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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia teknologi pada saat ini memberikan pengaruh yang 

besar terhadap perkembangan sistem informasi. Sistem informasi pun akan terus 

berkembang seiring dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan bagi 

penggunanya. Salah satu hal yang ingin dikembangkan untuk mewujudkan 

kemajuan tersebut adalah meningkatkan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 2 

BandarLampung. 

SMK Muhammadiyah 2 Bandarlampung merupakan Sekolah Menengah 

Kejuruan Swasta yang beralamatkan jalan Zainal Abidin Pagar Alam Labuhan 

Ratu Bandarlampung. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk 

pengajaran siswa di bawah pengawasan guru. Sekolah merupakan salah satu 

elemen penting dari kemajuan pendidikan suatu daerah. Meningkatnya Akreditasi 

Sekolah itu tidak terlepas dari peran Guru, Karyawan dan Siswa serta sarana dan 

fasilitas yang ada dalam sekolah tersebut. 

Pengelolaan keuangan di sekolah merupakan salah satu kegiatan yang 

sangat penting, karena setiap kegiatan yang dilakukan disekolah pasti 

membutuhkan manajemen keuangan. Akan tetapi saat ini Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 2 Bandar Lampung masih menggunakan cara 

yang konvensional untuk mengolah data, yakni pengelolaan keuangan sekolah 

dimana ketika siswa selesai membayar, pada akhir periode tertentu petugas masih 
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merekapitulasi keuangan setiap pembayaran siswa ke dalam pembukuan, sehingga 

dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk pencarian data dan pembuatan laporan 

keuangan kepada pimpinan yang selama ini hanya dibuat menggunakan 

pencatatan secara konvensional. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka diperlukannya sebuah sistem 

untuk mengelola keuangan sehingga masalah yang terjadi pada SMK 

Muhammadiyah 2 Bandarlampung khususnya pada proses pengelolaan keuangan. 

Sistem pengelolaan keuangan yang dibuat akan memudahkan bagi Bendahara 

dalam proses pembuatan laporan keuangan. Berdasarkan deskripsi diatas maka 

penulis mengambil judul “Perancangan Pengelolaan Keuangan di SMK 

Muhammadiyah 2 Bandarlampung”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas akan merumuskan masalah yaitu : 

1. Bagaimana merancang sistem informasi pengelolaan keuangan di SMK 

Muhammadiyah 2 Bandarlampung? 

2. Bagaimana pengelolaan laporan keuangan di SMK Muhammadiyah 2 

Bandarlampung? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Meliputi pengolahan data penerimaan dan pengeluaran kas. 
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2. Sistem ini dikelola oleh admin yang dalam hal ini adalah petugas 

keuangan yang telah ditentukan oleh SMK Muhammadiyah 2 

Bandarlampung. 

3. Laporan yang dihasilkan berupa laporan data penerimaan keuangan 

dengan rincian data penerimaan pembayaran siswa keseluruhan dan 

data pengeluaran keuangan sekolah. 

 

1.4 Tujuan Penilitan 

Tujuan dari penilitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk merancang dan membuat aplikasi sistem untuk mengolah data 

keuangan di SMK Muhammadiyah 2 Bandarlampung.  

2. Untuk membantu petugas dalam proses pengelolaan data keuangan 

maupun rekapitulasi keuangan sekolah. di SMK Muhammadiyah 2 

Bandarlampung. 

 

1.5 Manfaat penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Dapat memberikan kemudahan kepada SMK Muhammadiyah 2 

Bandarlampung untuk pengelolaan keuangan dan laporan keuangan. 

2. Bagi Peneliti 

Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi SMK Muhammadiyah 

2 Bandarlampung dalam pengembangan dan pemanfaatan sistem 

pengelolaan keuangan. 

 




