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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan 

penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian di lakukan di 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pasuruan yang terletak di 

Jalan Patimura-07 Pandaan Kabupaten Pasuruan. 

Objek penelitian studi kasus ini adalah di Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kabupaten Pasuruan yang khususnya menangani langsung tentang 

sistem informasi akuntansi sumber daya manusia dan dipandang mampu 

memberikan informasi dan kebutuhan akan data-data yang akan diteliti. 

 

3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian 

ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif,jenis data yang digunakan adalah 

kualitatif dan pendekatan deskriptif. Menurut Moeleong, M.A. (2005:4) penelitian 

kualitatif adalah prosedurpenelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. 

Oleh karena itu penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan dll. Dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah. 
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Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha 

menggambarkan dan menginterprestasikan objek sesuai dengan apa adanya. 

Penelitian ini sering disebut non-eksperimen, karena pada penelitian ini peneliti 

tidak melakukan kontrol variabel penelitian.Kajian deskriptif merupakan kajian 

non hipotesis sehingga dalam langkah kajian tidak perlu merumuskan hipotesis. 

Peneliti menggunakan metode deskriptif karena memungkinkan untuk 

melakukan hubungan antar variabel. Di samping itu, penelitian deskriptif juga 

merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data untuk 

mengetes pertanyaan penelitian atau hipotesis yang berkaitan dengan kejadian 

sekarang. Mereka melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai 

dengan apa adanya. 

Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan analisis sistem informasi 

akuntansi sumber daya manusia pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta 

Dharma Kabupaten Pasuruan. Adapun tujuan dari metode deskriptif ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang melukiskan gejala-

gejala yang ada. 

2. Mengidentifikasi masalah dengan memeriksa data-data yang 

memperlihatkan kondisi dan praktik-praktik yang berlaku. 
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3.3 Data dan Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer  

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber asli. Data 

primer dapat berupa opini subjek (orang), pada penelitian ini data primer 

diperoleh dari hasil survei dan wawancara kepada pihak Perusahaan yang 

memahami tentang sistem pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten 

Pasuruan. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, baik berupa 

keterangan maupun literatur yang ada hubungannya dengan penelitian, dan 

sifatnya melengkapi data primer, seperti sejarah Perusahaan, visi dan misi, 

struktur organisasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 

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 gambaran 
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permasalahan yang sesungguhnya terjadi di dalam perusahaan. Terdapat empat 

teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang terdiri dari : 

a. Wawancara 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan proses tanya jawab yang akan 

dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan obyek penelitian agar data 

yang diperoleh dapat relevan dengan permasalahan yang ada dalam 

perusahaan. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan karyawan umum, 

Kepala Bagian Personalia, Direktur Administrasi dan Keuangan. 

b. Observasi 

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan 

pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian. Observasi dilakukan 

untuk mengamati dan mengetahui kegiatan pembayaran gaji karyawan, 

pembuatan faktur. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melihat dan 

menggunakan laporan-laporan dan catatan yang ada di perusahaan. Data yang 

dikumpulkan meliputi data tentang struktur organisasi perusahaan, deskripsi 

jabatan, laporan keuangan, produk dari Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kabupaten Pasuruan. 

 

3.5 Metoda Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori dan satu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema seperti 
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yang disarankan oleh data (Moleong,2002) Penelitian ini merupakan penelitian 

yang deskriptif yaitu mencoba menerapkan teori ke dalam situasi yang nyata, atau 

dengan cara mengumpulkan data dengan dasar teori sebelumnya. Kenyataan yang 

didapatkan dari kondisi nyata tersebut kemudian dapat disimpulkan apakah teori 

dapat diterima atau tidak. 

Peneliti melakukan analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sejak 

sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan sdan setelah selesai di lapangan. 

Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses 

dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisa data dimulai dengan 

mengumpulkan data yang tersedia dari berbagai sumber yang diperoleh peneliti 

dari lingkungan perusahaan Perusahaan Daerah Minum Kabupaten Pasuruan. 

Selanjutnya, peneliti akan mendeskripsikan beberapa konsep berdasarkan 

pemahaman yang diperoleh secara langsung. Konsep tersebut kemudian 

dideskripsikan dengan membandingkan temuan atas kenyataan yang terdapat 

dalam sistem akuntansi sumber daya manusia Perusahaan Daerah Air Minum 

Kabupaten Pasuruan dengan konsep atau teori yang berhubungan dengan sistem 

tersebut. 

Tahap selanjutnya, peneliti mengevaluasi konsep praktis organisasi dengan 

melihat fakta yang ada. Evaluasi akan mengupas berbagai akibat yang mungkin 

muncul dari pengimplementasian sistem dalam kegiatan operasional perusahaan 

dan mencari alternatif pilihan yang digunakan sebagai solusi atas masalah yang 

dihadapi. Hasil evaluasi itulah yang kemudian ditarik sebagai kesimpulan untuk 

menjawab permasalahan yang muncul dalam efektifitas penerapan sistem 
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akuntansi sumber daya manusia pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten 

Pasuruan. 

Tahapan analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah: 

1. Menentukan unit yang akan diteliti 

2. Melakukan pengumpulan data berupa dokumen arsip, dan wawancara atau 

observasi kemudian diseleksi dan disusun secara sistematis untuk 

menentukan dokumen yang relevan dijadikan sebagai dasar dalam 

menjawab rumusan masalah. 

3. Mengumpulkan informasi berkaitan dengan system akuntansi sumber daya 

manusia. 

4. Melakukan pencatatan atas penelitian sesuai dengan judul penelitian. 

5. Menganalisis data penelitian yang telah di dapat. 

6. Penarikan kesimpulan atas analisis yang telah dilakukan. 

 


