakapan informal semua merupakan
sumber data kualitatif. Semua jenis data ini memiliki satu asfek kunci secara
umum, analisisnya terutama tergantung pada keterampilan dalam mengolah dan
menyajikan oleh peneliti sendiri (Gay & Airasian 2012 : 37).
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder:
1. Data Primer
Secara garis besar sumber data yang dimanfaatkan oleh peneliti dalam
penyusunan skripsi ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung oleh
peneliti dari responden atau informan melalui wawancara dan pencatatan
dilapangan guna diolah kembali untuk menemukan jawaban. Informan yang
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terkait yakni bagian keuangan, bagian perpajakan dan bank, bagian perkreditan,
dan bagian personalia.
2. Data Sekunder
Sumber data lain yang dimanfaatkan oleh peneliti ini adalah data sekunder
yaitu data yangdiperoleh dari sumber kedua yang bertujuan untuk menunjang
penelitian seperti sejarah singkat Koperasi Unit Desa Nandhi Murni Batu, Visi
dan Misi, Struktur Organisasi, dan data-data lain yang diperlukan untuk
penelitian.
Dengan

adanya

sumber

data

primer,

diharapkan

peneliti

dapat

mendiskripsikan tentang Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada
Koperasi Unit Desa Nandhi Murni Batu.

3.5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian adalah
dengan menggunakan:
1. Studi Pustaka (Literature Study)
Data diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaitkan literatur yang
berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Langkah ini dipakai sebagai
landasan teoritis serta pedoman dalam menganalisa masalah.
2. Studi Lapangan (Field Study)
Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari
obyek yang akan diteliti guna memperoleh data-data yang dibutuhkan dan
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gambaran permasalahan yang sesungguhnya terjadi di dalam perusahaan.
Terdapat tiga teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang terdiri dari:
a. Teknik Observasi
Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang
terfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu. Observasi ilmiah adalah perhatian
terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya,
mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang
mengaturnya, (Garayibah 2012 : 38).
b. Teknik Wawancara
Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung
antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang
melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang
diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.
c. Teknik Dokumentasi
Sedangkan teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan
cara mencari dan meminta data atau dokumen yang dibutuhkan, catatan-catatan
tertulis maupun surat-surat yang terkait, guna mendapatkan informasi yang lebih
relevan.

3.6. Analisis Data
Dalam penelitian data yang diperoleh dari penelitian maka peneliti
menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang
menggambarkan keaadaan sebenarnya terjadi dalam perusahaan, kenyataan yang

54

didapatkan dari situasi nyata tersebut kemudian dapat dibandingkan apakah teori
dapat diterima atau tidak. Pada penelitian ini, peneliti mendiskripsikan segala
sesuatu mengenai Koperasi Unit Desa Batu dan menganalisis tentang siklus
penggajian.
Dalam penelitian ini menggunakan analisis data dalam bentuk interaktif
dengan menggunakan prosedur sebagai berikut:
1. Melakukan observasiterhadap aktivitas-aktivitas yang termasuk dalam ruang
lingkup penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang memadai terhadap
aktivitas yang akan akan diperiksa dan memahami prosedur-prosedur yang
terdapat dalambagian keuangan dan personalia untuk mendapatkan data primer
serta meminta data sekunder atau data pendukung.
2. Mengelompokkan data yang akan digunakan untuk dijadikan pembahasan
penelitian.
3. Menetapkan ruang lingkup penelitian dengan dasar pemahaman yang
didapatkan dari observasi yang dilaksanakan dilapangan yang memiliki
pengaruh terhadap pemberian gaji pada karyawan.
4. Memilih data yang dibutuhkan kemudian mengolahnya menjadi suatu
pembahasan yang terstruktur dalam penelitian, serta mengumpulkan buktibukti yang digunakan dalam perusahaan terhadap penelitian yang dilakukan.
5. Menetapkan kesimpulan dan saran terhadap ruang lingkup pembahasan
penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada koperasi unit desa nandhi murni
kota batu yang dijadikan obyek penelitian.

