
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah banyak mengalami 

kemajuan, didukung dengan teknologi komunikasi yang menunjukkan 

peningkatan yang sangat signifikan merupakan alternatif yang tepat bagi suatu 

perusahaan atau organisasi agar dapat mengikuti perkembangan teknologi yang 

bertujuan untuk menunjang kinerja dari perusahaan atau organisasi tersebut agar 

dapat berjalan dan bekerja dengan lebih baik. Sekolah adalah suatu wadah atau 

tempat dimana adanya siswa untuk diajar dan guru yang akan mengajar siswa 

tersebut.  

SMA Negeri (SMAN) 7 Bandar Lampung, merupakan salah satu sekolah 

menengah atas negeri yang ada di Provinsi Lampung. Sama dengan SMA pada 

umumnya di Indonesia masa pendidikan sekolah di SMAN 7 Bandar Lampung 

ditempuh dalam waktu tiga tahun pelajaran, mulai dari Kelas X sampai Kelas 

XII. Terdiri dari dua jurusan yaitu IPA dan IPS, SMAN 7 Bandar Lampung 

memiliki hampir seribu murid yang dikelola oleh sekolah ini. Terkait proses 

Keuangan Sekolah yang mencangkup pendapatan dan pengeluaran Sekolah. 

SMAN 7 Bandar Lampung masih menggunakan cara konvensional dalam 

tahapan proses pengolahan data keuangan tersebut. 

Dari sisi pendapatan Sekolah yang didapat dari pembayaran siswa, 

menimbulkan permasalahan dari cara konvensional ataupun cara yang berjalan 

saat ini. Bagian tata usaha menulis data siswa kelas  X sampai kelas XII di buku 

besar dan lambatnya pencatatan  dan pencarian pada proses pembayaran siswa. 
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Sedangkan dari sisi pengeluaran Sekolah yang digunakan untuk Belanja 

Pegawai, Belanja Modal, dan Belanja Barang dan Jasa. Permasalahan yang 

timbul adalah pencatatan yang masih manual, yaitu dengan cara bagian tata usaha 

melakukan pencatatan tiap ada transaksi pengeluaran, dan merekap kembali pada 

saat laporan keuangan sekolah. 

Dari pendapatan dan pengeluaran Sekolah saat ini, bagian Tata Usaha yang 

ingin membuat laporan akhir keuangan Sekolah di SMA N 7 Bandarlampung, 

sering terjadinya keterlambatan dalam pembuatan laporan akhir yang akan di 

berikan kepada Ketua Komite dan Kepala Sekolah tiap bulannnya. Karena 

Pembuatan laporan keuangan tersebut yang banyak menyita waktu dalam 

pengolahaan data karena harus merekap kembali pendapatan dan pengeluaran 

sekolah, lalu membuat laporan hasil Keuangan sekolah secara menyeluruh . 

Berdasarkan latar belakang diatas maka diperlukan adanya Sistem Informasi 

Keuangan Sekolah Pada SMAN 7 Bandar Lampung tujuan dari sistem informasi 

keuangan sekolah ini adalah mempermudah pihak sekolah dalam melaksanakan 

kegiatan pengelolaan data keuangan sekolah. Oleh karena itu penulis tertarik 

untuk mengangkat judul penelitian “Perancangan Sistem Informasi Keuangan 

Sekolah Pada SMA N 7 Bandar Lampung”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diambil sebuah rumusan masalah, yaitu Bagaimana Merancang Sistem Informasi 

Keuangan Sekolah Pada SMA N 7 Bandar Lampung? 
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1.3 Batasan Masalah 

Penulis membatasi penelitian ini hanya membahas pada pendapatan sekolah 

dan pengeluaran pada SMAN 7 Bandar Lampung antara lain : 

1. Pendapatan Sekolah hanya berasal dari Pembayaran Sumbangan 

Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Pembayaran dari siswa/siswi 

pindahan atau baru yaitu Pembayaran Sumbangan Anggota Baru (SAB). 

2. Pengeluaran sekolah berasal dari Belanja Pegawai, Belanja Modal dan 

Belanja Barang dan Jasa. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengelola data informasi keuangan Sekolah terkait data 

pendapatan dan pengeluaran pada SMAN 7 Bandar Lampung sebagai 

bentuk upaya lebih meningkatkan kualitas informasi yang akan diterima 

oleh pengguna sistem. 

2. Untuk merancang suatu sistem yang dapat mengolah segala aktifitas 

yang berkaitan dengan informasi keuangan Sekolah. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat  dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk membantu proses pekerjaan dari Bagian Tata Usaha dalam 

melakukan pengolahan data dan menyusun laporan keuangan yang ada 

pada SMAN 7 Bandar Lampung. 

2. Untuk dapat mengurangi kesalahan dan mempercepat waktu dalam 

proses pengolahan keuangan pada SMAN 7 Bandar Lampung 
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I.6.      Sistematika Penelitian  

Sistematika dalam penulisan penelitian tuas akhir skripsi ini di bagi dalam 6 

(enam) bab yaitu : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang Latar belakang, Rumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan masalah, Manfaat penelitian dan Sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini diuraikan mengenai pengertian dasar judul laporan dan definisi-

definisi yang terdapat dalam literature yang berupa buku dan makalah serta 

pengertian menurut para ahli yang berhubungan dengan laporan ini. 

BAB III METEDOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang Metedologi penelitian meliputi tahapan 

Penelitian, Kerangka Penelitian, Jalannya Penelitian, Bahan dan Peralatan, 

dan pengujian Sistem. 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini akan menjelaskan analisis dan perancangan meliputi Analisis 

Masalah, Analisis Kebutuhan, Analisis kelayakan dan Perancangan 

Sistem seperti Rancangan Proses Bisnis, Rancangan akses data, dan 

Rancangan Antarmuka Pengguna. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang implementasi , pengujian, dan 

pembahasan hasil dari penelitian yang telah dilakakukan. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk 

penelitian selanjutnya 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


