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Analisis Data

Data Kuantitatif 
data numerik yang biasanya 
menunjukkan pengukuran suatu 
fenomena tertentu dengan angka. 
didapatkan dengan cara survey 
menggunakan angket atau kuesioner

Data Kualitatif 
data naratif atau deskriptif yang 
menjelaskan tentang kualitas suatu 
fenomena. 
didapatkan dari hasil wawancara, 
observasi, dokumentasi

5 = Sangat rajin
4 = Rajin
3 = sedang
2 = tidak rajin
1 = sangat tidak 

Fenomena pintar, analisisnya adalah makna 
pintar dalam komunitas tertentu, bisa 

berlanjut pada wacana perdebatan dan 
kritik terhadap makna pintar itu sendiri.

Contoh



Kriteria Penelitian Kuantitatif

Parsimony: menggambarkan bentuk sebab 
akibat, Apakah X memengaruhi Y. 
Rigour: menggunakan indikator yang jelas 
dan kaku. 
Replicability: dapat direplikasi ulang. 
Generalisability: dapat digeneralisir-ukuran 
sampel yang memadai yang mewakili 
populasi.

Sumber: Kamayanti, 2016. Metode Penelitian Kualitatif Akuntansi. Penerbit YRP. Jakarta



Analisis Data: Penelitian Kualitatif

Penelitian Kualitatif non positif - bisa menggunakan data kuantitatif 

maupun kualitatif, menggunakan bantuan komputer, software, atau program siap 
pakai untuk memudahkan kalkulasi data-  dimana alat analisisnya adalah 

peneliti itu sendiri.



Penelitian kualitatif tidak 
mementingkan pengukuran 
(Kuantitas), karena yang lebih 
penting adalah Kualitas, dan 
kualitas sangat erat 
hubungannya dengan Nilai. 

Penelitian kualitatif bukan 
untuk mengeneralisasi.



Analisis Data Penelitian Kualitatif
Peneliti kualitatif akan membuat dokumen transkrip, 
berisi segala temuan yang diperoleh dilapangan 
(wawancara, observasi, dan dokumentasi). 

Peneliti perlu memberikan catatan keterangan 
bagaimana informan mengucapkan, bagaimana 
berinteraksi dengan lingkungan sekitar, apa yang 
peneliti rasakan. 

Thick description : memaknai lebih dalam



“Saya harus segera menyelesaikan  berkas ini…jika tidak nanti auditor  saya akan 
marah besar. kertas kerja semacam ini sangat detail, jadi sepertinya saya bakal pulang 

sangat larut malam ini. untungnya suami saya memahami. dia bisa bantu jaga anak 
sebentar…gantinya besok saya yang harus antar anak” 

(Wawancara dengan Rita, Kamis 6 Agustus 2015)

“Saya harus segera menyelesaikan  berkas ini…[sambil menata beberapa folder] 
jika tidak nanti auditor  saya akan marah besar. kertas kerja semacam ini sangat 

detail, jadi sepertinya saya bakal pulang sangat larut malam ini 
[menghembuskan nafas berat]. untungnya suami saya memahami. dia bisa 

bantu jaga anak sebentar [tersenyum kecut sambil menengok jam tangan, lagi-
lagi menghembuskan napas berat]…gantinya besok saya yang harus antar anak” 

(Wawancara dengan Rita, Kamis 6 Agustus 2015)

Perhatikan transkrip wawancara berikut:



Reflektivitas dan Refleksivitas

Reflektivitas  (reflectivity): kemampuan penelitian untuk 
mempertanyakan apa yang ingin dipahami (muncul dari bagaimana 

peneliti mengungkapakan opini akan apa yang diteliti.

TIPS 
Cara mereflektivitaskan bukan dengan memberikan berbagai definisi dari  

tulisan orang lain.   
Hadirkan rasa yang dimiliki penulis hadir dalam tulisan agar tulisan tidak 

kering.



“Menurut A (20xx) penelitian kualitatif  adalah.., sedangkan B (20xx)  berpendapat 

bahwa penelitian kualitatif adalah…, di sisi lain C (20xx) 
berpendapat…, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif 

adalah….”

“Saya percaya bahwa penelitian kualitatif bukan sekedar perangkat 
teknik seperti yang diungkapkan oleh A (20xx) dan B (20xx). 

Penelitian kualitatif memiliki landasan akar yangberbeda, atau yang 
disebut C (20xx) sebagai ontologi, epistemologi, dan aksiologi.”

Contoh:

Bandingkan dengan ini:



Reflektivitas dan Refleksivitas

Refleksivitas = Introspective reflection 
Peneliti terus mempertanyakan perannya  dalam penelitian secara kritis,  
karena peneliti kualitatif memiliki peran penting terhadap analisis data.

Peneliti dapat mengambil posisi tertentu dalam menyajikan analisis data. 
1. Posisi pembacaan literal 
2. Posisi pembacaan Interpretif 
3. Posisi pembacaan refleksif



Berikut contoh transkrip wawancara penelitian mengenai kecurangan: 

“Waah…kalau saya sih gimana ya mas… ikutan aja. kalau semua mau tanda 
tangan di formulir walau jumlah yang kita terima ga sama, masak saya ga 

ikutan, nanti dibilang sok suci loe”

Posisi Pembacaan Literal 
Transkripsi wawancara di atas menegaskan bahwa kecurangan 
dilakukan secara bersama-sama. “Kalau semua mau…masak saya ga 
ikutan” menandakan bahwa keengganan untuk dianggap berbeda 
dengan yang lain. 



Berikut contoh transkrip wawancara penelitian mengenai kecurangan: 

“Waah…kalau saya sih gimana ya mas… ikutan aja. kalau semua mau tanda 
tangan di formulir walau jumlah yang kita terima ga sama, masak saya ga ikutan, 

nanti dibilang sok suci loe”

Posisi Pembacaan Interpretif: 
Transkripsi wawancara di atas menegaskan bahwa kecurangan bisa 
saja terjadi karena nilai spiritualitas telah mengalami kelunturan, 
kejujuran yang “suci”, menariknya, justru menjadi pemicu mengapa 
seseorang mau melakukan kecurangan karena menolak untuk dilabeli 
“sok suci”. Walaupun demikian, sepertinya spiritualitas digantikan 
oleh nilai kesetiakawanan, sehingga jika satu orang melakukan 
korupsi, sebagai rekan yang baik maka ia akan ikut melakukan 
korupsi. 



Berikut contoh transkrip wawancara penelitian mengenai kecurangan: 

“Waah…kalau saya sih gimana ya mas… ikutan aja. kalau semua mau tanda 
tangan di formulir walau jumlah yang kita terima ga sama, masak saya ga ikutan, 

nanti dibilang sok suci loe”

Posisi Pembacaan Refleksif 
Hasil percakapan dari sebuah wawancara di kantin kantor siang itu menunjukkan 
bahwa kecurangan adalah proses interaksi sosial. dalam pembacaan saya atas 
interaksi sosial mereka di kantin, kantor, dan tempat berkumpul lainnya dimana 
saya diizinkan bergabung, terlihat adanya kohesivitas yang kuat untuk saling 
melindungi dam menyembunyikan rekan kerja. saat saya misalnya mulai menikmati 
pembicaraan mendalam dengan salaj seorang dari mereka, tiba-tiba selalu ada yang 
minta izin untuk ikut bergabung. menarik untuk dicatat bahwa informan tidak 
menyukai label “sok suci” jika ia tidak megikuti arus utama, saya merasa bahwa 
joke-joke antar mereka sangat sarkastik jika menyentuh hal-hal yang berbau 
agama.



Analisis data wawancara dalam hasil dan pembahasan

Hampir di setiap komunikasi atau percakapan yang dilakukan para juragan di CV ini selalu menekankan 
kejujuran kepada setiap kolega bisnisnya. Pendik, salah satu kepercayaan juragan dan biasanya ditugasi untuk 
survei barang dagangan menegaskan hal ini. 

“Kuncina dalam bisnis reya reh kodu teppa’ oca’en, manusia reya polanah eteggu’ colo’na” (Pendik). 

“Kuncinya dalam bisnis ini (besi tua) harus tepat ucapannya, manuusia itu dipegang mulutnya” (Pendik). 

… Pernyataan tersebut menyimbolkan sebuah ketegasan dan penekanan tentang pentingnya sebuah kejujuran 
dalam bisnis besi tua. Kejujuran menjadi kunci utama dalam menjalankan bisnis (besi tua). Tindakan harus 
sesuai dengan apa yang diucapkan. Dalam pandangan para aktor di CV ini ketika apa yang diucapkan sudah 
tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, hancurlah harga diri orang tersebut. Ketika harga diri tersebut telah 
jatuh, dia tidak akan lagi dipercaya oleh para rekan bisnisnya. Alhasil bisnisnya pun akan hancur. 

Sumber: Nurhalimah, Setiawan, & Haryadi. 2019. Praktik Akuntansi Manajemen Bisnis Besi Tua 
Berbasis Budaya Persaudaraan Madura. Jamal. 10(1):1-21 



Analisis data dari Dokumentasi berupa Foto

Saking inginnya kemudahan pertanggungjawaban itu terselenggarakan, para bendahara dan/atau PPTK memiliki 
setumpuk stempel atas nama para pihak ketiga  yang menjadi mitra tersebut sebagaimana tampak dalam gambar di 
atas.  
Stempel-stempel ini akan menjalankan perannya pada saat pertanggungjawaban belanja “kecil-kecil” ini tidak 
senyatanya sesuai fakta. Bukti kuitansi dari pihak ketiga ini bisa jadi mengikuti nilai yang ada di anggaran, walau 
secara faktual tidak sejumlah itu (lebih kecil).

Hasil pembacaan terhadap data berupa Foto, sebagai berikut:

Sumber: Setiawan, Irianto, dan Achsin. 2013. Sistem driven  (UN) Fraud: Tafsir Aparatur terhadap “sisi Gelap” Pengelolaan Keuangan Daerah. Jamal. 4(1): 85-100



Penggunaan Teori dalam Penelitian Kualitatif, 
Apakah perlu??

Penelitian kuantitatif bersifat deduktif 

Penelitian kualitatif bersifat induktif

Teori dapat digunakan  pada bagian pembahasan hasil penelitian untuk 
menunjukkan kebaruan penelitian (novelty) dan teori menjadi pembanding 

atas temuan penelitian 



Kedudukan Teori dalam Hasil Penelitian

Berdasarkan  pernyataan  Bayu  terungkap  bahwa  secara  eksplisit  tidak  ada 
formulasi khusus dalam perumusan harga jual yang ada di Coffee Shop A. Beliau 
selaku  pemilik  hanya  menerjemahkan  harga  yang  berlaku  di  pasaran  dengan 
merasionalisasi sesuai dengan kondisi biaya operasionalnya…

Hal tersebut tidak dapat disandingkan dengan konseptual akuntansi biaya secara 
praksis di mana semua akumulasi komponen biaya merefleksikan harga sebuah 
produk  dan  ditambahkan  margin  yang  diharapkan  (Chang,  2013;  Haraldsson, 
2016;  YläKujala,  MarttonenArola,  &  Kärri,  2018).  Lebih  lanjut  unsur  biaya 
produksi  dalam  penentuan  harga  setidaknya  terdiri  dari  tiga  elemen,  yaitu 
pertimbangan  bahan  baku,  biaya  tenaga  kerja  langsung,  dan  overhead.  Semua 
unsur tersebut berpengaruh satu sama lain dalam menghasilkan sebuah harga 
jual. 

Teori menjadi pembanding temuan penelitian



Bagaimana Menjamin Validitas dan Reliabilitas  
Penelitian Kualitatif ?

Dalam Penelitian Kuantitatif, menyatakan bahwa ilmu harus obyektif dan terukur, 
dan konsep reliabilitas dan validitas berkaitan dengan Pengukuran. 

Reliabilitas: sejauh mana suatu pengukuran menghasilkan jawaban yang sama. 
Validitas: sejauh mana suatu pengukuran menghasilkan kebenaran jawaban.

Dalam Penelitian Kualitatif, Jika penelitian menginginkan “reliabilitas’ dan ‘validitas” pastikan bahwa 
alat ukur dalam hal ini analisis data serta proses perolehan data disajikan secara rinci. 



kami mendatangi rumah hampir seluruh informan. Pembicaraan informal dengan  suami/istri yang bersangkutan, juga melihat kondisi 
rumah adalah langkah menambah referensi tentang latar belakang pribadi  informan. Slip gaji beberapa informan juga  kami kantongi 

sebagai tambahan informasi. Kegiatan pengumpulan data dan informasi melalui depth interview bukanlah kegiatan sekali kesempatan.  

Pada saat yang bersamaan, peneliti  juga melakukan observasi dan dokumentasi terhadap “teks”, sumber-sumber otoritatif terkait 
pengelolaan keuangan daerah. Peneliti mengumpulkan teks-teks yang  menjadi pijakan pemaknaan para informan.  Dari informan yang 

berfungsi sebagai bendahara penerimaan dan pengeluaran misalnya, kami melakukan observasi dan dokumentasi berbagai catatan 
pembukuan yang  dihasilkannya. Begitupun pada dokumen-dokumen yang diselenggarakan oleh PPTK, PPK dan seterusnya.

Penelitian ini menggunakan observasi dalam pengambilan data. Observasi dalam penelitian kualitatif terdiri dari 
dua jenis: pertama, observasi pasif dan kedua observasi partisipasi aktif. dalam observasi pasif, peneliti mencoba 
menjadi tak terlihat, berbeda dengan partisipasi aktif dimana peneliti dapat berinteraksi dengan apa yang diamati

Perhatikan contoh berikut:

Bandingkan dengan:

Poin Penting: Value Relevant dan Trustworthiness



Penelitian Kualitatif Beretika
Menjaga etika penelitian adalah tugas utama peneliti, sejak dari niat, proses, hingga 
penyajian akhir penelitian. 

Ketika niat melakukan penelitian sebagai kewajiban kepada Tuhan dalam 
menuntut ilmu dan menyebarkan kebaikan, maka implikasi etika praktis akan 

terpenuhi. 

lebih lanjut, legal and Ethical Issues in interviewing (merujuk pada etika penelitian 
kualitatif), mensyaratkan adanya persetujuan penelitian yang disepakati informan.  

Dalam kondisi ini maka peneliti harus menjelaskan tujuan penelitian kepada 
informan, menjaga hak informan untuk tetap anonim, tidak mengeksploitasi 

informasi yang didapat untuk kepentingan pribadi, dan melaporkan hasil 
penelitian secara terbuka. 



Semoga Bermanfaat
Terima kasih


