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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur yang 

menggunakkan suatu sistem yang telah di tetapkan dalam penggajian kepada 

pegawai. 

Penyusunan tugas akhir ini akan membahas prosedur penggajian pada 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur yang meliputi: 

1. Pengertian prosedur penggajian. 

2. Prosedur penggajian kepada pegawai honorer dan pegawan negeri sipil.  

3. Dokumen yang digunakan. 

4. Bagan alur dokumen yang digunakan. 

 

B. Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan objek penelitian yang menjadi sasaran 

penelitian tugas akhir ini mengambil objek pada kantor Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Lampung Timur. Serta objek penelitian yang menjadi pokok 

pembicaraan penelitian adalah:”prosedur penggajian antara pegawai honerer 

dan pegawai negeri sipil“. 

 

C. Jenis data dan sumber data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan tugas 

akhir ini, menurut jenisnya data di bagi menjadi 2 (dua) yaitu : 

1. Data primer 

Adalah data eksternal yang di peroleh oleh usaha sendiri. 

(Purbayu, 2012:12) data yang di ambil penulis melakukan wawancara 

pada bidang yang berkaitan sistem penggajian pada kantor satuan polisi 

pamong praja kabupaten lampung timur. 

2. Data sekunder 

Yaitu data yang mengacu pada data yang dikumpulkan dari 

sumber yang telah ada (Sekaran, 2006) data tersebut diperoleh dengan 

membaca sumber yang berkaitan dengan prosedur penggajian. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian adalah teknik 

kualitatif. Teknik dokumentasi adalah kumpulan dokumen atau data yang dapat 

mem Bberikan keterangan atau bukti yang relavan dengan proses pengumpulan 

data. Dimana dalam mekakukan penelitian mendapatkan langsung laporan 

keuangan dari pihak internal kantor satuan polisi pamong praja. 

1. Wawancara  

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung kepada informan (responden) atau 

seorang otoritas ( seorang ahli/orang yang berwenang dalam suatu 

masalah (Gorys keraf 2001:16) penulis melakukan wawancara untuk 

melakukan pengumpulan data primer di bidang perbendaharaan seksi 

belanja gaji pada satuan polisi pamong praja. 

2. Pengamatan 

Menurut (Marzuki: 2005) pengamatan yang dilakukan secara 

sengaja dan sistemmatis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala 

yang diselidiki tanpa mengajukan pertanyaan-pertayaan meski objeknya 

orang untuk kemudian dilakukan pencatatan. Penulis melakukan 

pengamatan secara langsung kegiatan pegawai kantor satuan polisi 

pamong praja kabupaten lampung timur. 

3. Studi pustaka 

Menurut Purbayu budi santosa (2010:17) studi pustaka adalah 

penelusuran berbagai literatur yang dinilai relavan dengan masalah yang 

dikaji yang tercantum dalam suatu artikel, buku, dan jurnal ilmiah. Dalam 

metode ini penulis mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku 

literatur, referensi yang ada di perpustakaan yang berhubungan dengan 

penulisan tugas akhir. 

 

 

 

 

 

 


