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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan Penulis di Pastoran Paroki St Maria Imakulata . 

Lokasi Penelitian adalah kantor Bendahara DKP Atambua,  Jl. Nela Raya 

– Lalian Tolu – Atambua – Timor – NTT. 

3.2. Sumber dan Jenis Data 

Bagian ini akan menjelaskan sumber dan jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini. Secara umum, jenis data dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data berupa angka atau bilangan yang dapat 

dihitung atau diukur. Dalam penelitian ini, data kuantitatif yang 

digunakan adalah laporan keuangan Paroki St Maria Imakulata. 

b. Data Kualitatif 

Data kunalitatif adalah data yang bukan berupa angka atau bilangan, 

tetapi berupa informasi atau keterangan. Dalam penelitian ini data 

kualitatif yang digunakan adalah: Gambaran umum Paroki St Maria 

Imakulata , struktur organisasi  Paroki St Maria Imakulata , format 

laporan keuangan Paroki St Maria Imakulata . 

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari : 
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a. Data Primer 

Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah berupa data 

yang didapatkan langsung melalui observasi langsung ke lokasi 

penelitian dan wawancara dengan bendahara dewan keuangan paroki 

(DKP) Paroki St Maria Imakulata . 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini adalah berupa 

kwitansi yang diberikan kepada donator, buku kas Paroki St Maria 

Imakulata , dan dokumen dari Kantor Paroki St Maria Imakulata . 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, diperoleh dengan 

menggunakan beberapa cara yaitu: 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan 

langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan yaitu kepada 

Bendahara DKP Paroki St Maria Imakulata . 

2. Observasi 

Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, pengamatan 

secara langsung, dan melakukan pencatatan secara sistematis 

terhadap aset tetap, buku kas dan kegiatan operasional yang menjadi 

objek penelitian yang ada di Paroki St Maria Imakulata . 

3. Dokumentasi 
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Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang diperlukan 

dengan cara melihat catatan serta dokumen yang ada dalam 

organisasi  tersebut. Dalam dokumentasi ini penulis mengumpulkan 

dokumen-dokumen atau bukti pendukung yang menyangkut kas dan 

aset tetap Paroki. 

3.4. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode Rapid 

Application Development (RAD). Tahap-tahap dalam metode Rapid 

Application Development (RAD) (Nugroho Widjajanto,2001) yaitu: 

1.  Tahap Identifikasi Masalah 

Tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan untuk menguraikan 

masalah yang ada dalam proses analisis sistem. Tahap ini akan 

membantu untuk menyelesaikan penyebab masalah yang telah 

diidentifikasi. Dalam tahap ini, semua permasalahan yang terjadi pada 

proses operasional Paroki St Maria Imakulata  akan dengan mudah 

diketahui oleh peneliti. 

2. Tahap Analisis Kelemahan Sistem 

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis terhadap kelemahan dari 

sistem yang ada di Paroki St Maria Imakulata  yang menyebabkan 

sistem tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan informasi yang 

diperlukan dalam memenuhi strategi yang ditetapkan.  

3. Tahap Analisis Kebutuhan system 
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Pada tahap ini peneliti melakukan analisis terhadap kebutuhan sistem 

dari Paroki St Maria Imakulata . Cara yang dipakai adalah dengan 

melakukan study kelayakan, dari hasil study keyakan tersebut 

diperoleh kesimpulan bahwa pengembangan system dapat diterima dan 

digunakan sebagai dasar untuk menentukan pesyaratan-persyaratan 

system yang harus dipenuhi untuk pengembangan system informasi 

akuntansi baru yang lebih baik untuk Paroki St Maria Imakulata  

4. Tahap Analisis Keputusan 

Tahap analisis keputusan ini dilakukan untuk mengidentifikasi 

masalah, menganalisis masalah yang mungkin terjadi, dan solusi yang 

tepat untuk merekomendasikan sistem yang baru bagi Paroki St Maria 

Imakulata . 

5. Tahap Desain Proses Bisnis 

Tahap ini menjelaskan saran-saran yang dihasilkan dari analisis system 

ke dalam bentuk yang dapat diimplementasikan, dengan tujuan dapat 

mengubah pratek kerja system program sehingga sesuai dengan yang 

diharapkan oleh Paroki St Maria Imakulata . 

6. Prototype 

Pada tahap ini akan dilakukan  pembuatan prototype program dengan 

menggunakan MySQL dan Visual Basic. 

7. Implementasi 
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Tahap ini merupakan tahap akhir yang dibuat setelah prototype. Pada 

tahap ini akan dilakukan pengujian program computer yang telah 

dirancang untuk kegiatan operasional Paroki St Maria Imakulata . 

 

 

 

 

 

3.5. Gambaran Sistem Akuntansi yang Berlaku di Paroki St Maria 

Imakulata  

1. Gambaran Umum Organisasi  

Paroki St Maria Imakulata merupakan salah satu dari 60 

paroki yang bernaung dibawah pimpinan Keuskupan Atambua. 

Paroki ini berdiri sejak tahun 1926. Paroki St Maria Imakulata 

terletak di Jl. Maromak Oa-Nusa Tenggara Timur, Kabupaten 

Timor Tengah Utara, Atambua, Belu. Paroki St Maria Imakulata 

merupakan katedral Keuskupan Atambua dengan nama pelindung 

St. Maria Imaculata. 

2. Struktur Organisasi 

Berikut ini adalah struktur organisasi Paroki St Maria Imakulata 

: 
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 Sumber: Pusat Pastoral Paroki St Maria Imakulata  

Gambar 3.3 

Struktur Organisasi Tingkat Paroki Paroki St Maria 

Imakulata 

3. Deskripsi Kerja dan Tugas Pokok 

a. Pastor Paroki 

Membantu Uskup dalam reksa Pastoral di seluruh wilayah 

Parokinya. 

b. Ketua DPP 

Tugas Pokok: 
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  Membantu Uskup dalam reksa Pastoral di wilayah 

Dekenatnya. 

Penjabaran Tugas: 

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan reksa 

pastoral di wilayah Dekenatnya. 

2. Merekrut dan mengusulkan calon anggota DPD 

kepada Uskup. 

3. Memberikan animasi, motivasi, dan fasilitasi karya 

pastoral dalam Dekenatnya. 

4. Bersama anggota DPD merencanakan, 

melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan 

melaporkan kegiatan pastoral dalam Dekenatnya.  

5. Menjaga agar reksa pastoral dalam Dekenatnya 

berjalan sesuai dengan nilai-nilai iman dan moral 

Katolik. 

6. Membangun kerja sama kemitraan dengan Para 

Pastor Paroki dan DPP serta instansi-instansi 

terkait lainnya. 

7. Membuat data tentang keadaan seluruh paroki dan 

umat di Dekenatnya 
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c. Bendahara DKP 

Tugas Pokok: Membantu Uskup dalam mengadakan dan 

mengelola keuangan dan harta benda Gereja dalam wilayah 

Parokinya. 

Penjabaran Tugas:  

1. Mengoordinasikan usaha pengadaan dan 

pengelolaan keuangan dan harta benda Gereja untuk 

kehidupan Paroki. 

2. Memberikan inspirasi, animasi, motivasi kepada 

umat dalam usaha pengadaan keuangan dan harta 

benda Paroki. 

3. Merencanakan dan menyusun anggaran pendapatan 

dan belanja Paroki pada setiap awal tahun. 

4. Mendampingi anggota DKP dalam mengelola 

keuangan dan harta benda Paroki dengan  baik dan 

bertanggung jawab. 

5. Mengusahakan pendidikan dan pelatihan tata kelola 

keuangan bagi anggota DKP. 
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6. Membangun kerja sama kemitraan dengan pihak-

pihak terkait dalam usaha pengadaan keuangan dan 

harta benda Paroki. 

7. Menyimpan uang Paroki setelah dihitung dan ditulis 

oleh bendahara DKP dalam buku kas. 

8. Menyimpan dan mengambil uang Paroki di Bank-

CU bersama Bendahara DKP. 

9. Dapat mendelegasikan tugas-tugas tertentu yang 

direservir hanya untuk ketua kepada wakil ketua 

apabila  ketua berhalangan. 

10.  Melaporkan keadaan keuangan dan harta benda 

Paroki kepada Uskup pada akhir tahun. 

d. Para Ketua Lingkungan 

a. Tugas Pokok 

Membantu Pastor Paroki dalam mengembangkan 

reksa pastoral di lingkungan. 

b. Penjabaran Tugas 

1. Mempersatukan umat dalam lingkungan 
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2. Mengoordinasikan segala kegiatan pastoral dalam 

lingkungan 

3. Mengundang dan memimpin rapat-rapat di 

lingkungan. 

4. Merencanakan, melaksanakan, memonitor dan 

mengevaluasi  kegiatan pastoral lingkungan. 

5. Menjalin kerja kemitraan dengan pihak-pihak 

terkait di lingkungan 

e. Para Ketua KUB 

Tugas Pokok: 

Membantu ketua lingkungan dalam mengembangkan 

reksa pastoral di KUB. 

Penjabaran tugas: 

1. Mempersatukan umat dalam KUB 

2. Mengoordinasikan segala kegiatan pastoral dalam 

KUB 

3. Mengundang dan memimpin rapat-rapat di KUB. 

4. Merencanakan, melaksanakan, memonitor dan 

mengevaluasi  kegiatan pastoral KUB. 

5. Menjalin kerja kemitraan dengan pihak-pihak yang 

ada di KUB. 
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4. Visi dan Misi serta Strategi di Paroki St Maria Imakulata  

Tabel 3.1 

Visi dan Misi serta Strategi di Paroki St Maria Imakulata  

VISI MISI STRATEGI 

Umat Allah 

Paroki St Maria 

Imakulata  

Yang Cerdas 

Dan Sejahtera 

Dalam 

Persahabatan 

Kristiani 

Meningkatkan 

Mutu Hidup Umat 

Melalui 

Pendidikan, 

Pemberdayaan 

Bendahara DKPi 

Dan Persekutuan 

Hidup Yang 

Membebaskan 

1. Sosialisasi Visi, Misi, Strategi dan Program kerja pastoral 

Paroki St Maria Imakulata . 

2. Pembenahan dan Optimalisasi sistem dan struktur lembaga 

penyelenggara sekolah. 

3. Peningkatan pelaksanaan Pastoral Sekolah 

4. Peningkatan pelaksanaan Pastoral Asrama 

5. Peningkatan mutu tenaga pendidik  

6. Peningkatan kompetensi agen pastoral 

7. Pemberdayaan dan peningkatan Bendahara DKPi keluarga 

8. Peningkatan pendampingan keluarga yang berjenjang dan 

berkelanjutan  

9. Pembenahan dan peningkatan peran Komisi Sosial Bendahara 

DKPi dan Komisi Keluarga Paroki St Maria Imakulata   

10. Peningkatan etos kerja di berbagai bidang kehidupan 

11. Pembenahan dan peningkatan tatakelola keuangan 

12. Pembenahan dan peningkatan tata administrasi pelayanan 
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Sumber: Pusat Pastoral Paroki St Maria Imakulata  

Tabel 3.2 

Program Kerja Paroki St Maria Imakulata  untuk 5 tahun ke depan 

Program Kerja Paroki St 

Maria Imakulata  untuk 5 

tahun ke depan 

Fokus Pastoral Komitmen Pastoral 

1. Peningkatan kemampuan, peran 

dan fungsi Lembaga Pendidikan 

Katolik 

2. Pengembangan perencanaan di 

1. Pastoral Pendidikan  

(2014-2016) 

2. Pastoral Bendahara 

DKPi (2017-2018) 

1. Sosialisasi hasil Muspas Paroki St Maria 

Imakulata  VII tahun 2013. 

2. Melaksanakan, memantau dan 

mengevaluasi hasil Muspas Paroki St 

sacramental 

13. Pengembangan pastoral ekologis 

14. Pemberdayaan dan optimalisasi peran tokoh-tokoh adat 

Katolik 

15. Pembenahan dan pengembangan ISKA 

16. Pengembangan kerja sama kemitraan 

17. Pengembangan Pastoral Data yang berkelanjutan 

18. Peningkatan kapasitas pendampingan kelompok kategorial 
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bidang pendidikan dan 

perBendahara DKPian, serta 

data dan sistem informasi Paroki 

St Maria Imakulata  

3. Pengembangan Sumber Daya di 

bidang Pendidikan dan 

PerBendahara DKPian  

4. Pengembangan Pendidikan dan 

usaha perBendahara DKPian 

sesuai permintaan pasar 

5. Peningkatan Pendampingan 

Keluarga Katolik 

 Maria Imakulata  VII. 

3. Pemberesan administrasi pelayanan 

Pastoral, Sakramen dan Harta Benda 

Gereja secara transparan, akuntabel, 

kredibel, dan profesional. 

Sumber: Pusat Pastoral Paroki St Maria Imakulata  
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5. Sistem Akuntansi yang Berlaku DiParoki St Maria Imakulata 

A. Prosedur Pencatatan Penerimaan Kas 

1. Kolekte  

a. Petugas atau Tim Penghitung Kolekte setelah selesai 

misa, melakukan perhitungan kolekte di tempat yang 

ditentukan dan mencatat pada buku kas dewan 

paroki. 

b. Petugas atau tim penghitung kolekte kemudian 

menyerahkan uang kolekte kepada bendahara dewan 

paroki. 

c. Bendahara dewan paroki menandatangani pada 

kolom yang disediakan di buku kas dewan paroki 

d. Bendahara gereja kemudian menyetorkan uang 

kolekte ke bank dan mencatat pada buku kas keluar. 

e. Bendahara dewan paroki membuat dan 

menandatangani bukti bank masuk dan 

ditandatangani oleh pastor paroki.  

f. Bendahara dewan paroki kemudian mengarsipkan 

bukti bank masuk tersebut. 
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2. Sumbangan Donatur 

a. Donatur memberikan uang 

b. Bendahara membuat kwitansi dan mencatat pada buku 

sumbangan umat. Kwitansi diserahkan kepada donatur 

dan pastor paroki menandatangani buku sumbangan 

umat tersebut. 

c. Apabila yang diberikan dalam bentuk barang, maka 

bendahara mencatat pada buku sumbangan barang  dan 

bendahara menandatanganinya. 

B. Prosedur Pencatatan Pengeluaran Biaya untuk Kegiatan 

1. Pelaksana membuat proposal kegiatan sebelum meminta 

uang dari bendahara dewan paroki 

2. Proposal yang telah dibuat harus mendapat persertujuan 

dari ketua dan bendahara dewan paroki.  

3. Bendahara dewan paroki memerikasa dan menganalisis 

apakah kegiatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan, 

dan berapa besar anggaran biaya yang diminta. Apabila 

telah sesuai, maka bendahara dewan paroki bersama 

ketua memberikan persetujuan. 
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4. Bendaraha membuat kwitansi dan kemudian mencatat 

pengeluaran kas di buku kas keluar. Setelah itu 

Pelaksana kegiatan dapat menerima uang yang 

diperlukan dari bendahara.  

C. Prosedur Pencatatan Pengeluaran Biaya untuk Kebutuhan lain-

lain 

1. Bendara menerima daftar kebutuhan beserta anggaran 

2. Bendahara menganalisis anggaran yang dibutuhkan. 

Apabila sesuai dengan ketentuan, maka bendahara dapat 

langsung mengeluarkan uang. 

3. Bendahara membuat kwitansi dan menyerahkannya. 

Kemudian bendahara mencatat pada buku kas keluar secara 

terinci. 

D. Prosedur Pencatatan Aset Tetap 

Di Paroki St. Maria Imaculata, inventarisasi asset tetap yang 

dimiliki hanya dengan mencatat pada buku asset. Perhitungan 

penyusutan asset tetap belum dilakukan. Asset tetap yang 

dimiliki belum memiliki no inventaris. 

 

  


