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masalah hasrat 
ingin tahu 

mencari jawaban 



pendekatan 
ilmiah 

pendekatan  
non ilmiah 

metode ilmiah  metode non ilmiah 

solusi solusi 

mencari  jawaban 



Metode Ilmiah menggunakan metode non ilmiah : 
 
ü   perumusan kabur atau abstrak 
 
ü   masalah tidak selalu diukur 

secara  empiris dan dapat bersifat 
supranatural/  

     dogmatis 
ü   jawaban tidak diperoleh dari hasil 

pengamatan data di lapangan 
ü   keputusan tidak didasarkan pada 

hasil pengumpulan dan analisis 
data secara logis 

 
ü   kesimpulan tidak dibuat untuk 

diuji ulang oleh orang lain 

menggunakan metode ilmiah  
 
ü   perumusan masalah jelas dan 

spesifik 
ü   masalah merupakan hal yang 

dapat  diamati dan diukur secara 
empiris 

 
ü   jawaban permasalahan didasarkan  

pada data 
  
ü  proses pengumpulan dan analisis 

data, serta pengambilan keputusan  
berdasarkan logika yang benar  

ü   kesimpulan siap/terbuka untuk diuji  
oleh orang lain  



mekanisme atau cara mendapatkan  pengetahuan 
dengan prosedur yang didasarkan pada suatu 
struktur logis yang terdiri atas tahapan kerja : 

ü  adanya kebutuhan obyektif 
ü  merumuskan masalah 
ü  mengumpulkan/mengkaji teori 
ü  merumuskan hipotesis  
ü  pengumpulkan data/informasi/fakta 
ü  menganalisis data/menguji hipotesis 
ü  menarik kesimpulan              

Metode Ilmiah 



 kritis dan analistis, 
sekecil apapun masalah, selalu melibatkan kaitan 
fungsional antar dua atau lebih faktor, 
karakteristik ini mendorong suatu kepastian dan 
proses penyidikan untuk mengidentifikasi 
masalah dan metode untuk mendapatkan 
solusinya.   

Karakteristik Karakteristik Metode Ilmiah 



konseptual dan teoritis, 
i lmu pengetahuan mengandung ar t i 
pengembangan struktur konsep dan teoritis 
untuk menuntun dan mengarahkan upaya 
kegiatan penelitian.  

sistematis, 
berarti suatu prosedur yang cermat dan 
mengikuti aturan tertentu yang baku, sehingga 
kegiatan penelitian adalah kegiatan yang 
dilakukan secara terencana dan terarah. 



obyektif, 
bahwa hasil yang diperoleh ilmuwan yang lain 
akan sama apabila studi yang sama dilakukan 
pada kondisi yang sama. dengan kata lain bahwa 
hasil penelitian dikatakan ilmiah apabila dapat 
dibuktikan kebenarannya. 

empiris, 
 fenomena alami diungkapkan melalui fakta empirik   
 (data) yang dapat berasal dari data primer mau- 
 pun data sekunder. 
 

 logis, 
   kesimpulan secara rasional diturunkan dari bukti- 
   bukti yang ada. 
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maka, penelitian merupakan: 
 
1. tindakan yang sistematis dan teliti,  
2. sikap orang yang bertindak itu harus 

kritis, dan prosedur yang digunakan harus 
lengkap. 

3. bertujuan mendapatkan pengetahuan 
baru atau mendapatkan susunan dan 
tafsiran yang baru dari pengetahuan yang 
telah ada, 



STRUKTUR 
TEORI 

Pengkonstruksian teori adalah proses 
pembentukan struktur atau kerangka teori 
yang merupakan hubungan sebab akibat 
antara variabel-variabel yang akan diteliti 
yang didukung oleh suatu teori yang sudah 
ada atau hasil-hasil penelitian sebelumnya 
atau oleh alasan logis atau alasan konsep. 

HIPOTESIS 

PENGUJIAN 
EMPIRIS 

Hipotesis merupakan pengembangan dari 
pengkonstruksian teori. 

Pengujian adalah proses memverifikasi teori 
lewat pengujian hipotesis secara empiris, 
yang berarti menggunakan fakta yang  
objektif, benar terjadi, tidak tergantung dari 
kepercayaan atau nilai-nilai peneliti. 



1.  Akuntansi Keuangan 
•  Kebijakan dan metode akuntansi 
•  Pos-pos laporan keuangan 
•  Analisa rasio keuangan 
•  Pengaruh informasi akuntansi  

2.  Investasi dan Pasar Modal 
•  Efisiensi pasar 
•  Saham dan obligasi 
•  Penawaran saham perdana 
•  Pemecahan saham 
•  Pengumuman dividen  



3.  Akuntansi Manajemen 
•  Pengkuran kinerja 
•  Harga transfer 
•  Akuntansi pertanggungjawaban 
•  Activity based costing 
•  Just in time 
•  Keputusan investasi dan penganggaran 

4.  Auditing 
•  Opini akuntan 
•  Prilaku akuntan 
•  Tanggungjawab dan etika profesi 
•  Pengendalian internal 



5.  Sistem Informasi Akuntansi 
•  Desain dan seleksi sistem 
•  Penerapan dan evaluasi sistem 
•  Aplikasi akuntansi 
•  Sistem database 

6.  Perpajakan 
•  Perencanaan pajak 
•  Sistem dan tatacara perpajakan 
•  Persepsi dan prilaku perpajakan 
•  Peraturan perpajakan 



PENELITIAN 

Penelitian dengan 
pendekatan ilmiah 

Penelitian dengan 
pendekatan naturalis 



Perbedaan pendekatan ilmiah dengan pendekatan naturalis 

pendekatan ilmiah          pendekatan naturalis 
•  menggunakan struktur teori 

•  struktur teori digunakan untuk 
  membangun hipotesis 
 
•  melakukan setting artifisial  
  dengan metode eksperimen  
  dengan memanipulasi beberapa   
  variabel 
  

•  tidak menggunakan struktur  
  teori karena bertujuan memper- 
  oleh teori bukan memverifikasi 
  teori 
 
•  tidak membutuhkan hipotesis 

•  menolak bentuk terstruktur dan 
 menolak pengaturan-pengaturan 
  secara artifisial, karena lebih 
  menggunakan dan menjaga  
  setting alamiah dimana fenome- 
  na atau prilaku yang akan di- 
  amati terjadi 



pendekatan ilmiah          pendekatan naturalis 
•  membutuhkan pengujian secara  
  kuantitatif dan statistik  

•  tidak menggunakan data kuan- 
  titatif dan teknik statistik untuk  
  menyimpulkan hasil yang di- 
  observasi, karena lebih bersifat  
  kualitatif dengan menggunakan  
  data kualitatif 



•  EKSPLORATIF  
   menemukan atau mendapatkan gambaran awal   
   tentang fakta/prinsip/produk dari suatu pengeta- 
   huan yang belum pernah/sangat sedikit diketa-  
   hui/diteliti sebelumnya.  

•  VERIFIKATIF (MEREPLIKA) 
   menguji kembali kebenaran atas fakta/prinsip/ 
   produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada. 

•  DEVELOPMENT (MENSINTENSA) 
  mengembangkan fakta/prinsip/produk dari suatu  
  pengetahuan yang sudah ada. 



Klasifikasi 
Penelitian 

sifat dan  
jenis data 

masalah/ 
metode 

tujuan 
penelitian 

•  dasar 
•  terapan 

•  deskriptif 
•  korelasional 
•  kausal komparatif 
•  opini 
•  empiris 
•  arsip 



merupakan penelitian yang: 
•  bertujuan menguji kebenaran dan 

mengembangkan teori, mengetahui 
konsep tertentu secara lebih mendalam.  

1. Penelitian Dasar 

•  tidak secara langsung bertujuan 
memecahkan suatu masalah (penentuan 
kebijakan, tindakan atau kinerja), tetapi 
lebih kepermasalahan teori. 



2. Penelitian Terapan 
merupakan: 
•  penelitian yang menyangkut aplikasi  
  teori untuk memecahkan permasalah- 
  an tertentu.  
•  penelitian ini diarahkan untuk menja- 
  wab pertanyaan spesifik dalam rangka 
  penentuan kebijakan, tindakan atau  
  kinerja tertentu. 



perbedaan antara penelitian dasar 
dengan penelitian terapan 



3. Penelitian Deskriptif 
merupakan: 
•  penelitian terhadap masalah-masalah  
  berupa fakta-fakta saat ini dari suatu  
  populasi.  
•  penelitian bertujuan untuk menguji  
  hipotesis atau menjawab pertanyaan  
  yang berkaitan dengan status   
  terakhir dari subyek yang diteliti. 



•  tipe paling umum dari penelitian  
  deskriptif meliputi penilaian sikap  
  atau pendapat terhadap individu,  
  organisasi, keadaan, atau prosedur. 

contohnya: 
•  faktor-faktor yang mempengaruhi   
  kemauan wajib pajak  dalam memba- 
  yar pajak 
•  persepsi akuntan terhadap kode etik  
  akuntan 



4. Penelitian Korelasional 
merupakan: 
•  tipe penelitian dengan karakteristik  
  masalah berupa hubungan korelasi  
  antara dua variabel atau lebih.  
•  penelitian ini bertujuan untuk menen- 
  tukan apakah terdapat hubungan  
  antara dua variabel atau lebih, serta 
  seberapa jauh hubungan yang ada 
  diantara variabel yang diteliti. 



contohnya: 
•  hubungan antara upah buruh dengan  
  produktivitas 
•  hubungan antara belajar dengan  
  perolehan nilai 
•  hubungan antara laba dengan harga  
  saham 
•  hubungan antara dividen dengan  
  harga saham 



5. Penelitian Kausal Komparatif 
merupakan: 
•  tipe penelitian dengan karakteristik  
  masalah berupa hubungan sebab  
  akibat antara dua variabel atau lebih. 
•  dalam penelitian ini variabel bebas  
  (independen) merupakan hal yang  
  sudah terjadi dan tidak dikendalikan. 



contohnya: 
•  pengaruh jenis kelamin terhadap keberhasilan 
    studi mahasiswa akuntansi.  

  variabel bebasnya  adalah jenis kelamin,  
  sedangkan variabel terikatnya adalah ke- 
  berhasilan studi.  
  penelitian ini akan membandingan keber- 
  hasilan studi mahasiswa pria dengan ke- 
  berhasilan studi mahasiswa wanita. 



6. Penelitian Opini 
merupakan: 
•  penelitian terhadap fakta berupa  
  opini atau pendapat orang (respon- 
  den) baik secara individual mau- 
  pun kelompok. 
•  penelitian ini bertujuan untuk me- 
  nyelidiki pandangan, persepsi atau  
  penilaian responden terhadap  
  masalah tertentu. 



7. Penelitian Empiris 
merupakan: 
•  penelitian terhadap fakta empiris  
  yang diperoleh berdasarkan obser- 
  vasi atau pengalaman. 
•  kehadiran peneliti untuk melakukan  
  survey terhadap fakta atau data  
  sangat dibutuhkan tanpa perantara  
  orang lain. 



8. Penelitian Arsip 
merupakan: 
•  penelitian terhadap fakta atau data  
  yang tertulis (dokumen) atau berupa  
  arsip data 
•  dokumen atau arsip data dimaksud   
  dapat diperoleh dari data internal  
  maupun data eksternal 




