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1.1. Latar Belakang Penelitian 
Latar belakang penelitian berisi tentang: 

1) Mengemukakan  hal-hal  yang  menjadi  latar  belakang  pemilihan topik penelitian sebagai 
berikut: 

a) fenomena (fakta-fakta yang relevan dengan masalah yang diteliti, diangkat dari gejala 
empiris atau permasalahan praktis dan/atau permasalahan teoritis), fenomena bersifat 
umum (dapat terjadi di berbagai instansi/organisasi/ perusahaan/wilayah di Indonesia) 
dan bersifat khusus (terjadi di unit analisis penelitian). 

b) Teori-teori keterkaitan konsep maupun pengertian umum mengenai konsep yang diteliti 
yang mampu menjelaskan permasalahan secara umum, yang digunakan sebagai dasar 
diangkatnya kejadian atau fakta yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. 

c) hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang dijadikan alasan 
penelitian.  

Fenomena harus dicantumkan sumber referensi yang diperoleh peneliti (nama pakar, tahun).  
2)    Teori dan konsep secara sederhana yang dijadikan dasar diangkatnya fenomena, serta hasil 

penelitian sebelumnya harus dicantumkan sumber referensi yang diperoleh peneliti (nama 
Penulis, tahun:halaman). 

3) Pada paragraf akhir dikemukakan judul penelitian berdasarkan pemaparan fenomena, teori 
dan hasil penelitian sebelumnya.  

1.2. Identifikasi Masalah 
Identifikasi masalah adalah inti masalah yang akan diteliti dan telah dipaparkan pada latar 

belakang sebagai akibat adanya kesenjangan teori dan realitas.  
Disusun secara sistematis sesuai dengan konsep yang dijadikan variabel penelitian dan ditulis 
berdasarkan nomor urut. 

1.3  Rumusan Masalah 
Merumuskan masalah lebih spesifik dari identifikasi masalah berdasarkan variabel penelitian. 

Kaitan antara kesenjangan pengetahuan ilmiah atau teknologi yang akan diteliti dengan kesenjangan 
pengetahuan ilmiah yang lebih luas (research  problem). Di dalam menyampaikan perumusan masalah 
harus berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya.  
Rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk pernyataan dengan kalimat tanya tanpa menggunakan 
tanda tanya (problem statement).  
 
1.4  Tujuan Penelitian 

Pernyataan yang menyebutkan secara tegas dan jelas tujuan penelitian berdasarkan rumusan 
masalah. Jumlah pernyataan pada tujuan penelitian sama dengan jumlah pernyataan pada rumusan 
masalah. 

1.5    Kegunaan Penelitian 

1.5.1 Kegunaan Praktis (Kegunaan Operasional) 
Hasil penelitian dapat digunakan untuk memecahkan masalah (fenomena) yang diangkat di dalam 
penelitian baik bersifat umum maupun khusus yang berlaku di Indonesia. 

1.5.2   Kegunaan Akademis (Pengembangan Ilmu) 
Hasil penelitian dapat digunakan untuk pengembangan ilmu akuntansi. 
 


