
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah salah satu kunci dalam peningkatan taraf hidup sebuah 

masyarakat.Oleh karena itu, Negara sebagai penjamin kehidupan masyarakat 

harus mampu menyelenggarakan pendidikan agar taraf hidup masyarakatnya 

semakin baik.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 pada jenjang 

pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, dalam ayat 3 juga disebutkan bahwa 

wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh 

lembaga pendidikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. 

Untuk mewujudkan amanah Undang-Undang tersebut maka Pemerintah 

wajib menyelenggarakan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada 

tingkat pendidikan dasar yaitu SD dan SMP serta satuan pendidikan lain yang 

sederajat. 

Sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) perlu medapat perhatian dan 

pengawasan yang tepat.Pendapatan dari SPP pada umumnya merupakan 

pendapatan utama khususnya untuk sekolah swasta hal ini dikarenakan 

sebagian besar gaji guru sekolah swasta dihasilkan oleh pembayaran SPP 

sedangkan untuk sekolah negeri atau sekolah yang dikelola oleh pemerintah 

mendapatkan gaji dari pemerintah.Sistem pengelolaan sumbangan 
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penyelenggaraan pendidikan (SPP) di SMK PRAJA UTAMA SRI 

BHAWONO masih menggunakan cara manual dan perlu diperhatikan karena 

untuk dalam mengolah gaji guru pihak sekolah masih menggunakan dana 

koperasi karena kurangnya perhatian dalam pengendalian internal terhadap 

pembayaran SPP. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memilih judul “Sistem 

Pengendalian Internal Pengelolaan Pendapatan Sumbangan 

Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Berbasis Dekstop”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana sistem pengelolaan sumbangan penyelenggaraan pendidikan 

(SPP) yang berjalan di SMK PRAJA UTAMA SRI BHAWONO? 

2. Bagaimana pelaporan pengelolaan sumbangan penyelenggaraan 

pendidikan (SPP) yang ada di SMK PRAJA UTAMA SRI BHAWONO? 

3. Bagaimana merancang sistem pengendalian internal pengelolaan 

penyelenggaraan pendidikan pada SMK PRAJA UTAMA SRI 

BHAWONO berbasis desktop dan penerapannya? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah, maka perlu dilakukan 

pembatasan masalah yang akan dibahas, batasan masalah tersebut sebagai 

berikut: 
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1. Proses hanya melakukan pengolahan data pemasukan spp dan pengolahan 

data pengeluaran. 

2. Bahasa pemograman yang digunakan yaitu bahasa pemograman VB dan 

Database Microsoft Access. 

3. Program hanya dikelola oleh petugas TU yang akan mengolah data  

tersebut. 

4. Desain program yang berbasis desktop.  

5. Pengujian hanya dilakukan terhadap fungsionalitas, black box, software 

tester, belum sampai ke user acceptance testing. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menambah pengetahuan penulis dalam penelitian sumbangan 

penyelenggaraan pendidikan (SPP) pada SMK PRAJA UTAMA SRI 

BHAWONO. 

2. Dapat merancang dan membangun sistem pengendalian internal 

pengelolaan sumbangan penyelenggaraan pendidikan berbasis desktop 

untuk memberikan kemudahan kinerja terhadap pihak SMK PRAJA 

UTAMA SRI BHAWONO, yang dapat mendistribusikan kaporan terkait 

pembayaran SPP lebih cepat dan tepat. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Sistem pengendalian internal pengelolaan sumbangan penyelenggaraan 

pendidikan (SPP) dapat membantu SMK PRAJA UTAMA SRI 

BHAWONO dalam pengalokasian pembayaran SPP serta menyajikan 

hasil laporan yang cepat, tepat. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dalam 

sumbangan penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah swasta. 

 


