
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 

manajemen aset digunakan dilingkungan pemerintah dan sekolah serta perguruan 

tinggi, sistem informasi manajemen aset sangat digunakan untuk melakukan 

pengolaan mengenai pengadaan, perawatan, pemakaian dan tempat metode belajar 

serta kondisi aset tersebut. Di dalam peraturan undang-undang aset dapat meliputi 

inventarisasi tanah, gedung, jaringan, peralatan kantor seperti kursi, meja dan alat 

tulis dan barang-barang yang terdapat didalamnya. Namun, pengelola aset belum 

terlaksana dengan baik yang maksimal, sehingga diperlukan peraturan-peraturan 

sebagai acuan yang dapat mengatur aset didalam lingkungan sekolah. 

Peranan pengelolaan yang baik dan benar sangat diperlukan untuk 

menunjang terciptanya pemanfaatannya terutama didalam manajemen aset. Karena 

kebutuhan sistem informasi yang diperlukan dapat mengenai data dan informasi 

suatu aset sangat penting untuk mengetahui bagaimana pengelolaan aset guna 

memperbaiki suatu kinerja dan efisiensi kebutuhan suatu instansi dalam mengelola 

dan mengindentifikasi suatu kekayaan instansi, tidak hanya dapat melihat sesuatu 

yang dibeli atau disetorkan berapa biayanya yang keluar, tidak hanya dapat 

menghitung atau menulis dibuku besar tentang masuknya keuangan, tetapi juga 

dapat mencegah terjadinya pencurian dan salah nya input data yang dapat dicontrol 

dan yang paling penting dapat dipertanggungjawabkan oleh petugas yang sedang 

menjalankan pengelolaan aset di sekolah SMP Negeri 1 Penawar Aji. 



Dalam pengelolaan dana sekolah manajemen aset dan keuangan sangat 

penting dalam menunjang sarana dan prasarana untuk mendukung sistem 

pengelolaan masuknya uang yang ada di sekolah SMP Negeri 1 Penawar Aji untuk 

mendukung terciptanya pelaksanaan kewajiban pokok dalam menjalankan tugas 

dan fungsi di sekolah SMP Negeri 1 Penawar Aji, karena sistem ini harus berjalan 

dengan semestinya.  

Masalah yang dihadapi Pengolahan aset di SMP Negeri 1 Penawar Aji 

adalah sering terjadinya permasalah disaat pengolaan yang begitu banyaknya asset 

masuk tetapi saat penginputan dan pembuatan laporan asset masih banyak 

kesalahan saat diminta laporan karena kurang pendataan terkadang laporan yang 

sering terjadi hilang karena banyaknya catatan saat staff tata usaha atau bagian 

lainnya menuliskan pada saat asset masuk dan tidak terdata dengan baik, sehingga 

banyak oknum dari pihak yang menanyakan perihal asset masuk tidak sesuai 

dengan apa yang ada didata mereka, dan hal yang seperti ini dapat memunculkan 

masalah karena data yang tadi nya ditulis dan di arsipkan tidak sesuai dengan yang 

di sebenarnya, ada beberapa yang sering terjadi seperti tidak akuratnya saat 

penulisan, saat perhitungan jumlah laporan. 

Ada beberapa hal ini dapat memunculkan masalah seperti  keuangan 

sekolah saat ini masih belum menerapkan sistem yang optimal dalam penerapan 

laporan keuangan karena kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Oleh 

karena itu sistem pengelolaan keuangan di sekolah SMP Negeri 1 Penawar Aji 

harus dilaksanakan secara efisien dan sesuai prosedur yang sekarang dibuat untuk 

membentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan, agar hasilnya dapat 



dipertanggungjawabkan dari segi pengelolaan aset maupun kelancaran pengeluaran 

yang terjadi saat pencatatan. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi ke SMP Negeri 1 Penawar Aji, 

diketahui pencatatan semua aset dan keuangan di sekolah tersebut masih 

menggunakan metode manual atau dengan mencatat mulai dari pembayaran iuran 

sekolah yang masih menggunakan kwitansi ditulis tangan, memasukan laporan 

keuangan yang begitu banyak sehingga membutuhkan beberapa orang untuk 

memasukan data. Sehingga menimbulkan permasalahan tidak terdatanya jumlah 

uang yang masuk dan keluar, serta sulitnya mengetahui jumlah total aset yang 

dimiliki. 

Dengan adanya beberapa jawaban dari kepala sekolah saat diwawancarai 

tentang permasalahan yang dihadapi saat adanya masalah penulis memberikan 

masukan terhadap permasalahan pada penginputan asset tersebut, penulis 

menemukan bagaimana cara agar asset disekolah dapat pengguna dapat mencatat 

dengan cepat berdasarkan kode dan nama asset agar ketika asset yang sudah masuk 

dapat dicari dan ditambahkan secara otomatis dengan baik dan akurat. 

Sehubungan dengan masalah yang dihadapi SMP Negeri 1 Penawar Aji, 

mengharuskan pihak sekolah untuk menerapkan sistem pencatatan yang mampu 

memproses secara cepat, akurat dan terkomputerisasi dengan baik. Untuk itu akan 

dikembangkan sistem informasi manajemen aset dan keuangan berbasis web. 

Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mengefisienkan dalam pencatatan 

laporan keuangan, pembuatan laporan aset  dan bukti pembayaran siswa serta dapat 

menunjukan history pembayaran siswa yang ada di SMP Negeri 1 Penawar Aji 



dalam mengelola seluruh keuangan sekolah memasukan jumlah aset masuk dan 

keluar, mengelompokan aset, mengelola laporan keuangan setiap bulan dan tahun, 

dan mengetahui kondisi masing masing jumlah aset, selain itu sistem yang dibuat 

dapat dengan cepat mencari dan menambahkan data siswa-siswi yang membayar 

iuran dan ada menu yang dapat mengatur rekapitulasi untuk keperluan laporan 

keuangan.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Pengolahan asset disekolah masih menggunakan metode manual dengan 

menuliskan seluruh aset tanpa dapat mengetahui jumlah, total aset dan 

pengguna berulang kali menginputkan asset tanpa mengetahui asset yang 

sudah masuk atau terdapat double penulisan sehingga terdapat beberapa 

jumlah asset. 

2. Pencatatan pembayaran iuran sekolah serta pembayaran uang sekolah masih 

menggunakan metode manual yang dicatat dalam bukti kwitansi serta ditulis 

tangan yang mana bukti tersebut tidak ada nomor kwitansi dan sering siswa 

yang membayar ditaguh berulang kali karena sering guru lupa mencatatat 

ulang ke buku besar atau laporan keuangan. 

3. Pencatatan manual ini sering menimbulkan masalah terhadapat laporan 

keuangan dikarenakan lama nya mencatat,  karena proses pencatatan sering 

tidak mengacu pada proses pembayaran siswa-siswi. 

4. Proses pendataan manajemen aset dan keuangan yang tidak terdatanya jumlah 

uang yang masuk dan keluar, serta sulitnya mengetahui jumlah total aset yang 

dimiliki. 



Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana caranya mengembangkan sistem manajemen aset dan keuangan pada 

SMP Negeri 1 Penawar Aji mulai dari pembayaran iuran sekolah sampai 

pengolahan aset yang dapat dikelola dengan baik dan benar menggunakan sistem 

berbasis web ? 

1.3 Batasan Masalah 

1. Pencatatan yang dimasukan hanya sebatas asset tetap yang hanya ada 

disekolah SMP Negeri 1 Penawar Aji. 

2. Data yang ditampilkan di sistem informasi hanya sebatas sistem pencatatan 

pengelolaan aset dan keuangan di Sekolah SMP Negeri 1 Penawar Aji 

3. Informasi yang disajikan berupa laporan keuangan, laporan pembayaran 

iuran sekolah, laporan data aset, laporan pembelian aset. 

4. Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah Sistem Informasi Manajemen 

Aset dan Keuangan berbasis web di SMP Negeri 1 Penawar Aji. 

1.4 Tujuan Penelitian  

Mengembangkan sistem informasi manajemen aset dan keuangan di SMP 

Negeri 1 Penawar Aji yang lebih efesien dan dapat menyajikan catatan laporan 

keuangan berupa jumlah pembayaran iuran serta jumlah pembelian aset di sekolah. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Mempermudah petugas dalam pencatatan asset saat penginputan dapat 

dilakukan secara cepat dan akurat sehingga menghasilkan laporan 



keseluruhan ketika pengguna menginputkan dalam aplikasi sudah tersusun 

data dari berbagai jenis dan nama asset serta penggunaan nya. 

2. Mempermudah petugas / bendahara sekolah dalam pencatatan laporan 

keuangan yang dapat di akses secara praktis dan otomatis menghitung 

keseluruhan laporan keuangan. 

3. Mempermudah semua siswa untuk mengases pembayaran dan melihat 

history pembayaran yang sudah dibayarkan untuk setiap progres 

pembayaran. 

4. Mempermudah bendahara mengatur sistem informasi pengelolaan aset dan 

laporan keuangan. 

1.6 Metode Pengumpulan Data  

a) Pengamatan (Observasi) 

Metode ini yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara 

mengadakan pengamatan dan peninjauan secara langsung ketempat objek 

penelitian, peneliti mengamat secara langsung mengenai sistem yang sedang 

berjalan di SMP Negeri 1 Penawar Aji, yang bertujuan untuk mendapatkan data dan 

informasi mengenai sekolah tersebut dengan akurat serta mempermudah dalam 

penyusunan tugas akhir ini. 

b) Wawancara (Interview) 

Metode ini dilakukan dengan cara mencatat tanya jawab secara langsung 

kepada kepala sekolah dan guru yang bersangkutan yang berkaitan langsung 

mengenai permasalahan yang terjadi disekolah  dan tidak keluar dari permasalahan 

di sekolah SMP Negeri 1 Penawar Aji. 



c) Tinjauan Pustaka (Study literature) 

Metode ini penulis melakukan pencarian informasi dengan cara membaca buku, 

mempelajari jurnal dan mengutip beberapa sumber pustaka sebagai referensi yang 

terkait dengan penelitian di sekolah guna penelitian tugas akhir. 

 


