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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

pasal 5 ayat 1 bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan 

yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Pada pasal 1 ayat 26 

disebutkan warga negara adalah warga negara indonesia baik yang tinggal 

dinegara kesatuan republik indonesia maupun diluar wilayah negara kesatuan 

republik indonesia. Selanjutnya pada pasal 4 ayat 1, pendidikan dilaksanakan 

secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kulturalisasi dan 

kemajemukan bangsa. 

Dinas pendidikan yang bergerak dalam membangun dan menyediakan 

jasa pelayanan pendidikan serta menjalankan aktivitas perusahaan, sudah 

menerapkan sistem akutansi dalam penerimaan dana pengelolaan dana 

diperusahaannya. Namun dari observasi yang ada, penerapan sistem 

akuntansi dana dan pengelolaan dana beasiswa miskin Pada tingkat SMP 

beum begitu optimal. Laporan keuangan yang kurang realtime dan masih 

sulit dipahami oleh pihak managemen masih perlu diolah kembali. Data-data 

yang berkaitan dengan penerimaan dana dan pengelolaan dana Beasiswa 

Miskin itu harus lah disajikan dengan jelas, untuk Melihat Penyaluran 
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Anggaran Biaya Pendidikan dari Pemerintah pusat diperlukan akutansi dan 

laporan keuangan bagi pihak manager dan pihak eksternal perusahaan. 

Akuntansi dan laporan keuangan tersebut sangat dibutuhkan untuk 

mengevaluasi kegiatan penerimaan dana dan pengelolaan dana Beasiswa 

miskin di tahun berikutnya. Disamping itu akutansi penerimaan dana dan 

pengelolaan dana ini harus dapat diandalkan untuk mengolah data menjadi 

informasi yang bermanfaat dalam mengambil keputusan baik rutin maupu  

strategis. Permasalahan ini mendorong suatu perusahan merancang sebuah 

sistem akuntansi penerimaan dana dan pengelolaan dana Beasiswa Miskin 

yang mampu membantu pihak pimpinan dalam menerima laporan Anggaran 

pendidikan dari pemerintah Pusat. 

Hal inilah yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian  yang 

berjudul “ Akuntansi Penerimaan Dana dan Pengelolaan Dana 

Beasiswa Miskin SMP Pada Dinas Pendidikan Kota Medan Berbasis 

Vb. Net”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Perbedaan managemen pada masing masing-dinas pendidikan akan 

memberikan informasi yang berbeda. Kebijakan moneter yang dikeluarkan 

pemerintah akhir-akhir ini telah menekankan kebutuhan-kebutuhan khusus 

untuk mengidentifikasi secara rinci baik mengenai sumber-sumber dana 
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pendidikan maupun jenis-jenis bentuk dana yang tepat, sehingga para 

akuntan dinas pendidikan harus menyesuaikan dan mengembangkan sistem 

akuntansi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus tersebut. Informasi 

akuntansi pendidikan diharapkan dapat membawa perbaikan dimasa depan 

dan sekaligus diharapkan dapat menciptakan keseragaman informasi yang 

mendasar. Pihak-pihak pemakai laporan keuangan dinas pendidikan harus 

mengetahui standart-standart yang telah ditetapkan dalam pembuatan 

laporan keuangan dan mengerti laporan keuangan dinas-dinas pendidikan 

yang lain. Laporan keuangan dinas pendidikan harus sesuai dengan prinsip-

prinsip akuntansi yang telah diterima secara umum.  

1. Pencatatan data Penerimaan dana dan pengelolaan dana beasiswa miskin 

yang sudah ada masih membutuhkan waktu yang lama dan harus 

dikembangkan lagi. 

2. Lambatnya Laporan Penerimaan dana dan pengelolaan dana dengan 

sistem yang diberikan karena masih bersifat manual. 

3. Mekanisme penyaluran beasiswa miskin SMP masih bersifat tertutup, 

sehingga masih kerap terjadi tidak tepat sasaran dalam penyalurannya. 

Disamping itu juga kerap terjadi keterlambatan dalam penyaluran dan 

jumlah uang yang disalurkan kepada Siswa miskin. Oleh karenanya, 

dibutuhkan transparansi informasi yang lebih terbuka untuk menghindari 

hal-hal demikian. 
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1.3. Batasan masalah 

Masalah yang dikaji penulis dalam penelitian ini adalah seperti yang 

tercantum dalam identifikasi masalah diatas yaitu: 

1. Dana yang akan diteliti adalah dana Beasiswa Miskin pada tahun 2018 

2. Jenjang sekolah yang menjadi objek penelitan adalah Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) pada Sekolah yang tergabung dalam penerima beasiswa 

miskin pada dinas Pendidikan Kota Medan. 

3. Penerimaan dana dan pengelolaan dana pada dinas Pendidikan Kota 

Medan. 

 

1.4. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntansi 

penerimaan dan pengelolaan dana Beasiswa Miskin pada Dinas Pendidikan 

Kota Medan. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi dunia ilmu 

pengetahuan, khususnya mengenai akuntansi penerimaan dan 

pengelolaan dana pada lembaga pemerintah sehingga dapat 

memantapkan teori dengan praktek dilapangan. Penelitian ini juga 
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1.6. Metode penelitian 

1.6.1.  Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penggambaran 

dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut 

kategori untuk memperoleh kesimpulan. Proses analisis data meliputi 

kegiatan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber daya 

yang diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menelaah data yang diperoleh 

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan dikantor 

dinas pendidikan kota medan. Penulis juga melakukan perbandingan antara 

teori secara umum dengan kenyataan yang terjadi dilapangan yang disusun 

secara sistematis dalam bentuk tugas akhir. 

 

1.6.2.  Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Data primer, yaitu jenis data yang diperoleh dari sumber pertama baik 

dari individu atau dari perorangan seperti hasil wawancara atau hasil 

pengisian kuisioner yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini data 

primer yang diperoleh peneliti adalah dat tertulis mengenai struktur 

organisasi beserta penjelasan uraian jabatan, data laporan keuangan 

harian, catatan-catatan akuntansi yang digunakan dalam akuntansi 



7 
 

penerimaan dana dan pengelolaannya, contoh slip penerimaan uang, slip 

proses pengalokasian uang pada dinas pendidikan kota Medan. 

2. Data sekunder, yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer atau oleh pihak lain 

misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Dalam 

penelitian ini, data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah berupa 

laporan keuangan harian yang disajikan pada lampiran. 

 

1.6.3. Teknik pengumpulan penelitian 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk 

penyusunan tugas akhir ini sebagai berikut: 

1. Metode observasi 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap akuntansi penerimaan dana dan pengelolaan dana pada Dinas 

Pendidikan Kota Medan. Dengan metode tersebut, penulis memperoleh 

data mengenai prosedur akuntansi penerimaan dana dan 

pengelolaannya, catatan akuntansi dan dokumen yang digunakan, sistem 

pengendalian intern perusahaan, dan sistem yang membentuk akuntansi 

penerimaan dana dan pengelolaan dana Beasiswa Miskin SMP pada Dinas 

Pendidikan Kota Medan. 
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2. Metode wawancara  

Wawancara sering juga disebut sebagai metode kisiooner lisan, yaitu 

sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara. 

 Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara langsung 

dengan bagian akuntansi, keuangan serta bagian-bagian  lain yang 

berkaitan dengan akuntansi penerimaan dan pengelolaan dana APBN 

pada dinas pendidikan kota medan. 

3. Meode dokumentasi  

Penulis memperoleh data melalui data-data yang telah dibukukan dan 

diarsipkan oleh pihak dinas pendidikan kota medan. Penulis mengamati 

perusahaan untuk memperoleh gambaran umum serta kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan yang berkaitan dengan akuntansi penerimaan dan 

pengelolaan dana APBN pada dinas terkait dengan cara membaca catatan 

kegiatan harian, laporan keuangan akhir periode, dan data-data lain yang 

sudah dibukukan . 

 

1.7. Lokasi dan waktu penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas pendidikan kota medan yang 

beralamat dijalan PELITA IV No.77 Telp dan fax 0061-80089992, kode pos 

20236. Dinas Pendidikan Kota Medan ini merupakan satu satunya Dinas 
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Pendidikan resmi yang ada di Kota Medan.  Peneliti memilih lokasi penelitian 

ini karena managemen dan akuntansi dinas pendidikan kota medan dapat 

dijangkau dan mudah diakses dalam hal pemenuhan data dan kelengkapan 

tugas akhir ini. Selain itu peneliti juga sudah lebih dekat dengan para staff 

yang bekerja disana karena telah melaukukan Praktek kerja magang di Dinas 

pendidikan kota medan selama 2 bulan. Adapun waktu penelitian dilakukan 

pada awal maret 2019 sampai akhir bulan juni 2019. 

 

1.8. Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir merupakan garis besar penyusunan 

yang dimaksudkan sebagai perantara yang memindahkan jalan pikiran 

penulis dalam memahami penyusuan tugas akhir secara keseluruhan. 

Sistematika penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut: 

1. Bagian pengantar tugas akhir yang terdiri dari : Sampul depan luar, 

halaman judul-dalam, halaman persetujuan, halaman pengesahan, 

halaman pernyataan, halaman pembaktian, abstraksi, kata pengantar, 

daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.  

2. Bagian utama tugas akhir, terdiri dari : 

Bab   I :       Pendahuluan 

yang berisi latar belakang masalah identifikasi masalah, 

batasan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat 
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penelitian, metode penelitian yang terdiri dari jenis 

penelitian, jenis data dan teknik pengumpulan data, 

kemudiaa lokasi dan waktu penelitian serta sistematika 

penulisan. 

Bab    II :   Landasan Teori  

yang berisi, perancangan aplikasi, defenisi variabel terkait, 

perangkat rancangan yang terdiri dari flowchart, diagram 

alir data, pemdrograman visual basic dan mySql, serta 

penjelasan teori-teori pendukung lainnya. 

Bab   III   : Gambaran Umum 

yang berisi sejarah singkat perussahaan, visi dan misi 

perusahaan, dtrktur organisasi perusahaan, deskripsi 

jabatan, fungsi-fungsi terkait, dokumen yang digunakan, 

catatan yang digunakan, sistem berjalan seperti diagram alir 

data, kamus data sistem berjalan dan bagan alir sistem 

berjalan serta kelemahan sistem berjalan. 

Bab     IV  :Pembahasan 

yang berisi rancangan sistem yang diusulkan, perancangan 

struktur menu, perancangan antar muka, hasil tampilan 

program, kelebihan dan kelemahan sistem. 
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Bab      V  :Penutup 

yang beirisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil 

pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya 

dan memberikan saran yang diperlukan untuk memperbaiki 

Akuntansi penerimaan dana dan pengelolaan dana beasiswa 

miskin agar lebih efektif dan efisisen. 

3. Bagian pelengkap Tugas Akhir yang berisi Daftar Pustaka dan lampiran-

lampiran. 

 

 

 


