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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Di era modern banyak sekali pengusaha salon kecantikan dan klinik klinik 

kecantikan. Modal utama yang harus diperhatikan adalah kesungguhan  dalam 

melakukan usahanya, setelah itu bagaimana usaha itu akan dijalankan. Namun, 

dari hasil penelitian ada keterbatasan dan kendala dalam menjalinnya terutama 

dalam laporan keuangan. Disini dalam pencatatan laporan keuangan yang 

dilakukan oleh Alfiaderma Aesthetic Clinic masih dibilang cukup sederhana 

karena masih menggunakan metode atau cara yang manual. (Kaleena sekarang 

berganti nama menjadi Alfiaderma Aesthetic Clinic.) 

Kenyataan ini juga didukung oleh hasil penelitian Musmini (2008) 

menunjukkan bahwa kebanyakan usaha melakukan pencatatan laporan 

keuangannya masih sederhana. Oleh karena itu masyarakat harus memiliki 

wawasan dan pengetahuan yang luas tentang bagaimana menyusun laporan 

keuangan yang baik dan benar dan yang sesuai dengan standar yang ada. Laporan 

keuangan dalam perusahaan juga  mempengaruhi operasional dalam 

perusahaanya. Pentingnnya menyusun laporan keuangan perusahaan juga sangat 

mempengaruhi perusahaan itu sendiri,apalagi laporan keuangan sangat berguna 

untuk melihat perubahan dalam sebuah bisnis atau perusahaan. Memaksimumkan 

kekayaan pemegang saham/pemiliknya merupakan tujuan utama dalam 

manajemen keuangan. Tujuan kedua adalah memaksimumkan laba. 

Memaksimumkan kekayaan menekankan pada jangka panjang, sedangkan 

memaksimumkan laba menekankan pada jangka pendek. Biaya modal 
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mempunyai hubungan dengan keputusan investasi dan penganggaran modal. 

Tingkat resiko bisnis yang mempengaruhi biaya modal juga dapat berpengaruh 

pada tingkat pengambilan minimum. Risiko keuangan akan mempengaruhi 

tingkat pengembalian minimum. Tingkat pertumbuhan kapabilitas laba 

perusahaan akan mempengaruhi kebijakan dividen. Semakin tinggi hutang maka 

semakin tinggi tingkat pengembalian yang diperoleh saham sahamnya. Semakin 

tinggi risiko semakin tinggi biaya modal ditahan. Proses pengambilan keputusan 

investasi harus dinilai untuk mampu menghasilkan keuntungan lebih besar atau 

sama dari tingkat pengembalian yang diisyaratkan oleh investor. Penganggaran 

modal yang merupakan proses keputusan investasi diperlukan acuan untuk 

menentukan kelayakannya. Acuan yang digunakan harus dapat menilai perbedaan 

nilai uang dimasa yang akan datang dengan nilai uang pada masa sekarang 

berdasarkan time value of money (nilai waktu uang). 

Adanya laporan keuangan sebuah bisnis atau perusahaan mampu 

mengetahui perubahan perubahan yang terjadi di dalam bisnisnya. Apakah bisnis 

yang dijalankan mengalami kenaikan atau mengalami kerugian di setiap tahunnya. 

fungsi dari laporan keuangan ini adalah sebagai alat untuk membantu perusahaan 

dalam menilai keadaan keuangan perusahaan.Sebagai Media Review,Financial 

statement bisa menyajikan informasi atau data yang komprehensif mengenai 

kedudukan keuangan perusahaan.Hal tersebut dapat menjadi ulasan tentang 

keadaan perusahaan secara menyeluruh, terutama keadaan keuangan (asset, utang, 

biaya operasional, dan yang lainnya). 

Alfiaderma Aesthetic Clinic masih menggunakan pencatatan laporan 

keuangan yang sederhana, disini alasan mengapa klinik kecantikan ini masih 
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menggunakan laporan keuangan sederhana yaitu menurut pemilik klinik 

kecantikan ini usahanya baru berdiri kurang lebih 3 tahun sehingga dengan 

laporan keuangan yang sederhana ini diharapkan mampu bersaing dipersaingan 

pasar yang ada. Dengan laporan keuangan yang tradisional ini sudah bisa bertahan 

dan memajukan usahanya sehingga tidak perlu adanya laporan keuangan yang 

sesuai standar, karena jika laporan keuangan dalam klinik kecantikan ini dibuat 

sesuai dengan standar belum tentu klinik kecantikan ini bisa berkembang dan 

bertahan atau bisa saja mengalami kerugian.  

Alfiaderma Aesthetic Clinic dalam persaingan bisnis dapat dikatakan 

mampu menghadapi para pesaingnya yang memiliki usaha serupa, dan Alfiaderma 

Aesthetic Clinic  juga mengembangkan treatment treatment yang ada di dalam 

kliniknya sehingga para konsumen tidak bosan dengan treatment yang 

ditawarkan, tidak hanya itu Alfiaderma Aesthetic Clinic juga sering melakukan 

diskon pada hari hari besar. Dengan cara promosi yang seperti itu diyakini bahwa 

akan banyak konsumen atau pelanggan yang akan tertarik dan mau berkunjung ke 

klinik Alfiaderma Aesthetic Clinic. Selain promo dan diskon yang ditawarkan, 

Aliaderma Aesthetic juga memiliki pelanyanan yang sanggat baik dan 

memuaskan konsumennya, sehingga tidak jarang jika para konsumen mau datang 

kembali ke sana. Alfiaderma Aesthetic Clinic dalam penerapan laporan 

keuangannya sudah dikatakan baik meskipun dilakukan dalam metode atau cara 

yang tradisional. 

Alfiaderma Aesthetic Clinic, sebuah usaha yang bergerak di bisnis 

kecantikan yang terletak di Kecamatan Cerme. Meskipun Alfiaderma Aesthetic 

Clinic telah  cukup lama didirikan, memiliki organisasi serta aktivitas bisnis yang 
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memadai namun dalam pencatatan laporan keuangan masih sederhana atau 

tradisional. Latar belakang inilah yang menjadikan Alfiaderma Aesthetic Clinic 

menarik untuk dikaji untuk mengetahui; 1) praktik pencatatan keuangan yang 

dilakukan, 2) Faktor-faktor yang menyebabkan mengapa masih mengunakan 

pencatatan laporan keuangan tradisional dan tidak berbasis atau sesuai dengan 

standar yang ada. 

Menurut Alfiaderma Aesthetic Clinic pencatatan laporan keuangan dalam 

kliniknya yang dilakukan sudah sesuai dengan standar. Namun, pada kenyataanya 

hal ini bertentangan dengan standar pencatatan laporan keuangan. Dalam 

penelitian Delviana (2012), Kehadiran Standar Akuntansi Keuangan diharapkan 

dapat memberikan kemudahan dalam menyajikan laporan keuangan. Tujuan dari 

standar akuntansi keuangan sendiri yakni untuk memberikan kemudahan bagi 

entitas skala kecil dan menengah. Standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh 

entitas tanpa akuntabilitas publik, entitas tanpa akuntabilitas publik yang 

dimaksudkan adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan 

dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna 

eksternal.Selain itu, laporan keuangan juga dapat menjadi tolak ukur bagi pemilik 

usaha dalam memperhitungkan keuntungan yang diperoleh, mengetahui berapa 

tambahan modal yang dicapai, dan dapat mengetahui bagaimana keseimbangan 

hak dan kewajiban yang dimiliki.  

Setiap keputusan yang diambil oleh pemilik usaha dalam mengembangkan 

usahanya akan didasarkan pada kondisi keuangan yang dilaporkan secara lengkap, 

bukan hanya didasarkan pada laba semata. Namun, Alfiaderma Aesthetic ini 

dengan pencatatan yang tradisional ini  tetap mempertahankan usahanya dan 
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mampu bersaing di persaingan pasar. Menurut pemilik klinik kecantikan ini 

dengan pencatatan laporan keuangan yang tradisional ini mampu memberikan 

kemudahan bagi pemilik dalam melakukan pembukuan ataupun pencatatannya 

karena laporan keuangan tradisional hanya meliputi neraca dan laba rugi saja.  

    Suhairi (2004) berpendapat bahwa kelemahan UMKM dalam penyusunan 

laporan keuangan disebabkan rendahnya pendidikan, kurangnya pemahamam 

terhadap Standar Akuntansi Keuangan, dan pelatihan penyusunan laporan 

keuangan. Sehingga research gap nya yaitu pencatatan laporan keuangan secara 

sederhana dan makna laporan keuangan bagi klinik kecantikan alfiaderma. Satyo 

(2005) berpendapat bahwa rendahnya penyusunan laporan keuangan disebabkan 

karena tidak adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan 

bagi UMKM. Standar akuntansi keuangan yang dijadikan pedoman dalam 

penyusunan laporan keuangan harus diterapkan secara konsisten. 

Alfiaderma Aesthetic Clinic masih menggunakan pencatatan laporan 

keuangan dengan cara manual. Namun, fenomena di Alfiaderma Aesthetic Clinic 

dengan Sistem pencatatan keuangan yang dilakukan secara manual dan masih 

sangat sederhana, mampu memberikan bonus kepada karyawannya, ini 

merupakan indikasi bahwa Alfiaderma Aesthetic Clinic memiliki kinerja bisnis 

yang baik. fokus penelitiannya yaitu pada laporan keuangan meliputi, asset, 

modal,pendapatan, dan biaya. Disisi lain klinik kecantikan ini mengutamakan 

kepuasaan pelanggan dan loyalitas pelanggananya. Dengan memberikan 

pelayanan yang maksimal sehingga dapat memperoleh pelanggan baru dan 

mempertahankan pelanggan lamanya. Melakukan pelayanan secara maksimal 

mampu memberikan nilai positif terhadap usaha yang dijalankan karena ketika 
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pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan maka secara otomatis 

akan tercipta loyalitas pelanggan, dan membuat para pelangganya berfikir dua kali 

untuk berpindah ke klinik kecantikan yang lain.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apa makna laporan keuangan dalam asset di klinik kecantikan Alfiaderma 

Aesthetic Clinic? 

2. Apa makna laporan keuangan dalam modal Alfiaderma Aesthetic Clinic? 

3. Apa makna laporan keuangan dalam pendapatan Alfiaderma Aesthetic 

Clinic? 

4. Apa makna laporan keuangan dalam biaya Alfiaderma Aesthetic Clinic? 

1.3 Tujuan penelitian 

1. Untuk menelaah aset dalam laporan keuangan Alfiaderma Aesthetic Clinic 

2. Untuk menelaah modal dalam laporan keuangan Alfiaderma Aesthetic 

Clinic 

3. Untuk menelaah pendapatan dalam laporan keuangan Alfiaderma 

Aesthetic Clinic 

4. Untuk menelaah biaya dalam laporan keuangan Alfiaderma Aesthetic 

Clinic 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Menjadikan bahan masukan bagi pengembangan dalam melakukan pencatatan 

laporan keuangan Alfiaderma Aesthetic Clinic, menjadi gambaran bagi peneliti 

lain yang membutuhkan informasi, dan menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang pentingnya pencatatan laporan keuangan. Serta memperkaya hasil 
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penelitian tentang laporan keuangan tradisional pada Usaha klinik kecantikan, 

mengingat penerapan pencatatan keuangan di Alfiaderma masih menggunakan 

metode atau cara tradisional. 

1.4.2 Manfaat Praktisi  

 Memberikan sumbangan pemikiran bagi pelaku usaha guna meningkatkan 

kegiatan pencatatan keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan dalam 

memberikan kemudahan bagi investor maupun kreditor untuk memberikan 

bantuan pembiayaan bagi para pengusaha klinik kecantikan. Serta dapat 

memberikan sumbangan pemikiran kepada para stakeholder untuk ikut berperan 

aktif dalam mengawasi implementasi pencatatan keuangan berbasiskan Standar 

Akuntansi. 

 

 


