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ABSTRAK 

Pentingnya suatu penelitian dilatarbelakangi oleh beberapa tujuan. Pertama, 

dengan adanya penelitian kita dapat menambah wawasan atau pengetahuan baru 

yang belum diketahui sebelumnya. Kedua, penelitian juga dapat sebagai bahan 

evaluasi kinerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemetaan dan 

kecenderungan penelitian yang dilakukan oleh peneliti akuntansi di Indonesia. 

Dalam usaha mencapai tujuan penelitian digunakan metode analisis data 

yaitu analisis kualitatif yang merupakan analisis berdasarkan pendapat logis 

disajikan dalam bentuk kata-kata dan pemahaman secara tertulis sesuai dengan data 

yang diperoleh. Dengan demikian dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai 

pemetaan dan kecenderungan hasil penelitian akuntansi di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu diambil dari Prosiding 

Simposium Nasional Akuntansi (SNA) mulai dari tahun 2012-2014. Teknik analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif ekplanatori. Tujuan 

penggunaan teknik analisis ini adalah untuk membuat suatu penggalian gambaran 

yang benar tentang objek yang diteliti, serta memaparkan data secara sistematis dan 

objektif. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian akuntansi di 

Indonesia cukup beragam namun untuk beberapa kategori terdapat perbedaan yang 

signifikan dari segi kuantitas. 

 

Kata kunci : pemetaan, kecenderungan, jenis penelitian, bidang kajian, sumber 

data penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis 
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ABSTRACT 

 The importance of a research is motivated by several objectives. First, with 

the research we can improve our knowledge that has not been known before. 

Second, a research can also be a material of performance evaluation. The purpose 

of this study is to determine the mapping and trends of research conducted by 

researchers in Indonesia. 

 In attempt to reach research goals this thesis use data analysis method in 

form of qualitative analysis which is an analysis based on logical opinion presented 

in form of words and written understanding matching the acquired data. Thus can 

be obtained a clear view of the mapping and trends of accounting research in 

Indonesia. 

 This study uses secondary data from Proceedings National Symposium 

Accounting (SNA) starting from 2012-2014. The analytical technique used in this 

study is qualitative explanatory. The reason of the use of this technique is to design 

a decent description about the research project, and to present the data 

systematically and objective. From this analysis can be concluded that the results 

of accounting research in Indonesia is quite diverse but for some categories there 

are significant differences in terms of quantity. 

 

Keywords: mapping, trends, types of research, field studies, research data sources, 

data collection techniques, analytical methods 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pada umumnya, penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai 

aspek yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Setiap orang 

mempunyai motivasi yang berbeda. Dalam kehidupannya manusia selalu 

dihadapkan dengan berbagai masalah dan tantangan baik dari dirinya sendiri, 

keluarga, masyarakat sekitar serta faktor lingkungan kerja. Selain faktor-faktor 

tersebut, tujuan penelitian dan jenis profesi menjadi faktor penentu dalam 

penelitian. Suatu masalah maupun tantangan membutuhkan penjelasan, 

pemecahan, dan penyelesaian. Namun, pada kenyataan tidak semua masalah dan 

kesulitan dapat dipecahkan. Masalah-masalah yang sulit dan kompleks perlu diteliti 

untuk dapat dipecahkan dan diselesaikan. Pada dasarnya, secara umum motivasi 

dan tujuan penelitian pada dasarnya adalah sama, yaitu bahwa penelitian 

merupakan jawaban dari keinginan manusia yang lazim menjadi motivasi dalam 

melakukan penelitian.  

Pentingnya suatu penelitian menurut Semiawan (2003) dilatarbelakangi 

oleh beberapa tujuan. Pertama, dengan adanya penelitian kita dapat menambah 

wawasan atau pengetahuan baru yang belum diketahui sebelumnya. Kedua, 

penelitian juga dapat sebagai bahan evaluasi kinerja dan meningkatkan kinerja. 

Menurut Gulo (2002) penelitian merupakan suatu proses penemuan yang sistematis 

dan empiris untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk 
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mengembangkan prinsip-prinsip umum. Proses sistematis artinya suatu proses yang 

dilakukan dalam suatu penelitian dengan mengikuti langkah langkah yang bersifat 

logis. Selanjutnya, Suatu cara atau metode yang dilakukan yang biasa diamati oleh 

indra manusia, sehingga cara atau metode yang digunakan tersebut dapat diketahui 

atau diamati oleh orang lain disebut empiris. 

Frick (2008) menyatakan bahwa penelitian empiris (empirical research) 

merupakan suatu penelitian yang bersifat menjelajah, menelaah, dan menjelaskan 

suatu kenyataan berdasarkan pengalaman dengan sumber data yang valid. Fokus 

utama dari penelitian yang bersifat empiris adalah informasi harus didapat dari 

pengamatan yang terjadi di dunia nyata, dan pengamatan itu harus disajikan berupa 

data. Data pada penelitian empiris terdapat dua jenis, yaitu data kuantitatif dan data 

kualitatif. Data kuantitatif disajikan dengan angka, sedangkan kualitatif dijabarkan 

dengan kalimat.  

Penalaran logis dalam bentuk seperangkat prinsip-prinsip yang luas (a set 

of broad priciples) yang memberikan kerangka referensi umum untuk 

mengevaluasi praktek akuntansi dan memberikan pedoman dalam mengembangkan 

praktek dan prosedur akuntansi yang baru (Hendriksen & Van Breda, 1999). Dalam 

prakteknya, para peneliti didasarkan pada berbagai jenis teori. Teori akan berguna 

apabila rumusan teori tesebut dapat dijadikan sebagai alat untuk memprediksi 

sesuatu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Susunan konsep, definisi 

yang menyajikan secara sistematis gambaran fenomena akuntansi yang 

menjelaskan hubungan antarvariabel dengan variabel lainnya dalam struktur 

akuntansi dengan maksud dapat menjelaskan dan meramalkan fenomena yang 
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mungkin akan muncul disebut sebagai teori akuntansi. Dalam teori akuntansi ada 

dua jenis teori yaitu teori akuntansi normatif dan teori akuntansi positif. 

Pada tahun 1960, teori normatif (normative theory) merupakan teori yang 

digunakan dalam akuntansi (Laughlin, 1995). Perumusan akuntansi lebih tertarik 

pada rekomendasi kebijakan dan apa yang seharusnya dilakukan, bukan apa yang 

sekarang dipraktekkan. Teori normatif berusaha membenarkan tentang apa yang 

seharusnya dipraktekkan tanpa mempertimbangkan kondisi lingkungan. Sebagai 

contoh, ketika kita ingin mengetahui kapan sewa guna usaha harus dikapitalisasi. 

Tentu pernyataan tersebut menghasilkan berbagi alternatif jawaban. Dengan 

menggunakan teori akuntansi normatif kita akan memilih yang paling tepat 

“seharusnya” menggunakan penalaran logis. Di Indonesia teori akuntansi normatif 

dikenal dengan nama Praktik Akuntansi Berterima Umum (PABU).  

Namun, seiring perkembangan, teori normatif mulai ditinggalkan karena 

dianggap tidak sesuai dengan kondisi dimana teori ini tidak relevan dengan desain 

sistem akuntansi yang ada. Hal ini diakibatkan karena dalam perkembangan kondisi 

ekonomi semakin berubah dan berbeda-beda sehingga pendekatan normatif tidak 

dapat digunakan untuk menghasilkan teori akuntansi dalam praktek sehari-hari. 

Desain sistem akuntansi normatif kenyataannya tidak dapat digunakan untu praktek 

akuntansi (Chariri & Ghozali, 2001). 

Teori positif (positive theory) muncul sebagai alternatif lain terhadap 

penerapan teori dalam penelitian, dimana teori akuntansi positif menjelaskan suatu 

proses, yang menggunakan pemahaman dan pengetahuan serta menggunakan 

kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapii kondisi tertentu di masa 
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yang akan datang. Teori akuntansi positif berkembang seiring dengan kebutuhan 

untuk mejelaskan dan memprediksi realitas produk yang ada di masyarakat.  

Tujuan dari teori akuntansi positif adalah untuk menjelaskan dan 

memprediksi praktik akuntansi (Chariri & Ghozali, 2001). Menjelaskan berarti 

membuat alasan-alasan terhadap praktik yang diamati. Misalnya, teori akuntansi 

positif berusaha menjelaskan mengapa perusahaan tetap menggunakan akuntansi 

historical cost dan mengapa perusahaan tertentu mengubah teknik akuntansi 

mereka. Prediksi terhadap praktik akuntansi berarti teori berusaha memprediksi 

fenomena yang belum diamati. Teori akuntansi positif merupakan studi lanjut dari 

teori akuntansi normatif karena kegagalan normatif dalam menjelaskan fenomena 

praktik yang terjadi secara nyata. Teori akuntansi positif mempunyai peranan 

sangat penting dalam perkembangan teori akuntansi. Teori akuntansi positif dapat 

memberikan pedoman bagi para pembuat kebijakan akuntansi dalam menentukan 

konsekuensi dari kebijakan tersebut.  

Perbedaan utama antara teori positif dan normatif adalah teori normatif 

bersifat preskriptif sedangkan teori positif bersifat deskriptif, penjelasan atau 

prediksi (Setialikman, 2005). Teori normatif menuntun untuk memerintah 

bagaimana akuntan seharusnya bertindak untuk meraih outcome yang dianggap 

baik, cocok, adil dan sebagainya. Sedangkan teori positif menggambarkan 

bagaimana seseorang bertindak dengan baik, menjelaskan mengapa orang-orang 

harus bertindak dengan cara tepat dan dapat menjelaskan mengapa orang-orang 

harus bertindak secara tepat. Karena itu, dibutuhkan pengembangan teori akuntansi 
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positif yang bertujuan untuk menguji teori akuntansi normatif secara empiris agar 

memiliki dasar teori yang kuat. 

Selain itu, suatu penelitian juga dapat dipengaruhi oleh konstruksi sosial. 

Menurut Berger dan Luckman (dalam Bungin, 2007) Konstruksi sosial dalam hal 

ini merupakan suatu pengetahuan yang bersifat keseharian yang hidup dan 

berkembang di masyarakat seperti konsep, kesadaran umum, wacana publik. 

Kontruksi sosial (social construction) merupakan suatu konsep yang menilai suatu 

tindakan dari seseorang oleh masayarakat dalam lingkungan tertentu. Terciptanya 

konstruksi sosial diharapkan menjadi nilai yang dapat diterima oleh masyarakat 

sekitar dalam suatu lingkungan. Dalam konstruksi sosial setiap individu akan 

menafsirkan dunia realitas yang ada dimana hal tersebut terjadi karena adanya relasi 

sosial antara individu dengan lingkungannya ataupun orang disekitarnya. 

Selanjutnya individu tersebut akan membangun atau menciptakan sebuah 

pengetahuan (knowledge) berdasarkan pada realitas yang telah dilihatnya serta pada 

struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian konstruksi 

sosial akan sangat berdampak terhadap proses dan hasil dimana suatu penelitian itu 

dilakukan. 

Variasi penelitian berdasarkan metode (Nazir, 2013) antara lain penelitian 

sejarah, deskriptif, eksperimen, ex post facto, dan partisipatori. Penelitian ini akan 

memetakan metode penelitian yang digunakan oleh para peneliti di Indonesia. Hal 

tersebut akan dapat menggambarkan metode yang paling banyak dan yang sedikit 

digunakan oleh para peneliti. 
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Sedangkan jenis data menurut Sriawan & Utami (2015) secara umum dibagi 

menjadi dua jenis yaitu, primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer 

dilakukan dengan pengumpulan data yang bersumber dari sumber pertama atau 

langsung dari lapangan penelitian (Maryati & Suryawati, 2006). Proses 

pengambilan data dilakukan secara survei dan percobaan. Survei dapat dilakukan 

dengan beberapa cara, antara lain angket, wawancara dengan responden, dan 

observasi. Perbedaan survei dengan percobaan adalah ketersediaan data awal. 

Survei digunakan apabila data sudah ada di lapangan, sedangkan percobaan 

dilakukan apabila data belum tersedia di lapangan. Percobaan dilakukan dengan 

memberikan percobaan pada sampel kemudian dilakukan test untuk mendapatkan 

data. Data sekunder tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Peneliti 

mendapatkan data yang sudah ada yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan 

berbagai cara atau metode. 

Fokus riset yang akan diangkat dalam penelitian ini ialah variasi gambaran 

pemetaan dan kecenderungan penelitian yang dilakukan oleh peneliti akuntansi 

yang ada di Indonesia dengan menggunakan data dari Simposium Nasional 

Akuntansi (SNA) mulai dari tahun 2012-2014. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif non interaktif. Pendekatan kulitatif dipilih karena penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengungkap makna atau esensi terhadap suatu fenomena. 

Fenomena tersebut sarat dengan keperilakuan, sikap dan pandangan manusia 

sehingga sangat tepat untuk diteliti dengan pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif non interaktif (non interactive inquiry) disebut juga 

penelitian analitis, mengadakan pengkajian berdasarkan analisis dokumen. 
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Penelitian ini tidak menghimpun data secara interaktif melalui interaksi dengan 

sumber data manusia. Melainkan, menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, 

dan mengadakan sintesis data untuk kemudian memberikan interpretasi terhadap 

konsep, kebijakan, peristiwa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat 

diamati. Sumber data dalam penelitian kualitatif non interaktif adalah dokumen-

dokumen (Hamdi & Bahruddin, 2014).  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Merebean (2009) dilakukan untuk 

memetakan topik skripsi mahasiswa progdi akuntansi Universitas Kristen Satwa 

Wacana. Sampel yang digunakan oleh peneliti tersebut adalah judul penelitian yang 

digunakan oleh mahasiswa akuntansi Universitas Kristen Satwa Wacana. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ulfa (2009), memetakan skripsi 

mahasisawa Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Pendidikan Negeri. Dan penelitian yang dilakukan oleh Sriawan dan Nur Sita 

Utami (2005) memetakan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa program Studi 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani. 

Dari penelitian terdahulu tersebut, peneliti mencoba membuat penelitian 

yang baru dengan menggunakan sampel yang berbeda yaitu menggunakan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh para peneliti Akuntansi di Indonesia dengan 

mengambil data dari Prosiding Simposium Nasional Akuntansi (SNA). Selain 

membahas pemetaan penelitian, penelitian ini juga akan membahas bagaimana 

kecenderungan penelitian di Indonesia. Peneliti akan menggunakan data SNA dari 

tahun 2012-2014. 
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Hasil penelitian peneliti akuntansi di Indonesia digunakan sebagai object 

dalam penelitian ini karena penelitian yang meneliti hasil dari peneliti akuntansi di 

Indonesia belum pernah dilakukan sebelumnya dan cakupan akuntansi dalam 

penelitian ini menjadi pilihan karena kesesuaian dengan studi yang digeluti. 

Penelitian ini akan mengidentifikasi hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

akuntansi ke dalam variasi kategori sehingga akan memunculkan pertanyaan 

tentang bagaimana variasi penelitian akuntansi di Indonesia. Dari penelitian ini, 

diharapkan mampu memberikan informasi mengenai penelitian yang sudah 

dilakukan sehingga mampu meningkatkan daya kreatifitas mahasiswa dan dapat 

menambah cakupan keragaman kajian dalam penulisan suatu penelitian. Akhirnya, 

judul penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah “Meta-Analisis Variasi Penelitian 

Dari Peneliti Akuntansi Di Indonesia”. 

1.2  Motivasi Penelitian 

Penelitian akuntansi yang membahas tentang berbagai hasil penelitian dari 

peneliti-peneliti di Indonesia masih jarang dilakukan. Ada beberapa faktor yang 

mendorong manusia untuk melakukan suatu penelitian, seperti motivasi ingin tahu 

ataupun tuntutan dari pekerjaan. Dalam melakukan suatu penelitian, peneliti 

akuntansi tidak terlepas dari konstruksi sosial yang mempengaruhi hasil penelitian 

tersebut. Ada beberapa hal yang membuat penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

di Indonesia berbeda satu sama lain seperti desain penelitian, teori pendukung, data, 

ataupun metode analisis yang digunakan. Penelitian akuntansi di Indonesia tidaklah 

variatif. Dimana para peneliti cenderung hanya menggunakan satu kategori sebagai 

contoh jenis kuantitatif lebih banyak dibanding kualitatif. Untuk itu penelitian ini 
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melakukan kajian mendalam untuk mengidentifikasi, mengkategorisasi, dan 

menganalisis penelitian peneliti-peneliti akuntansi yang ada di Indonesia untuk 

melihat bagaimana variasi penelitian oleh peneliti akuntansi di Indonesia. 

1.3  Pertanyaan Dan Tujuan Penelitian 

Pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab serta tujuan yang ingin dicapai 

melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, bagaimanakah pemetaan 

variasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti akuntansi di Indonesia berdasarkan 

jenis penelitian, metode penelitian, lingkup kajian penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, dan metode analisis data? Jawaban atas pertanyaan ini akan 

memberikan pemahaman tentang pemetaan variasi penelitian yang dilakukan oleh 

para peneliti akuntansi di Indonesia. 

Kedua, bagaimana kecenderungan penelitian yang dilakukan di Indonesia 

berdasarkan jenis penelitian, metode penelitian, lingkup kajian penelitian, sumber 

data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data? Jawaban atas pertanyaan 

ini akan memberikan pemahaman tentang kecenderungan penelitian yang 

dilakukan oleh penelitian akuntansi di Indonesia. 

1.4  Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini diahrapkan mampu memberikan manfaat tentang bagaimana 

keberagaman atau variasi penelitian yang ada di Indonesia. Penelitian ini dilakukan 

dengan pemetaan hasil-hasil penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi sebagai berikut : 
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1. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian tentang identifikasi penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti-peneliti di Indonesia diharapkan dapat memberikan 

wawasan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dengan memberikan 

gambaran penelitian terutama kepada calon peneliti sebagai referensi untuk 

membuat suatu penelitian baru terhadap topik yang masih jarang dilakukan. 

2. Mengenalkan kepada peneliti akuntansi tentang bagaimana variasi 

penelitian akuntansi yang ada di Indonesia sehingga dapat mendorong 

keberagaman jenis atau pun topik penelitian akuntansi. 

1.5  Sistematika Penulisan  

BAB I : PENDAHULUAN  

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian yang diikuti 

dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian mendasar, tujuan dan manfaat 

penelitian serta sistematika penulisan.  

BAB II : TELAAH PUSTAKA  

Berisi penjelasan yang mendukung penelitian dan teori-teori yang 

digunakan sebagai landasan dan pendukung penelitian ini.  

BAB III : METODE PENELITIAN  

Berisi penjelasan desain penelitian yang digunakan, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data, objek penelitian dan analisis data, serta 

penjelasan mengenai pendekatan kualitatif yang digunakan dalam 

penelitian ini.  
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BAB IV : PEMBAHASAN  

Berikan pemetaan variasi penelitian berdasarkan jenis penelitian, lingkup 

kajian, lokasi penelitian, sumber kajian, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis. Dan pembahasan kecenderungan hasil penelitian berdasarkan 

jenis penelitian, metode penelitian, lingkup kajian penelitian, sumber data, 

teknik pengumpulan data, dan metode analisis data tersebut. 

BAB V : PENUTUP  

Berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian serta berbagai saran untuk 

mengatasi keterbatasan tersebut bagi penelitian selanjutnya. 

 

 


