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BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran umum Yayasan Fransiskus Palau Karmel 

3.1.1. Profil Yayasan Fransiskus Palau Karmel 

Yayasan Fransiskus Palau Karmel  merupakan sebuah lembaga non 

pemerintah yang bergerak pada bidang pendidikan baik itu pendidikan 

formal dan non formal serta kegiatan kemanusian seperti meningkatkan 

kesehatan masyarakat dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

dengan menyediakan sarana dan prasarana puskesmas, seminar, 

beasiswa bagi yang siswa siswi yang kurang mampu, membantu anak-

anak yatim piatu dan korban bencana alam. Yayasan ini terletak di Jln. 

Tim-tim, km 16 Noebaki, Kupang, Nusa Tenggara Timur.  

Yayasan Fransiskus Palau Karmel didirikan pada tanggal 18 April 

2017. Yayasan ini dikelola oleh Para suster Carmelite Missionaries dan 

termasuk yayasan yang baru di Indonesia. Fransiskus Palau adalah 

nama dari pendiri Kongregasi Carmelite Missionaries dan di tambahkan 

nama Karmel supaya bisa membedakan dari Yayasan Fransiskus Palau 

di Filipina yang juga dikelola oleh Para Suster Carmelite Missionaries.   

 

3.1.2. Visi dan misi Yayasan 

Visi dari Yayasan Fransiskus Palau Karmel adalah tercapainya 

masyarakat yang bertransformasi, berani dan terintegrasi yang hidup 

dalam persekutuan dengan cinta kepada Tuhan dan sesama menikmati 
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martabat mereka sebagai anak-anak Tuhan. Sedangkan Misinya adalah 

untuk menciptakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan 

program-program yang akan membantu formasi integral dari mereka 

yang berada di pinggiran untuk meningkatkan cara hidup mereka. " 

 

3.1.3. Tujuan 

Tujuan dari Yayasan Fransiskus Palau Karmel adalah Menyediakan 

pusat pendidikan formal dan nonformal, Mengorganisir dan 

mengupayakan pemeliharaan dan dukungan sosial bagi anak-anak 

terlantar, Pembinaan panti asuhan bagi anak jalanan dan terlantar serta 

pemberdayaan potensi sumber daya manusia dari anak-anak tersebut 

untuk masa depan yang lebih baik, Pemusatan program beasiswa bagi 

mahasiswa kurang mampu, Membantu korban bencana alam seperti 

angin topan, banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Namun Saat ini Yayasan 

baru mengelola sebuah sekolah yaitu Mater Carmeli School di Sulamu 

yang juga berada di Nusa Tenggara Timur.  

Dalam mewujudkan Visi, Misi, dan tujuannya Yayasan 

Fransiskus Palau Karmel terus membenah baik dalam hal pengaadaan 

sarana dan prasarana pendidikan yang memadai tetapi juga sumber daya 

Manusia yang menjadi pengerak utama pendidkan. Jumlah sumber daya 

manusia sampai saat ini masih terbatas sehingga ada yang mempunyai 

tugas ganda seperti bendahara yayasan saat ini masih mempunyai tugas 

sebagai wali kelas dan juga operator sekolah.  
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3.1.4. Sistem pengendalian Internal Yayasan 

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan 

ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset yayasan, 

mengecek ketelitian dan kendala-kendala data akuntansi, mendorong 

efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan dalam Yayasan Fransiskus 

Palau Karmel. Namun sistem pengendalian internal yayasan Fransiskus 

Palau Karmel hingga saat ini masih jauh dari kesempurna karena belum 

menjamin ketersediaan informasi keuangan yang akurat, andal, dan 

terutama dalam usaha melindungi aset yayasan.  

Gambaran mengenai keadaan Yayasan saat belum stabil dan yayasan 

masih membutuhkan banyak pembenahan. Oleh karena para pengelola 

yayasan yang masih baru dan belum berpengalaman. Yayasan perlu 

dengan segera mempersiapkan sumber daya manusia agar pengelolaan 

lebih optimal dan tetap survive.  

Sistem akuntansi yang tidak lengkap sampai pada penyusunan laporan 

keuangan khususnya neraca tahunan belum dapat memberikan informasi 

yang akurat dan andal menjadi sarana komunikasi serta dapat dijadikan 

dasar pengambilan keputusan yang tepat. Laporan yayasan hingga saat ini 

masih hanya sebatas pengeluaran dan pemasukan dari donatur. Oleh karena 

itu perlu adanya pembenahan dan sosialisasi lebih lanjut mengenai proses 

pengelolaan yayasan yang benar.  
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3.1.5. Struktur organisasi Yayasan Fransiskus Palau Karmel 

 

 

 

Gambar 3.1 Struktur organisasi Yayasan Fransiskus Palau Karmel 

 

3.2  Jenis dan sumber data  

3. 2. 1 Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif.  Denzin dan Lincoln (1994) dalam Angito (2018) 

mengatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan 
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latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan 

dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam 

metode kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah 

wawancara, observasi, dan pemanfaatan dokumen. Seperti profil dari 

yayasan Fransiskus Palau Karmel, struktur organisasi yayasan, 

pencatatan akuntansi, prosedur-prosedur penerimaan, pengeluaran kas 

yayasan serta prosedur-prosedur pengendalian internal. 

3.2.2 Sumber data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

perusahaan dengan jalan mengadakan wawancara langsung dengan pihak 

perusahaan yang bersangkutan. Pada penelitian ini dilakukan wawancara 

pada ketua Yayasan, pengawas dan bendahara yayasan Fransiskus Palau 

Karmel.  Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan 

yang tersedia di buku -buku sejarah Yayasan, laporan keuangan dan 

notulen rapat pengurus yayasan.  

 

 3.2.3. Metode pengumpulan data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data-data untuk 

penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research). Penelitian 

lapangan yaitu penelitian yang dilakukan melalui:  
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a. Observasi 

Menurut Mujahidin (2019) observasi adalah pengumpulan data melalui 

penggunaan indera manusia. Dalam konteks situasi natural observasi 

adalah tindakan mengamati fenomena social di dunia nyata dan merekam 

peristiwa saat itu terjadi. Penulis mengadakan observasi langsung pada 

tempat penelitian untuk lebih mengarahkan pada masalah penelitian yang 

dimaksud. Penulis mengumpulkan data dengan jalan mengadakan 

pengamatan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan keuangan dan 

nonkeuangan yang sedang berlangsung di Yayasan Fransiskus Palau 

Karmel.  

b. Wawancara  

Mujahidin (2019) Wawancara adalah percakapan antara dua orang 

dimana salah satunya mencoba untuk mengalih dan mendapatkan informasi 

untuk tujuan tertentu. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara 

langsung via telpon WhatsApp yaitu dengan ketua yayasan dan Bendahara 

Yayasan 

c. Dokumentasi  

Mujahidin (2019) Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data 

yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dalam penelitian 

kualitatif dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi 

dan wawancara.  Untuk pembuktian dan menyertakan bukti pendukung 

dengan mengumpulkan catatan seperti notulen, dan sumber tertulis lainnya 
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dari setiap kinerja keuangan Yayasan berupa laporan yang dikerjakan para 

bendahara Yayasan, mengurai sejarah Yayasan dan tata kelola yang sudah 

dilakukan serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan tata 

kelola dan sistem informasi akuntansi berdasarkan PSAK 45.  

3.2.4. Metode analisis 

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis deskriptif yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang 

sifatnya menguraikan menggambarkan, membandingkan dan 

menerangkan suatu data atau keadaan yang sedemikian rupa sehingga 

dapat ditarik kesimpulannya yaitu mencapai tujuan yang diinginkan. 

3.2.5. Analisis data 

Analisis atas data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara 

kualitatif. Analisis dilakukan dari data-data yang mencakup informasi, 

deskripsi masalah dan berbagai informasi atau bukti pendukung dan 

informasi yang jelas untuk mendapat alur tentang persoalan atau 

masalah utama yang dikaji oleh peneliti. 

 Pada akhirnya peneliti dapat memberi rekomendasi kepada Yayasan 

berkaitan dengan sistem informasi akuntansi dan juga tata kelola dalam 

Yayasan itu sendiri sehingga peneliti menggunakan teknik analisis 

untuk menganalisis kebutuhan yang diperlukan Yayasan adalah sebagai 

berikut: 
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1. Pembenahan pengelolaan sistem informasi akuntansi berbasis PSAK 45   

a) Analisis  

Pada bagian ini menganalisis laporan keuangan yayasan dan 

membandingkan dengan standar akuntansi PSAK 45.  

1) Menganalisis laporan keuangan  yayasan 

2) Membandingkan laporan keuangan yayasan dengan format 

laporan PSAK no. 45 

b) Alat analisis: 

1) Wawancara dengan pengawas, ekonom dan pengurus 

yayasan.  

2) Melakukan studi pustaka dengan mendeskripsikan dan 

membandingkan laporan keuangan Yayasan dengan PSAK 

no.45, mendokumentasikan segala format laporan keuangan 

di Yayasan Fransiskus Palau Karmel dan yayasan lain.  

c)  Tolok Ukur  

Tolok ukur dalam permasalahan tersebut yaitu: Format laporan 

keuangan yayasan Fransiskus Palau Karmel yang meliputi 

(Laporan keuangan, laporan aktivitas, Laporan arus kas dan catatan 

atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 45 serta pedoman 

format laporan keuangan tersebut. 

 

2. Pembenahan tata kelola Yayasan Fransiskus Palau Karmel  
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Tujuannya adalah untuk mengetahui pembenahan tata kelola 

Yayasan Fransiskus Palau Carmel yaitu dengan mempersiapkan 

SOP pengelolaan keuangan Yayasan, mengoptimalkan sumber 

daya manusia, menyesuaikan pelaporan keuangan dengan surat 

edaran untuk administrasi lembaga hidup bakti dari tahta 

Vatikan, membentuk Tim audit Internal untuk memonitoring 

laporan keuangan.   

 

Dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Analisis  

1. Menganalisis tidak adanya  SOP pengelolaan keuangan yayasan 

2. Menganalisis struktur organisasi Yayasan Fransiskus Palau 

Karmel 

3. Menganalisis Sistem Pengendalian internalnya (SPI)  

4. Monitoring laporan keuangan yayasan 

5.  Menganalisis pedoaman keuangan yayasan dan pedoman dari 

Vatikan.  

b) Alat analisis  

Berikut adalah alat analisis yang digunakan:  

1. Wawancara dengan pengawas Yayasan, ketua yayasan dan bendahara 

yayasan, melakukan observasi dengan yayasan lain yang telah 

menerapkan sistem informasi akuntansi sesuai standar, mengamati 

sistem proses pencatatan yang ada di yayasan, Job desk struktur 
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organisasi dan pendokumentasi aturan pengelolaan keuangan 

Yayasan  Fransiskus Palau Karmel 

2. Wawancara dengan bendahara dan pengumpulan data dari kantor 

yayasan 

3. Wawancara dengan bendahara yayasan dan membandingkan proses 

administrasi pada yayasan dengan pedoman yang dijabarkan dalam 

pedoman administrasi dari Vatikan meliputi: manajemen aset, 

transparansi dan supervisor laporan keuangan dan neraca, kolaborasi 

dengan yayasan atau lembaga lain, konsultan dan institut serta 

pendidikan untuk administrasi. 

 

 

c) Tolok Ukur 

 Berikut adalah tolok ukur dari analisis tersebut:  

1. SOP Pengelolaan keuangan yayasan Fransiskus Palau Karmel 

2. Pedoman keuangan yayasan.  

3. Administrasi yayasan sudah sesuai dengan Pedoman Administrasi 

untuk hidup bakti dan karya kerasulan dari Vatikan 

 

 

 

 


