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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 .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. 

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.maka sistem yanga di 

kembangkan pada SMAN 1 Padang cermin merupakan sebuah aplikasi yang dibuat 

menggunakan editor Visual Studio dengan berdatabase mysqlyog,sehingga aplikasi 

ini dapat menunjang pihak sekolah untuk melakukan pengelolahan data transaksi 

uks pada sekolah tersebut dengan efisien dan terkomputerisasi dengan baik dan 

minin akan kesalahan dalam mengelola data,sehingga dapat membantu pengguna. 
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