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1. Nama Mata kuliah Desain Riset Archieval 

2. Kode Mata Kuliah EA12703 

3. SKS 4 

4. Nama Dosen Pengampu Evy Rahman Utami, SE, M.Sc  

5. Kantor/Ruang Ruang Prodi Akuntansi A, Gd. E2 Lt.3 

6. HP/WA 081392257735  

7.  Email evyrahmanutami@yahoo.com 

8. Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini membahas dan mendiskusikan metoda, prosedur, 

dan teknik dalam melakukan riset ilmiah. Pembahasan akan 

difokuskan pada bagaimana mengidentifikasi masalah riset di 

bidang akuntansi dan membuat desain riset berbasis data sekunder 

untuk menjawab/ menyelesaikan masalah tersebut.  

9. Tujuan Pembelajaran 1. Mahasiswa memahami metoda (langkah-langkah) penyusunan 

riset ilmiah.  

2. Mahasiswa dapat membaca dan memahami hasil/laporan riset, 

khususnya di bidang akuntansi. 

3. Mahasiswa dapat engidentifikasi masalah-masalah akuntansi 

yang memerlukan riset untuk pemecahan atau penjelasan. 

4. Mahasiswa memilih dan mendokumentasi sumber bacaan 

sebagai bahan rujukan penulisan karya ilmiah.  

5. Mahasiswa dapat menyusun ulang/mereplikasi dan/atau 

mengembangkan riset di bidang akuntansi dengan 

menggunakan metoda riset yang tepat.  
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Konsep Dasar Riset  

Penelitian adalah upaya yang sistematik dan terorganisir untuk menginvestigasi suatu 

permasalahan dengan tujuan untuk memperoleh jawaban atau solusi atas masalah tersebut. 

Penelitian bisnis dapat diartikan sebagai usaha sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki 

masalah spesifik yang dihadapi dalam dunia kerja yang membutuhkan solusi. Jenis penelitian 

dibedakan menjadi 2 yaitu riset ilmiah dan dan riset terapan. Riset ilmiah adalah riset yang 

mengikuti metode ilmiah yang rigor untuk mengidentifkasi masalah, mengumpulkan serta 

menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Tujuan utama penelitian ilmiah yaitu 

menghasilkan lebih banyak pengetahuan dan pemahaman terhadap fenomena ketertarikan dan 

membangun teori-teori berdasarkan hasil penelitian. Disisi lain, penelitian terapan terapan 

lebih berfokus untuk mencari suatu solusi yang langsung diaplikasikan dalam dunia nyata (di 

lapangan). Perbedaan utama antara penelitian terapan dengan penelitian ilmiah yaitu penelitian 

terapan dilakukan untuk memecahkan permasalahan saat ini, sedangkan penelitian dasar atau 

ilmiah mempunyai fokus yang lebih luas untuk menghasilkan pengetahuan dan memahami 

fenomena serta masalah yang terjadi dalam berbagai lingkungan organisasi.  

Penelitian ilmiah berfokus pada metode yang kokoh untuk mengidentifikasi 

permasalahan, mengumpulkan data, menganalisis data serta menarik kesimpulan yang valid. 

Ciri-ciri penelitian ilmiah yaitu: 

1. Tujuan yang jelas (Purposiveness) 

2. Kokoh (Rigor) 

3. Dapat diuji (Testability) 

4. Dapat ditiru (Replicability) 

5. Tepat dan yakin (Precision dan Confidence) 

6. Objektivitas (Objectivity) 

7. Dapat digeneralisasi (Generalizability) 

8. Sederhana (Parsimony) 

 

Pendekatan penelitian dibedakan mejadi 2 yaitu pendekatan saintifik (positivisma) 

dan pendekatan naturalis (nonpositivisma). Pendekatan naturalis tidak menggunakan bentuk 

terstruktur dari riset. Pendekatan ini lebih menjaga pengaturan yang alamiah dimana fenomena 

atau perilaku terjadi. Pendekatan positivisma lebih pada realitas atau fenomena dan hubungan 
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didalamnya dapat diamati, diklasifikasi, dan diukur. Peneliti mengambil daya dengan sampel 

untuk tujuan generalisasi pada populasi. Pendekatan ini lebih bersifat deduktif dan penelitian 

kuantitatif. Disisi lain, penelitian nonpositivisma memandang realitas sebagai sesuatu yang 

holistik dan dinamis. Peneliti akan menemukan makna yang spesifik tidak untuk kepentingan 

generalisasi dan bersifat induktif (penelitian kualitatif. Peneliti lebih sering menggunakan mix 

method dalam melakukan penelitian. 

  

Tujuan penelitian sosial 

Tujuan penelitian sosial secara garis besar dapat dibagi menjadi 3: 

1. Eksplorasi topik baru (exploratory research) 

Penelitian eksplorasi dilakukan bila isu riset masih relatif baru dan riset sebelumnya masih 

sedikit. Penelitian ini memberi gambaran fenomena secara umum. Tujuan utamanya untuk 

memformulasikan pertanyaan riset yang tepat, isu riset, atau hipotesis baru mengenai 

fenomena Type pertanyaan riset yang digunakan: “what”. Pertanyaan bisa berubah (open 

ended, creative) sejalan dengan pelaksanaan riset. Data yang digunakan biasanya kualitatif, 

pembahasan penelitian juga lebih bersifat kualitatif. 

2. Menjelaskan atau mendeskripsikan fenomena (descriptive research) 

Tujuan utama penelitian deskriptif adalah  menjelaskan/mendeskripsikan fenomena secara 

lebih detail. Fokus pada pertanyaan “how” and “who”. Dalam praktik riset eksploratori juga 

disertai dengan riset deskriptif. Data yang digunakan bisa kuantitatif atau kualitatif, 

mendeskripsikan hasil riset dalam data kuantitatif. 

3. Menjelaskan “why” sesuatu terjadi (explanatory research) 

 Bila isu riset dan penjelasannya sudah cukup kaya, maka bisa dikembangkan menjadi riset 

eksplanatori. Penelitian ini digunakan untuk menguji prediksi teori. Fokus riset untuk  

menjawab pertanyaan “why”,dibangun dan dikembangkan berdasar studi ekploratori atau 

deskriptif. Model ini biasanya memiliki testable hypothesis dan menjelaskan hubungan 

antar variabel, menjelaskan cause-effect.  

 

Penelitian berdasar dimensi waktu   

1. Cross-sectional research: snapshot, observe at one point in time (misal riset banyak 

perusahaan satu perioda) 

2. Longitudinal research: more than one time, mengamati perubahan 

3. Time series: study longitudinal untuk mendpatkan informasi yang sama dari sekelompok 

unit amatan, beberapa perioda amatan 
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4. Panel: observasi unit amatan yang sama (konstan) untuk beberapa perioda 

5. Cohort: fokus pada cohort atau karakteristik tertentu 

6. Case study:  bisa cross sectional atau longitudinal. Biasanya pada riset kualitatif. 
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