
BAB IIBAB II
RUMUSAN MASALAH, TUJUAN, RUMUSAN MASALAH, TUJUAN, 

DAN BATASAN MASALAHDAN BATASAN MASALAH



Perumusan Perumusan 
MasalahMasalah

Identifikasi Identifikasi 
Bidang/Tipe Bidang/Tipe 

Masalah RisetMasalah Riset

Pemilihan TopikPemilihan Topik

Problem Problem 
discoverydiscovery



Identifikasi Bidang/Identifikasi Bidang/
Tipe Masalah RisetTipe Masalah Riset

Tergantung Tergantung konsentrasikonsentrasi masingmasing--masing masing 
(jaringan, mobile, SIA, SIM, SIP).(jaringan, mobile, SIA, SIM, SIP).
4 kemungkinan 4 kemungkinan ttipe ipe rriset:iset:

–– Masalah dalam lingkungan yang Masalah dalam lingkungan yang 
memerlukan solusimemerlukan solusi

–– Persoalan teoritik yang memerlukan Persoalan teoritik yang memerlukan 
penelitianpenelitian

–– Pengembangan penelitian sebelumnyaPengembangan penelitian sebelumnya



Pemilihan TopikPemilihan Topik

Bidang masalah dan topik yBidang masalah dan topik yanang menarikg menarik
Memiliki Memiliki ssignifikansi teoritik dan praktisignifikansi teoritik dan praktis
((Adanya dukungan teori dAdanya dukungan teori dariari riset riset 
sebelumnyasebelumnya dan mempunyai manfaat dan mempunyai manfaat 
praktis)praktis)
DapatDapat diuji melalui pengumpulan diuji melalui pengumpulan dandan
analisis data.analisis data.
Sesuai waktu dan biaya ySesuai waktu dan biaya yanang tersedia.g tersedia.



TujuanTujuan PerumusanPerumusan MasalahMasalah

MencariMencari sesuatusesuatu dalamdalam kerangkakerangka
pemuasanpemuasan akademisakademis seseorangseseorang
MemuaskanMemuaskan perhatianperhatian sertaserta keingintahuankeingintahuan
seseorangseseorang akanakan halhal--halhal ygyg barubaru
MeletakkanMeletakkan dasardasar untukuntuk memecahkanmemecahkan
beberapabeberapa penemuanpenemuan penelitianpenelitian
sebelumnyasebelumnya ataupunataupun dasardasar untukuntuk
penelitianpenelitian selanjutnyaselanjutnya
MenyediakanMenyediakan sesuatusesuatu yang yang bermanfaatbermanfaat



Cara Merumuskan MasalahCara Merumuskan Masalah

Diawali salah satu dari kata tanya 5W1H Diawali salah satu dari kata tanya 5W1H 
(what, who, when, where, why, how)(what, who, when, where, why, how)
Tidak boleh mengandung penyelesaianTidak boleh mengandung penyelesaian



ContohContoh

Salah:Salah:
Rumusan Rumusan Bagaimana membuat sistem Bagaimana membuat sistem 
informasi akuntansi untuk meningkatkan informasi akuntansi untuk meningkatkan 
efektifitas perusahaan X?efektifitas perusahaan X?
Tujuan Tujuan MMembuat sistem informasi akuntansi embuat sistem informasi akuntansi 
untuk meningkatkan efektifitas perusahaan Xuntuk meningkatkan efektifitas perusahaan X
Benar:Benar:
Rumusan Rumusan Bagaimana meningkatkan Bagaimana meningkatkan 
efektifitas perusahaan X?efektifitas perusahaan X?
Tujuan Tujuan MMembuat sistem informasi akuntansi embuat sistem informasi akuntansi 
untuk meningkatkan efektifitas perusahaan Xuntuk meningkatkan efektifitas perusahaan X



ContohContoh
Salah:Salah:
Rumusan Rumusan Bagaimana merancang dan membuat Bagaimana merancang dan membuat 
perangkat lunak untuk memvisualisasikan pertandingan perangkat lunak untuk memvisualisasikan pertandingan 
bridge beregu?bridge beregu?
Tujuan Tujuan Merancang dan membuat perangkat lunak Merancang dan membuat perangkat lunak 
untuk memvisualisasikan pertandingan bridge bereguuntuk memvisualisasikan pertandingan bridge beregu
Benar:Benar:
Rumusan Rumusan Bagaimana memvisualisasikan pertandingan Bagaimana memvisualisasikan pertandingan 
bridge beregu?bridge beregu?
Tujuan Tujuan Merancang dan membuat perangkat lunak Merancang dan membuat perangkat lunak 
untuk memvisualisasikan pertandingan bridge bereguuntuk memvisualisasikan pertandingan bridge beregu



CiriCiri--ciriciri MasalahMasalah yang yang BaikBaik

MempunyaiMempunyai nilainilai penelitianpenelitian
Fisible (nyata)Fisible (nyata)
SesuaiSesuai dengandengan kualifikasikualifikasi penelitipeneliti



MempunyaiMempunyai NilaiNilai PenelitianPenelitian

AsliAsli/original/original
MenyatakanMenyatakan suatusuatu hubungan halhubungan hal yang yang 
pentingpenting secarasecara ilmiahilmiah
DapatDapat diujidiuji



FisibelFisibel

MasalahMasalah dapatdapat dipecahkandipecahkan
–– TersedianyaTersedianya data data dandan metodemetode untukuntuk

memecahkanmemecahkan masalahmasalah
–– TersedianyaTersedianya biayabiaya
–– DalamDalam waktuwaktu yangyang wajarwajar



SesuaiSesuai dengandengan kualifikasikualifikasi

MenarikMenarik bagibagi penelitipeneliti
SesuaiSesuai kualifikasikualifikasi



Sumber Penemuan MasalahSumber Penemuan Masalah

Literatur: Literatur: bbuku, uku, jjurnalurnal
Literatur tLiteratur tiiddaak dipublikasikan: k dipublikasikan: mmakalahakalah--
makalah seminarmakalah seminar



Kesalahan Perumusan MasalahKesalahan Perumusan Masalah
MMengumpulkan data tanpa rencana atau tujuan penelitian engumpulkan data tanpa rencana atau tujuan penelitian 
yang jelas.yang jelas.
MMemperoleh sejumlah data dan berusaha untuk emperoleh sejumlah data dan berusaha untuk 
merumuskan masalah penelitian sesuai dengan data yang merumuskan masalah penelitian sesuai dengan data yang 
tersedia.tersedia.
MerumuskanMerumuskan masalah dalam bentuk terlalu umum dan masalah dalam bentuk terlalu umum dan 
ambiugitas sehingga menyulitkan interpretasi hasil dan ambiugitas sehingga menyulitkan interpretasi hasil dan 
pembuatan kesimpulan penelitian.pembuatan kesimpulan penelitian.
MMenemukan masalah tanpa terlebih dulu menelaah hasilenemukan masalah tanpa terlebih dulu menelaah hasil--
hasil penelitian sebelumnya dengan topik sejenis, sehingga hasil penelitian sebelumnya dengan topik sejenis, sehingga 
masalah penelitian tidak didukung oleh kerangka teoritis masalah penelitian tidak didukung oleh kerangka teoritis 
yang baik.yang baik.
Memilih mMemilih masalah yang hasilnya kurang memberi kontribusi asalah yang hasilnya kurang memberi kontribusi 
terhadap pengembangan teori atau pemecahan masalah terhadap pengembangan teori atau pemecahan masalah 
praktis.praktis.



Tujuan MasalahTujuan Masalah

Menjawab permasalahan yang telah Menjawab permasalahan yang telah 
dirumuskan sebelumnya pada Rumusan dirumuskan sebelumnya pada Rumusan 
Permasalahan yang merupakan apa yang Permasalahan yang merupakan apa yang 
dikerjakan dalam penelitiandikerjakan dalam penelitian



Batasan MasalahBatasan Masalah

Batasan masalah memberikan batasan Batasan masalah memberikan batasan 
masalah yang jelas bagian mana dari masalah yang jelas bagian mana dari 
persoalan yang dikaji dan bagian mana persoalan yang dikaji dan bagian mana 
yang tidak.yang tidak.
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