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BAB 3 

MASALAH PENELITIAN 

Pentingnya Masalah 

Penentuan masalah dalam penelitian meliput : identifikasi bidang masalah, penentuan 
atau pemilihan pokok masalah (topik), dan perumusan atau formulasi masalah. 
Penemuan masalah adalah tahap penelitian yang paling sulit dan krusial karena masalah 
penelitian mempengaruhi strategi yang diterapkan dalam pemecahan penelitian. Tidak 
mudah bagi peneliti untuk merumuskan masalah penelitian, terutama bagi peneliti 
pemula. Pengalaman penulis dalam membimbing tesis dan skripsi mahasiswa 
menunjukkan bahwa mereka umumnya memerlukan waktu yang relatif lama untuk 
dapat merumuskan masalah penelitian dengan baik. Pokok masalah yang diteliti sering 
tidak terfokus, sehingga konsep-konsep teoritis yang ditelaah dan metode yang 
digunakan dalam pengujian data tidak relevan dengan masalah penelitian. Salah satu 
penyebabnya adalah penguasaan mahasiswa terhadap literatur yang kurang memadai. 

Tipe Masalah Penelitian 

Tipe masalah penelitian tergantung pada disiplin ilmu dan bidang studi yang menjadi 
minat dan perhatian peneliti. Masalah peneliti pada dasarnya merupakan suatu keadaan 
yang memerlukan solusi. Sekarang mengidentifikasikan empat kemungkinan tipe 
masalah dalam penelitian akuntansi : 

� ¨ masalah-masalah yang ada saat ini di suatu lingkungan organisasi yang memerlukan 
solusi, 

� ¨ area-area tertentu dalam suatu organisasi yang memerlukan pembenahan atau 
perbaikan, 

� ¨ persoalan-persoalan teoritis yang memerlukan penelitian untuk menjelaskan atau 
memprediksi fenomena, 

� ¨ pertanyaan penelitian yang memerlukan jawaban empiris. 

Masalah-masalah di suatu lingkungan organisasional yang memerlukan solusi yang 
umumnya diteliti dalam penelitian terapan. Masalah-masalah praktis dapat terjadi pada 
setiap tingkat dan fungsi organisasional. Berikut ini contoh masalah praktis dalam suatu 
organisasi yang memerlukan pemecahan melalui penelitian, contoh : 

Manajemen perusahaan menilai bahwa kinerja bagian pengiriman produk kurang optimal 
dan perlu upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen perusahaan. Menurut 
penilaian manajemen dengan kinerja yang sekarang, kemungkinan akan menimbulkan 
masalah ketidakpuasan konsumen pada masa yang akan datang. Manajemen memerlukan 
informasi mengenai berbagai alternatif yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja 
bagian pengiriman produk. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui penelitian yang 
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hasilnya diharapkan dapat memberi dukungan terhadap keputusan yang akan di buat 
manajeen dalam rangka optimalisasi kinerja bagian pengiriman produk. 

Persoalan-persoalan teoritis yang memerlukan penelitian untuk menjelaskan (atau 
memprediksi fenomena). Tidak semua hasil penelitian bisnis memberikan kontribusi 
secara langsung terhadap pemecahan masalah-masalah praktis. Para akademisi atau 
praktisi dapat melakukan penelitian terhadap persoalan teoritis yang mempunyai 
dampak tidak langsung terhadap pemecahan masalah-masalah praktis. 

Kriteria Masalah 

Penemuan masalah penelitian, sekali lagi bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Ada 
sejumlah criteria yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penemuan masalah 
penelitian, antara lain : 

� ¨ merupakan bidang masalah dan topik yang menarik, 
� ¨ mempunyai signifikan secara teoritis atau praktis, 
� ¨ dapat di uji melalui pengumpulan dan analisis data, 
� ¨ sesuai dengan waktu dan biaya yang tersedia. 

Bidang Masalah dan Topik yang Menarik 

Inisiatif penelitian dapat berasal dari peneliti atau pihak sponsor yang membiayai proyek 
penelitian. Jika ide penelitian berasal dari peneliti, bidang masalah yang dipilih umumnya 
adalah yang menarik perhatian dan merupakan bidang keahlian yang dikuasi oleh 
peneliti. Lingkungan peneliti termasuk : latar belakang pendidikan, pemikiran dan 
disiplin yang ditekuni, merupakan faktorfaktor yang mempengaruhi pemilihan bidang 
masalah dan pemahaman peneliti terhadap masalah yang diteliti. 

Signifikan Secara Teoritis atau Praktis 

Peneliti harus mempertimbangkan apakah bidang masalah dan topic peneliti yang 
menarik untuk diteliti mempunyai signifikan secara teoritis (untuk penelitian dasar) 
atau secara praktis (untuk penelitian terapan). Pertimbangan yang digunakan untuk 
menentukan signifikan masalah penelitian berkaitan dengan tiga hal sebagai berikut : 

1. Adanya dukungan konsep-konsep teoritis dari penelitian-penelitian sebelumnya 
yang mempunyai topik sejenis. 

2. Tersedianya dan dapat diperoleh data yang relevan dengan topik penelitian. 
3. Kontribusi hasil penelitian terhadap pengembangan teori atau pemecahan 

masalah praktis. 

Dapat Diuji Melalui Pengumpulan dan Analisis Data 

Masalah penelitian yang baik tidak cukup sekedar memenuhi criteria sebagai topik yang 
menarik dan mempunyai signifikan secara teoritis atau praktis. Masalah yang diteliti 
harus dapat diuji melalui pengumpulan dan analisis data. Masalah yang terlalu umum 
cenderung akan mengakibatkan banyak variabel dan jumlah data yang harus 
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dikumpulkan sehingga peneliti akan sulit untuk menginterprestasikan hasilnya. 
Contohnya : 

Penelitian untuk menguji pengaruh system penyusunan anggaran terhadap peningkatan 
kinerja merupakan masalah umum yang dapat dispensifikasikan lebih lanjut ke dalam 
beberapa rumusan masalah yang spesifik, antara lain : 

1. Apakah penyusunan anggaran partisipatif mempunyai pengaruh terhadap 
peningkatan kinerja manajer secara individual ? 

2. Apakah anggaran yang disusun secara partisipatif mempunyai pengaruh terhadap 
peningkatan kinerja bagi organisasi ? 

Sesuai dengan Waktu dan Biaya Yang Tersedia 

Spesifikasi masalah yang diteliti, disamping berdasarkan pertimbangan agar masalahnya 
dapat diuji, jika karena pertimbangan waktu dan biaya. Pembatasan skop masalah dapat 
dilakukan pada berbagai aspek, antara lain : periode waktu pengamatan, unsur-unsur 
(variabel) yang diteliti, dan lingkungan subyek penelitian. 

Sumber Penemuan Masalah 

Sumber masalah penelitian yang utama, seperti yang telah disebutkan dimuka, berasal 
dari pengalaman dan literature. Sumber masalah penelitian yang berasal dari : 

1. Literature yang dipublikasikan, antara lain dalam bentuk : buku teks, 

jurnal, atau teks data base. 

2. Literature yang tidak dipublikasikan, antara lain berupa : skripsi, tesis, 

disertasi, paper atau makalah seminar. 

Berikut ini pembahasan mengenai beberapa sumber penemuan masalah penelitian yang 
berasal dari literature yang dipublikasikan. 

� Buku teks, merupakan salah satu jenis literature yang dipublikasikan yang berisi 
banyak informasi sebagai sumber penemuan masalah penelitian. 

� Jurnal, merupakan jenis literature yang berisi artikel-artikel yang menelaah berbagai 
macam konsep-konsep teoritis. 

� Tex database, merupakan jenis literature yang berisi kompilasi daftar buku, jurnal, 
majalah atau literature lainnya yang dipublikasikan secara periodic. 

Berdasarkan cakupan informasinya tex database dapat dikelompokkan menjadi tiga 
bentuk : 

1. Bibliographic database memuat daftar referensi antara lain mengenai judul artikel, 
nama penulis, sumber publikasi, periode penerbitan, volume dan nomor halaman. 
Contohnya : 
� Accounting Research Directory berisi daftar artikel hasil penelitian akuntansi 

selama periode tertentu yang dimuat dalam sejumlah jurnal akuntansi. 
� Business Periodical Index memuat daftar bibiliografi artikel bisnis dan ekonomi. 
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� Predicast F&S Index berisi informasi yang lebih spesifik: akuisisi, merger, produk 
dan teknologi baru. 

2. Abstract database yang menyajikan abstrak atau ringkasan artikel. 
3. Full-text database memuat kumpulan materi artikel secara lengkap. 

Metode Penemuan Masalah 

Ide untuk menemukan masalah penelitian umumnya berasal dari masalah-masalah 
penelitian sebelumnya. Peneliti memperoleh ide dengan cara mengembangkan masalah-
masalah peneliti sebelumnya. Aspek-aspek yang dapat dikembangkan dari masalah-
masalah penelitian sebelumnya, antara lain adalah : lingkungan dari subyek yang diteliti, 
dimensi atau perspektif masalah penelitian, dan metode penelitian. 

Ide untuk menemukan masalah penelitian dapat diperoleh melalui dua pendekatan 
formal dan informal. Pendekatan formal secara umum dinilai lebih baik dibandingkan 
dengan pendekatan informal. 

Pendekatan Formal 

Ada enam metode untuk menemukan masalah dengan pendekatan formal, yaitu : 

1. Metode Analog (Analog Method) 

Metode ini menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian pada bidang 
tertentu untuk menentukan masalah penelitian pada bidang yang lain yang terkait. 
Penggunaan konsep analog akan membantu peneliti dalam merumuskan masalah 
penelitian yang ide dan konsepnya berasal dari keberhasilannya penerapan suatu teori 
atau metode pada bidang tertentu. 

� Studi sistematik dalam penyajian laporan keuangan. 
� Penerapan teori komunikasi pada pembaca laporan keuangan 

2. Metode Renovasi (Renovation Method) 

Menurut metode ini masalah penelitian dapat ditentukan dengan cara memperbaiki 
atau mengganti komponen teori atau metode yang kurang relevan dengan komponen 
teori atau metode lain yang lebih efektif. Misalnya, pelaksanaan program audit 
berdasarkan metode pos-pos laporan keuangan kemungkinan dapat diubah dengan 
berdasarkan metode system informasi. Penelitian diarahkan untuk menguji apakah 
penggantian metode tersebut dapat mengeliminasi komponen teoritis dari proses audit 
yang kurang relevan. 

3. Metode Dialektis 

Metode ini menentukan masalah penelitian dengan mengajukan usulan pengembangan 
terhadap teori atau metode yang telah ada. Fokus masalah yang diteliti adalah 
penerapan teori atau metode alternatif. Misalnya, metode pengukuran berdasarkan 
general price level accounting dapat diusulkan sebagai alternatif dari metode historical cost 
accounting pada masa inflasi. Rumusan pertanyaan penelitian dapat berupa : “apakah 
general price level accounting merupakan metode pengukuran yang dapat memberikan 
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informasi keuangan yang lebih baik pada masa inflasi dibandingkan dengan metode 
historical cost accounting ?” 

4. Metode Morfologi (Morphology Method) 

Metode ini merupakan metode formal yang digunakan untuk menemukan masalah 
penelitian dengan menganalisis berbagai kemungkinan kombinasi bidang masalah 
penelitian yang saling berhubungan dengan bentuk matrik. 

5. Metode Dekomposisi (Decomposition Method) 

Berdasarkan metode ini masalah penelitian ditemukan dengan cara membagi masalah 
ke dalam elemen-elemen yang lebih spesifik. Peneliti dapat memilih masalah penelitian 
berdasarkan pada elemen-elemen tertentu. Misal, masalah akuntansi beli-sewa (leasing) 
dapat dibagi menjadi beberapa elemen yang lebih spesifik, antara lain : 

� Dasar pengukuran (biaya historis atau nilai sekarang) 
� Penerapan teori nilai sekarang 
� Materiality 
� Matching cost with revenue 

Berdasarkan dekomposisi masalah akuntansi beli-sewa tersebut, peneliti dapat 
menentukan masalah dengan topik penelitian, misal : “studi terhadap penerapan teori 
nilai sekarang dalam akuntansi beli-sewa”. 

6. Metode Agregasi 

Metode ini merupakan kebalikan dari metode dekomposisi, yaitu menggunakan hasil 
penelitian atau teori berbagai bidang penelitian yang berbeda untuk menentukan suatu 
masalah penelitian yang lebih kompleks. 

Misalnya, masalah penelitian yang menguji : 

� Penerapan analisis input-output, teori utilities, dan teori motivasi secara simultan 
untuk pengukuran kinerja manajerial. 

� Penerapan teori nilai sekarang dalam akuntansi beli-sewa dan akuntansi sumber 
daya manusia. 

Pendekatan Informasi 

Ada empat metode yang digunakan untuk menemukan masalah penelitian dengan 
pendekatan informal, yaitu : 

Metode Perkiraan (Conjecture Method) 

Metode menemukan masalah penelitian bisnis berdasarkan instuisi pembuat keputusan 
mengenai situasi tertentu yang diperkirakan mempunyai potensi masalah. Penentuan 
masalah dengan metode ini kurang didukung oleh buktibukti yang cukup, karena hanya 
berdasarkan perkiraan pembuat keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
pembuatan keputusan antara lain: hubungannya dengan lingkungan sekitarnya, imajinasi, 
persepsi, dan kemampuan membuat kebijakan (judgement). 
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Metode Fenomenologi (Phenomenology Method) 

Metode ini menemukan masalah penelitian berdasarkan hasil observasi terhadap fakta 
atau kejadian. Pengamatan terhadap fenomena kemungkinan dapat mengarahkan pada 
penyusunan suatu dugaan atau hipotesis. Misalnya, pengamatan investor terhadap data 
keuangan historis suatu perusahaan atau beberapa perusahaan dalam suatu industri 
dapat digunakan sebagai dasar dalam penentuan topik masalah mengenai : manfaat rasio 
keuangan untuk memprediksi pertumbuhan laba kandungan informasi laporan kas 
untuk pembuatan keputusan investasi. 

Metode Konsensus (Consensus Method) 

Ide masalah penelitian dapat ditemukan berdasarkan adanya konsumen atau konvensi 
dalam praktek bisnis. Konsensus atau konvensi merupakan kebiasaan yang dipraktekan 
dalam bisnis yang tidak dilandasi oleh konsep atau teori yang baku. Misal, kriteria untuk 
menentukan materiality dalam pengakuan dan penyajian informasi akuntansi atau 
auditing, kemungkinan dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan masalah 
penelitian. 

Metode Pengalaman (Experience Method) 

Masalah penelitian, seperti yang telah disebut di muka, diantaranya dapat ditemukan 
berdasarkan pengalaman perusahaan atau orang-orang dalam perusahaan. 

Misalnya, pengalaman perusahaan dalam menghadapi kesulitan likuiditas atau reaksi 
konsumen kemungkinan dapat mengarahkan pada penemuan masalah penelitian yang 
berkaitan dengan peningkatan kemampuan kas atau perubahan teknik pemasaran. 

PERUMUSAN MASALAH  

Perumusan masalah atau pertanyaan penelitian merupakan tahap akhir pada penemuan 
setelah penelitian memilih bidang dan pokok masalah yang diteliti. Kriteria penelitian 
yang baik menghendaki rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang jelas dan 
tidak ambiguitas. Agar memudahkan peneliti dalam menentukan konsep-konsep teoritis 
yang ditelaah dan memilih metode penguji data yang tepat, masalah penelitian sebaiknya 
dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang mengekspresikan secara jelas hubungan 
antara dua variabel atau lebih. Rumusan masalah dalam suatu penelitian dapat berupa 
lebih dari suatu pertanyaan. Contoh, rumusan masalah penelitian berbentuk 
pertanyaan, sebagai berikut : “Bagaimana pengaruh idealisme terhadap komitmen pada 
profesi”. 

Sedangkan contoh, rumusan masalah penelitian yang tidak dinyatakan dalam bentuk 
pertanyaan, tetapi dinyatakan dalam tujuan penelitian, sebagai berikut : 

“Studi ini dimaksudkan untuk menguji dampak tiga variabel yaitu gaya kepemimpinan, 
ketidakpastian lingkungan, dan informasi job-relevant terhadap kegunaan yang dirasakan 
dari system pengganggaran”. 
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Kesalahan Umum Dalam Penemuan Masalah 

Isaac dan Michael mengemukakan beberapa kesalahan yang umumnya dilakukan peneliti 
dalam tahap penemuan masalah penelitian, diataranya adalah sebagai berikut : 

1. Peneliti mengumpulkan data tanpa rencana atau tujuan penelitian yang jelas. 
2. Peneliti memperoleh sejumlah data dan berusaha untuk merumuskan masalah 

penelitian sesuai dengan data yang tersedia. 
3. Peneliti merumuskan masalah peneliti dalam bentuk terlalu umum dan ambiugitas 

sehingga menyulitkan interprestasi hasil dan pembuatan kesimpulan penelitian. 
4. Peneliti menemukan masalah tanpa terlebih dulu menelaah hasil-hasil penelitian 

sebelumnya dengan topik sejenis, sehingga masalah penelitian tidak didukung oleh 
kerangka teoritis yang baik. 

5. Peneliti memilih masalah penelitian yang hasilnya kurang memberikan kontribusi 
terhadap pengembangan teori atau pemecahan masalah praktis. 
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