
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi pada saat ini semakin cepat menyebar dan memasuki 

berbagai bidang, banyak dari intansi yang berusaha keras mengejar 

ketertinggalannya dalam meningkatkan pekerjaan dengan menggunakan sistem 

informasi berbasis komputer, karena dalam proses pengolahan data menjadi sangat 

efisien dan cepat. Seperti di sekolah-sekolah yang pada saat ini sangat memerlukan 

sistem informasi yang berbasis komputer di setiap pengolahan data sehingga waktu 

yang diperlukan sangat sedikit khususnya dalam pengolahan data-data keuangan  

diorganisasi sekolah. Pengolahan dana  keuangan merupakan bagian dari dana 

sekolah yang harus diperhatikan, karena datadata yang harus disajikan harus real 

atau nyata .  

Sekolah SMAN 1 Padang cermin merupakan pendidikan di tingkat menengah 

bawah nangungan Dinas Pendidikan dang kebudayaan pesawaran  Lampung .  

Merupakan sebuah sekolah yang terletak cukup jauh dari kota Bandar lampung 

tepatnya di  Jl.Pramuka no. 7 HANURA. Hanura kec. Padang cermin Kab. 

Pesawaran Prov. Lampung . Sekolah ini memiliki  siswa laki-laki 235 dan siswi 

perempuan 496 atau kurang lebih 731 siswa siswi dari kelas 10  

sampai dengan 12.dan memiliki ruang kelas sebanyak 29  kelas, 4 laboratorium 

4,perpustakaan 1,ruang kesehatan atau uks 1,dan ruang guru 3. 

Selain penyelenggaraan pendidikan Sekolah SMAN 1 Padang Cermin  juga 

mengadakan program-program lainnya yang sangat bermanfaat baik bagi 

kelangsungan sekolah ,prestasi sekolah  maupun keuangan sekolah, salah satunya 
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adalah keuangan organisasi uks(Unit Kesehatan Sekolah). Salah satu  peranan  

penting yang  dibutuhkan  oleh siswa atau siswi. Tujuan organisasi uks ini adalah 

Untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik 

serta menciptakan lingkungan sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan 

perkembangan anak yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan 

manusia Indonesia seutuhnya.uks di SMAN 1 Padang cermin mempunyai steruktur 

dan keuangan tersendiri. 

Proses transaksi keuangan uks ini masih menggunakan proses manual dan 

mencatat di buku keuangan uks dan terdapat berupa bukti kwitansi atas pengeluaran 

dana kas uks tersebut. 

Sistem yang berjalan untuk proses transaksi keuangan uks siswa disekolah SMAN1 

Padang cermin ini belum terkomputerisasi.Dimana proses pencatatannya masih 

dilakukan secara manual dan  proses perhitungan dana uks menggunkan alat bantu 

hitung. 

Proses transaksi keuangan uks dumulai ketika tahun ajaran baru memang sudah 

ada keuangan tersendiri untuk organisasi yang ada di SMAN 1 Padang cermin.lalu 

Uang tersebut  dibagi per oraganisasi dan uang organisasi uks tersendri di serahkan 

kepada penbina uks yang menanggung jawab atas semua pengeluaran dan kegiatan 

uks tersebut.kendala yang dihadapi adalah pencatatan,yaitu masih bersifat manual 

yang memungkinkan terjadinya kesalahan pencatatan dan kesalahan perhitungan 

dan juga kemungkinan hilangnya buku keuangan dan kwitansi.dan besar 

kemungkinan basah    dan kejadian yang tidak diinginkan lainnya hal ini dapat 

menyebabkan kesulitan dalam bukti transaksi dan menyajikan informasi. 
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Dengan permasalahan diatas,maka penulis mengusulkan untuk merancang dan 

membuat sebuah sistem yang terkomputerisasi pengelolahan dana kas uks 

sekolah,sehingga memudahkan Pembina dalam pengelolaan data dan  serta 

perhitungan keuangan  tersebut dengan pendataan yang tepat. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang sudah diuraikan maka penulis dapat 

menguraikan permasalahan-permasalahan diatas, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana merubah system yang masih manual menjadi terkomputerisasi. 

2. Bagaimana merancang system yang dapat mendukung proses pencatatan 

biaya operasional uks. 

3. Bagaimana membantu  pihak Pembina uks dalam  mengelola keuangan 

sehingga tidak memakan waktu yang lama dan dapat transparan. 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan pada uraian pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

diuraikan, maka dalam penulisan tugas akhir ini penulis membatasi masalah yaitu 

sebagai berikut : 

1. Sistem hanya di rancang untuk membantu proses pencatatan biaya 

operasional uks sekolah SMAN 1 Padang cermin. 

2. Data yang ditampilkan sebatas informasi keuangan uks SMAN 1 padang 

Cermin. 

3. Pembahasan hanya terkait dengan data transaksi keuangan organisasi uks.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis ini adalah sebagai berikut: 
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1. Meningkatkan  ketelitian  dan mampu  mempermudah pekerjaan pihak 

Pembina uks SMAN 1 Padang Cermin 

2. Memberikan  laporan  dan  informasi  yang  akurat. 

Mempermudah dilakukannya  pengawasan  terhadap keuangan organisasi uks 

sekolah  

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari sistem yang akan dibangun ini adalah 

sebagai berikut : 

1. SMAN 1 padang Cermin telah memiliki sistem yang terkomputerisasi 

dalam proses pencatatan biaya operasional uks Sekolah. 

2. Sistem yang dirancang dapat mendukung kinerja pihak PembinaUks  

sekolah dalam mengolah biaya operasional uks sekolah 

3. Informasi yang dihasilkan dapat diketahui secara langsung karena sistem 

telah berbasis komputerisasi serta menghasilkan laporan yang baik dan 

akura. 

4. Informasi yang dihasilkan juga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

pihak yang membutuhkan informasi tersebut khususnya di SMAN 1 Padang 

Cermin. 

 

 

 

 


