BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang. Dalam
Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional, disebutkan
bahwa warga Negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
Sedangkan pasal 34 ayat 2 Undang-undang dasar Republik Indonesia
menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin
terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut
biaya. Namun mahalnya biaya pendidikan membuat banyak orang tidak bias
mendapatkan pendidikan yang layak. Meningkatnya kebutuhan pendidikan
mendorong

pemerintah

Indonesia

menyalurkan

berbagai

bantuan

demi

kelangsungan pendidikan di Indonesia. Oleh sebab itu mulai tahun 2005
pemerintah mengeluarkan suatu program yang dapat meringankan beban dalam
pembiayaan pendidikan, yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
BOS merupakan suatu program pemerintah untuk membantu penyediaan
pendanaan biaya operasional dan non-operasional sekolah. Adanya dana BOS ini
adalah bentuk konpensasi dengan tujuan meningkatkan beban biaya pendidikan
demi tuntasny awajib belajar 9 tahun yang bermutu. Dalam pelaksanaannya, BOS
diberikan dan dikelola oleh setiap sekolah dengan diawasi oleh berbagai pihak,
baik instansi resmi maupun masyarakat (komite sekolah). Para pelaksana
program, khususnya di tingkat sekolah, menjadi sangat berhati-hati dan berusaha
untuk mematuhi aturan-aturan program. Di satu sisi, hal ini berdampak positif dan
mampu menekan peluang penyelewengan, tetapi di sisi lain juga banyak
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menimbulkan ketakutan yang di kalangan guru, utamanya yang bertugas
membukukan penggunaan dana BOS. Guru banyak yang kerepotan untuk
memenuhi tuntutan bentuk standar format laporan. Salah satu faktor yang
mempengaruhi keberhasilan program BOS adalah pengelolaan dana dan segala
sumberdaya yang ada dalam program BOS. Pentingnya pengelolaan dana BOS,
yaitu

dengan

pengelolaan

BOS

yang

baik

akan

mampu

membantu

ketercapaiandari program BOS dengan efektif dan efisien.
Pengelolaan dana BOS pada SD Negeri 2 kedamaian kota Bandar
Lampung masih dilakukan dengan sistem pelaporan konvensional terutama dalam
pembuatan laporan, yaitu dengan cara mengetik menggunakan Aplikasi pengolah
angka, kesalahan yang dapat terjadi adalah pencatatan dan penggunaan dana BOS,
Selain itu tingkat kesalahan sanga tinggi. Belum lagi dalam penyusunan laporan
penggunaan dana BOS, seperti pembuatan BKU (buku kas umum) dan lain nya
pengelola dana BOS harus membuka masing-masing arsip atau kwitansi transaksi
penerimaan dan pengeluaran untuk melakukan penyesuaian data, pencarian data
laporan BOS yang membutuhkan waktu lama. Hal tersebut menyebabkan data
menjadi tidak akurat, dan sering terjadi keterlambatan dalam pengiriman laporan
kedinas terkait.
Menanggapi adanya kendala tersebut, maka dikembangkan suatu
mampu

menyelesaikan

masalah tersebut,

dimana

yang

bendahara melakukan

pengelolaan dana BOS dengan langsung memasukkan data penerimaann dan
pengeluaran setiap menerima dana BOS. Selain itu, sistem ini bisa memberikan
kemudahan bagi bendahara untuk membuat laporan keuangan yang selalu
terupdate dan memudahkan kepala sekolah maupun tim pemeriksaan dana BOS
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untuk melihat laporan keuangan. Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan
dapat menampilkan informasi yang relevan dan akurat serta dapat menyiapkan
penyimpanan databases secara akurat.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis
tertarik mengambil judul “Sistem Informasi ManajemenPelaporan Dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SD Negeri 2 Kedamaian Kota
Bandar Lampung”.
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan
masalah : Bagaimana merancang sistem informasi manajemen pelaporan dana
BOS pada SD Negeri 2 Kedamaian kota Bandar Lampung ?

1.3 Batasan Masalah
Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih terarah maka batasan
masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah
1. Input berupa data penerimaan dan data pengeluaran dana BOS
2. Output berupa laporan buku kas umum , laporan RKAS , laporan buku
pembantu pajak, laporan realisasi penggunaan dana, dan laporan
rekapitulasi penggunaan dana
3. Sistem mencetak laporan per triwulan

1.4 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah
Menghasilkan sebuah perancangan sistem pelaporan dana BOS yang dapat
membantu mempermudah dalam pembuatan laporan penggunaan dana BOS
khususnya di SD N 2 Kedamaian Kota Bandar Lampung.

1.5 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Dapat mempermudah pihak pengelola dana BOS pada SD N 2 Kedamaian
kota Bandar Lampung dalam pembuatan laporan penggunaan dana BOS
2. Menghasilkan informasi data penerimaaan dan pengeluaran dana BOS
yang akurat
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1.6 Sistematika Penelitian
Sistematika penulisan dalam skripsi dapat memberikan gambaran tentang
skripsi dan hubungan bab yang satu dengan bab yang lainnya, sebagai gambaran
singkat mengenai penulisan skripsi ini sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB І PENDAHULUAN
Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian dan
sistematika penelitian.
BAB ІІ LANDASAN TEORI
Bab ini menyajikan uraian landasan teori yang digunakan untuk
pembahasan dan penelitian terdahulu.
BAB ІІІ METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini berisikan tentang kerangka penelitian, tahapan penelitian, metode
pengumpulan data dan rancangan pengujian sistem.
BAB ІV ANALISIS DAN PERANCANGAN
Bab ini berisikan tentang analisis kebutuhan, rancangan sistem dan
rancangan antarmuka pengguna.
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisikan tentang implementasi sistem, pengujian sistem, dan
penjadwalan penelitian.
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian berdasarkan rumusan
masalah dan saran yang akan membangun dimasa depan.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

