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BAB III 

METODE PENELITIAN 

III.1. OBJEK DAN LOKASI PENELITIAN 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di PT. IWS yang berada di Kabupaten 

Semarang. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di PT. IWS dari 

berbagai jabatan. 

 

III.2. POPULASI DAN SAMPEL 

1. Populasi 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan dengan berbagai 

jabatan yang bekerja di PT. IWS. 

2. Sampel 

Sampel dari penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja di PT. 

IWS dengan berbagai jabatan. 
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III.3. METODE PENGUMPULAN DATA 

III.3.1. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua 

yaitu data primer dan data sekunder. 

 

III.3.1.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang berisi informasi tentang segala sesuatu 

mengenai objek yang akan dijadikan fokus dalam penelitian atau yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini dimana data ini 

diperoleh dengan hasil wawancara serta observasi. 

 

III.3.1.2 Data Sekunder 

Data sekunder atau data tambahan berisi informasi tentang hal-hal lain 

yang ada hubungannya dengan objek penelitian. 

 

III.3.1.3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang 

digunakan sebagai catatan akuntansi, beserta fungsi dan bagian-bagian yang 

terkait dalam penelitian ini yang meliputi penggajian pada PT. IWS. 
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III.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah salah satu cara dalam mengumpulkan 

data dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada 

penelitian ini dikelompokan menjadi dua yaitu: data utama dan data pendukung. 

Data utama adalah data yang diperoleh dari para informan, yaitu orang-orang 

yang terlibat langsung dalam kegiatan sebagai fokus penelitian. Sedangkan data 

pendukung adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang berupa 

catatan, rekaman, gambar, serta bahan lainnya yang dapat mendukung penelitian 

ini. 

Berikut adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Observasi 

Menurut Dermawan Wibisono (2013) “observasi merupakan suatu proses 

pencatatan yang sistematis terhadap pola perilaku orang, objek, dan 

kejadian-kejadian tanpa bertanya atau berkomunikasi dengan orang, objek, 

atau kejadian tersebut.”. Observasi dilaksanakan dengan mencari data 

secara langsung di lokasi objek yang diteliti, dan juga memanfaatkan 

penggunaan sumber data berupa benda seperti catatan serta dokumen yang 

tersedia. Hal-hal yang diobservasi adalah dokumen yang digunakan dan 

jaringan prosedur yang membentuk sistem penggajian pada PT. IWS. 

2. Wawancara 

“Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas 
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pertanyaan itu.” Lexy J Moleong (2000). Dalam penelitian ini wawancara 

dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pihak-pihak yang 

bersangkutan dengan pokok permasalahan penelitian ini. 

Wawancara ini dilakukan dengan berdialog langsung dengan karyawan-

karyawan yang bekerja di PT. IWS, kemudian hasil wawancara tersebut 

dicatat seperlunya guna memperoleh informasi tertulis atau lisan mengenai 

penggajian dalam PT. IWS. 

 

III.3.3 Analisis Isi Data 

Secara umum analisis isi data yang digunakan adalah analisis deskriptif 

kualitatif dimana analisis tersebut tidak mendasarkan pada perhitungan statistik 

dalam bentuk kuantitatif, namun dalam bentuk uraian dan pernyataan yang akan 

disusun secara sistematis. Langkah-langkah penganalisaan data dengan 

pendekatan Model Driven Development, yaitu: 

1. Preliminary Investigation (Identifikasi Masalah) 

Tahap awal ini bertujuan untuk menidentifikasi masalah yang terjadi pada 

sistem penggajian PT. IWS agar dapat menentukan pemecahan masalah 

yang tepat pada sistem penggajian PT. IWS. 

2. Problem Analysis (Analisa Masalah) 

Tahap kedua ini bertujuan untuk memahami sistem penggajian yang 

sekarang digunakan oleh PT. IWS agar dapat mengidentifikasi kelemahan-

kelemahan pada sistem penggajian PT. IWS. 
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3. Requirement Analysis (Analisis Kebutuhan Sistem) 

Tahap ketiga adalah menganalisis kebutuhan sistem yang dibutuhkan PT. 

IWS agar dapat menentukan desain sistem yang tepat dan sesuai dengan 

kebutuhan PT. IWS. 

4. Design (Desain) 

Tahap ini adalah tahap pembuatan desain sistem informasi yang baru yang 

dibagi menjadi tiga tahapan kategori, yaitu: 

a. Desain Data 

Pada tahapan ini dilakukan perancangan desain database serta 

hubungan antar database yang satu dengan database yang lainnya 

dengan cara membuat ERD (Entity Relationship Diagram). 

b. Desain Proses 

Pada tahapan ini dilakukan perancangan pengolahan data, mulai 

dari proses input hingga proses output dengan cara membuat DFD 

(Data Flow Diagram). 

c. Desain Interface 

Pada tahapan ini dilakukan perancangan tampilan input dan 

tampilan output yang nanti akan digunakan oleh PT. IWS. 
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III.4. FLOW CHART SISTEM PENGGAJIAN 

 

Kasir            Karyawan 
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