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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Akuntansi memegang peranan penting dalam suatu entitas, karena 

akuntansi adalah bahasa bisnis (business language). Akuntansi menghasilkan 

informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode 

tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. Akuntansi tidak 

hanya untuk entitas bisnis tetapi semua entitas memerlukan akuntansi. Karena 

setiap entitas perlu untuk melaporkan kondisi keuangan dan kinerjanya dari 

aspek keuangan. Entitas pemerintah memerlukan akuntansi untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kekayaan pemerintah 

yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan pemerintah serta 

akuntabilitas keuangan suatu unit pemerintah. 

Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengkelompokan dan 

kemudian disusun menjadi sebuah laporan keuangan yang nantinya dapat 

digunakan oleh entitas sebagai dasar pengambilan keputusan dalam 

menyusun laporan keuangan. Adapun akun transaksi yang terdiri dari harta, 

hutang, modal dan pendapatan. 

Salah satu akun transaksi tersebut adalah pendapatan. Pendapatan 

merupakan salah satu perhatian utama dalam setiap entitas. Besarnya 

pendapatan yang diterima entitas akan mempengaruhi besarnya laba yang 

diperoleh.  

Secara umum pendapatan adalah peningkatan atas aktiva sebuah entitas 

selama periode tertentu. Tidak ada batasan aktiva apa yang meningkat,  

namun tidak semua kenaikan aktiva dapat dikatakan sebagai pendapatan.  

Dapat dikatakan sebagai pendapatan jika kenaikan aktiva tersebut hasil dari 
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penyediaan atau penyerahan produk barang/jasa kepada pelanggan dan 

merupakan kegiatan operasi utama perusahaan yang bersangkutan. 

Menurut PSAK No 23 paragraf  6, pendapatan adalah arus masuk bruto 

dari manfaat ekonomi yang timbul atas aktivitas normal entitas selama satu 

periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak 

berasal dari kontribusi penanam modal.  

Balai Benih Ikan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas 

(UPTD) bagian dari Dinas Perikanan Kota Semarang yang memiliki kegiatan 

usaha, yaitu menjual berbagai jenis benih ikan seperti benih ikan Karper, 

benih ikan Lele dan benih ikan Nila dengan berbagai macam ukuran.  

Pendapatan yang diperoleh dari penjualan tersebut sering kali 

pengalami penurunan dan kenaikan yang berbeda setiap periodenya. 

Kenaikan dan penurunan yang terjadi  dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu 

faktor eksternal dan faktor internal. Faktor-faktor tersebut berdampak pada 

pendapatan yang diperoleh bagi Balai Benih Ikan.  

Mengingat begitu pentingnya pendapatan bagi suatu entitas, maka pada 

penyusunan Tugas Akhir ini berjudul “ Analisis Pendapatan pada Balai 

Benih Ikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Kota Semarang “.  

1.2  Ruang Lingkup 

Dalam penulisan tugas akhir, diperlukan suatu ruang lingkup atau 

pembatasan masalah. Hal ini untuk menjaga agar penulisannya sesuai dengan 

topik yang telah diambil. Selain itu, pembatasan masalah ini diharapkan dapat 

memberikan penjelasan dalam memahami pendapatan yang ada di dalam 

Balai Benih Ikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Kota Semarang. 

Dalam Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Pendapatan pada Balai Benih 

Ikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Kota Semarang” ini, akan 

diuraikan tentang : 

1. Meninjau pendapatan yang diperoleh Balai Benih Ikan Unit Pelaksana 

Teknis Dinas Perikanan Kota Semarang periode 2016 setiap bulan. 
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2. Menganalisa adanya kenaikan atau penurunan pendapatan yang terjadi 

di Balai Benih Ikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Kota 

Semarang setiap bulan. 

3. Menghitung persentase kenaikan atau penurunan pendapatan yang 

terjadi di Balai Benih Ikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan 

Kota Semarang setiap triwulan. 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan 

pendapatan Balai Benih Ikan Unit Pelaksan Teknis Dinas Perikanan 

Kota Semarang 

 

1.3  Tujuan dan Kegunaan   

Pada prinsipnya, penyusunan suatu laporan mempunyai tujuan dan 

kegunaan tertentu. Tujuan merupakan sarana yang hendak dicapai dari 

penulisan laporan dan merupakan manfaat yang dapat diperoleh penulisan 

laporan tersebut. 

1.3.1 Tujuan Tugas Akhir 

Penulisan Tugas Akhir ini mempunyai tujuan, yaitu: 

1. Mengetahui pendapatan atas penjualan benih ikan yang diperoleh Balai 

Benih Ikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Kota Semarang 

periode 2016 setiap bulan. 

2. Mengetahui adanya kenaikan atau penurunan pendapatan yang terjadi 

di Balai Benih Ikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Kota 

Semarang setiap bulan. 

3. Mengetahui persentase kenaikan atau penurunan pendapatan yang 

terjadi di Balai Benih Ikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan 

Kota Semarang.  

4. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan atau 

penurunan pendapatan Balai Benih Ikan Unit Pelaksan Teknis Dinas 

Perikanan Kota Semarang. 

1.3.2  Kegunaan Tugas Akhir 

Adapun kegunaan penulisan Tugas Akhir ini adalah : 
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1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat digunakan sebagai masukan yang dapat 

dipertimbangkan untuk perusahaan. 

2. Bagi Penulis 

Memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih, khususnya 

mengenai analisis pendapat dalam penerapannya didunia kerja. 

3. Bagi Universitas 

a. Sebagai bahan tambahan referensi bagi perpustakaan Fakultas 

Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. 

b. Untuk menjalin kerjasama antara pihak Universitas dengan Dinas 

Perikanan Kota Semarang. 

4. Bagi Pembaca 

Memberikan tambahan informasi dan pengetahuan mengenai analisis 

pendapatan pada Balai Benih Ikan Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Perikanan Kota Semarang. 

1.4  Cara Pengumpulan Data 

Cara Pengumpulan data yang digunakan dala penyusunan Tugas Akhir Ini 

adalah sebagai berikut : 

1.4.1  Data Penelitian 

Data adalah semua hasil observasi atau pengukuran yang telah 

dicatat untuk suatu keperluan tertentu. Dalam penulisan Tugas Akhir ini 

diperlukan beberapa macam data. Jenis-jenis data yang diperoleh untuk 

bahasan dalam Tugas Akhir ini antara lain : 

1.4.1.1  Jenis Data Menurut Sumbernya 

      Jenis data menurut sumbernya adalah sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara 

langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat 

pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada 
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subyek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 

2010:91).   

Data primer yang digunakan dalam penyusunan 

Tugas Akhir ini adalah data yang diperoleh secara 

langsung melalui wawancara dan observasi dengan 

bagian keuangan (Sekretariat) Dinas Perikanan Kota 

Semarang. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat 

pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari 

subyek penelitiaannya (Azwar, 2010:91). 

Data sekunder yang digunakan dalam penyusunan 

Tugas Akhir ini  adalah data yang diperoleh dengan 

melihat bukti-bukti dokumen yang digunakan untuk 

mencapat/mengetahui pendapatan pada Balai Benih Ikan 

Unit Pelaksan Teknis Dinas Perikanan Kota Semarang 

serta studi pustaka dengan referensi buku-buku yang ada 

diperpustakaan. 

 1.4.1.2  Jenis Data Menurut Sifatnya 

        Jenis data menurut sifatnya sebagai berikut : 

1. Data Kuantitatif 

 Data Kuantitatif  adalah data yang menekankan 

analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang 

diolah dengan metode statistika (Azwar, 2010:5). 

Data kuantitatif  yang digunakan penulis dalam 

penyusunan Tugas Akhir ini adalah Buku Pembantu 

(Rincian Obyek Penerimaan) untuk menganalisi 

pendapatan Balai Beniih Ikan Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Perikanan Kota Semarang. 
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2. Data Kualitatif 

Data Kualitatif adalah data yang menekankan 

analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan 

induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan 

antar fenomena yang diamati dengan menggunakan 

logika ilmiah (Azwar, 2010:5). 

Data kualitatif yang digunakan dalam penyusunan 

Tugas Akhir ini adalah struktur organisasi dan gambaran 

umum Dinas Perikanan Kota Semarang. 

1.4.2  Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data diperlukan agar dalam penyusunan Tugas 

Akhir ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang obyek atau 

permasalahan yang disampaikan. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Tugas Akhir ini meliputi : 

1. Metode Observasi atau Pengamatan 

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dimana 

pemeriksa melihat dan mengamati secara visual sehingga validitas data 

sangat tergantung pada kemampuan observer (Saebani,2008 :186). 

Metode Observasi sering disebut juga sebagai metode pengamatan, jika 

pengamatan yang dilakukan tidak memenuhi aturan yang jelas maka 

tidak dapat disebut observasi. 

Dengan adanya uraian diatas, penulis telah melalukan pengamatan 

secara langsung dengan cara Kuliah Kerja Praktik di Dinas Perikanan 

Kota Semarang pada tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 

2017. 

2. Metode Wawancara  

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna 

dalam suatu data tertentu (Saebani,2008 :190). 
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Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan 

obyek yang akan diteliti, khususnya pada bagian keuangan(Sekretariatan) 

Dinas Perikanan Kota Semarang. 

3. Studi Pustaka 

Studi Pustaka adalah suatu pengumpulan data dengan cara 

mengambil dari literatur yang ada kaitannya dengan judul, kesimpulan 

para ahli dimana sebagai penuntun untuk menuju pada suatu sasaran 

yang sedang diteliti (Keraf,2004 :162). 

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menelaah 

buku-buku yang berkaitan dengan penulisan ini. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran singkat 

mengenai laporan pada masing-masing bab, agar mudah dalam pengkajian. 

Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :  

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah,  

ruang lingkup, pembahasan masalah, tujuan dan kegunaan 

penulisan, cara pengumpulan data dan sistematika 

penulisan. 

BAB II Gambaran umum perusahaan yang berisi tentang sejarah  

berdirinya perusahaan, struktur organisasi, Visi dan Misi, 

serta logo perusahaan dan hal sebagainya yang berhubungan 

dengan perusahaan terkait. 

BAB III Pembahasan yang berisi tentang tinjauan teori dan praktik 

mengenai Analisis Pendapatan pada Balai Benih Ikan Unit 

Pelaksanaan Teknis Dinas Perikanan Kota Semarang. 

Pembahasan ini dilakukan dengan melihat teori yang 

didapat selama mengikuti kegiatan perkuliahan dan 

dibandingkan pada praktik yang ada di perusahaan. 
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BAB IV Penutup yang berisi tentang ringkasan atas penjelasan yang 

telah ditulis dalam pembahasan, kesimpulan serta saran 

yang terkait pada topik yang telah ditulis pada Bab III. 

 

 

 


