Contoh Rumusan Masalah Makalah
Pendahuluan

1.1. Latar Belakang
Salah satu teknologi yang sangat cepat perkembangannya adalah internet.
Teknologi ini bagaikan virus yang menyerang sendi-sendi kehidupan
manusia. Teknologi ini juga telah merubah perilaku dan sifat dasar
manusia.
Teknologi internet memungkinkan kita menjelajah dunia hanya dari depan
komputer atau smartphone saja. Cukup ketikan perintah sesuai keinginan,
maka akan langsung dibawa ke tempat tersebut.
Begitu pentingnya internet, manusia era sekarang seakan tidak bisa hidup
tanpa adanya jaringan internet. Mereka diperbudak dengan teknologi dan
lupa akan hakikat manusia yang sesungguhnya.
Sebagai sebuah teknologi, internet tentu memiliki dampak positif namun
juga berdampak negatif. Semua tergantung siapa yang menggunakannya.
Bagi orang dewasa mungkin akan lebih bijaksana dalam menggunakanya.
Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika internet digunakan oleh
anak-anak.
1.2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasikan beberapa
masalah:




Dampak postif dan negatif teknologi internet terhadap penggunanya.
Dampak internet terhadap perilaku anak.
Internet telah menjadi virus baru di dalam kehidupan masyarakat.

1.3. Rumusan Masalah
Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa masalah yang
akan dibahas dalam makalah ini, yaitu:



Apa pengaruh internet terhadap kehidupan sosial masyarakat?
Bagaimana menyikapi teknologi internet yang semakin tidak
terbendung?




Bagaiaman menggunkana internet untuk hal-hal yang positif?
Bagaimana caranya mengajarkan kepada anak-anak untuk
menggunakan internet dengan bijak?

1.4. Tujuan




Memberikan pengetahuan tentang perkembangan teknologi internet.
Mengajarkan kepada anak-anak tentang bagaimana seharusnya
internet digunakan.
Memberikan wawasan kepada anak-anak tentang batasan-batasan
penggunaan internet

Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Lele dumbo merupakan salah satu solusi bagi seseorang yang ingin
mencoba berwirausaha. Karena untuk memulainya tidak perlu persiapan
khusus dan tidak terlalau rumit.Dalam peratan dan pemeliharaannya pun
tergolong mudah. Selain itu harga di pasaran juga cukup tinggi dengan
permintaan yang tinggi pula.
Maka tidak mengherankan banyak sekali peternak-pertenak lele baru
bermunculan. Hampir di daerah seluruh Indonesia dapa dijumpai budiaya
lele dumbo.
Kisah-kisah kesuksesan para peternak lele dumbo juga sudah banyak kita
dengar. Tentu berita ini membuat kita senang, apalagi dari banyak petani
lele dumbo sebagian besar tergolong pengusaha muda.
Namun seperti halnya bidang lain, kisah kesuksekan pasti akan diikuti juga
dengan kisah kegagalan. Banyak peternak lele dumbo pemula yang
akhirnya berhenti karena hasil yang didapat tidak menguntungkan bahkan
rugi. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa hasil yang mereka dapat
kurang maksimal. Inilah yang akan menjaidi pokok bahasan dalam
penelitian kali ini.
1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasikan beberapa
masalah berikut ini:



Faktor-faktor apa saja yang menyebakan keberhasilan dalam
beternak lele dumbo.
Faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan hasil panen lele dubo
tidak maksimal bahkan merugi.

1.3. Rumusan Masalah
Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang perlu dikaji lebih
dalam adalah:




Bagaimana caranya beternak lele dumbo yang bisa menghasilkan?
Bagaimana caranya meminimalisir kerugian ternak lele dumbo?
Apa saja yang harus dilakukan oleh peternak lele dumbo pemula?

1.4 Tujuan



Memberikan pembelajaran kepada peternak lele terutama pemula
agar hasil panen yang didapat bisa untung besar.
Memberikan cara bagaimana menjadi peternak lele dumbo yang
handal.

Contoh Rumusan Masalah Skripsi
Pendahulan

1. Latar Belakang Masalah
Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah suatu bentuk unit usaha kecil
yang dijalankan dan dikelola oleh perorangan. UKM memiliki peran yang
sangat penting dalam membantu perekonomian Indonesia. Dengan adanya
UKM, tingkat pengagguran bisa ditekan dan dikurangi.
Namun ada permasalahan yang banyak di alami para pelakuk UKM. Salah
satunya adalah manajemen keuangan dan usahanya. Tidak mengerankan
memang, karena kebanyakan para pelaku UKM kurang paham tentang
ilmu akuntasi.

Padahal ilmu ini sangat penting untuk dipelajari. Dengan adanya laporan
keuangan akan memungkinkan pelaku UKM memperoleh data dan
informasi yang tersusun secara rapi. Selain itu, dengan adanya laporan
keuangan maka akan diketahui kondisi keuangannya, apakah sedang
untung, rugi atau kritis.
Dengan adanya laporan keuangan juga akan memudahkan dalam
pengambilan keputusan dalam mengembangkan usahnya. Dengan realita
di atas, maka untuk penelitian ini akan diberi judul ” Analisis, Perancangan,
dan Penerapan Akuntansi Pada Pelaku UKM”.
1.2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, dapat diidentifikasikan
bahwa masih banyak pelaku bisnis UKM yang menganggap laporan
keuangan adalah sesuatu yang sulit. Dan juga pemilik kurang begitu
membutuhkan informasi ilmu pembukuan ini dikarenakan usaha yang
dilakukan masih dalam skala kecil.
1.3. Rumusan Masalah
Berikut ini beberapa rumusan masalah yang akan dikaji lebih lanjut.



Bagaimana memberikan penyuluhan kepada pelaku UK tentang
pentingnya laporan keuangan?
Bagaimanakah pelaku UKM bisa merancang dan menyusun laporan
keuangannya dengan baik?

1.4. Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu UKM membuat dan
menyusun laporan keuangan yang baik dengan menerpakan ilmu
Akuntansi.
1.5. Manfaat



Memperkaya kajian Akuntansi tentang laporan keuangan yang baik
yang bisa digunakan oleh pelaku UKM.
Membantu pelakuk UKM dalam mengelola keuangan usahanya.

