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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

 Penggunaan teknologi komputer khususnya dalam hal pengolahan data 

pada saat ini sangat diperlukan, baik untuk kepentingan perorangan maupun 

suatu instansi termasuk pada sistem kuangan sekolah yang memerlukan suatu 

pencatatan, pengolahan, penyimpanan serta laporan tetang pengolahan 

keuangan sekolah, dengan adanya sistem komputerisasi untuk mengelolah 

data keuangan sekolah, dapat mengurangi permasalahan keterlambatan dalam 

menyajikan sebuah laporan yang di butuhkan. 

 Madrasah Ibtidaiyah Al-khairiyah Bandar Lampung merupakan salah satu 

sekolah agama yang berada di jalan teluk semangka I No. 1 kebun jeruk 

bandar lampung. Madrasah Ibtidaiyah Al-khairiyah Bandar Lampung 

menggunakan standar kompetensi yang sama dengan kurikulum Pendidikan 

Nasional. Peraturan pemerintah yaitu penerapan wajib belajar 9 tahun, 

program bantuan operasional (BOS) yang dimulai sejak juli 2005 telah 

berperan penting dalam peningkatan dan penuntasan wajib belajar 9 tahun. 

 Bantuan oprasional sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang 

pada dasarnya adalah menyediakan pendanaan biaya oprasioanal non 

personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib 

belajar. Madrasah Ibtidaiyah Al-khairiyah Bandar Lampung  beralamat dijalan 

Teluk Semangka 1 no.1 Kebon Jeruk Bandar Lampung dan merupakan 

sekolah yang mendapatakan bantuan dana operasional sekolah, dengan adanya 
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bantuan dana oprasional sekolah diperlukan proses pencatatan sebagai proses 

pertanggung jawaban laporan keuangan, pada Madrasah Ibtidaiyah Al-

Khairiyah Bandar Lampung sistem pencatatan dana BOS sudah menggunakan 

aplikasi Spreadsheet, kelemahan dalam menggunakan Spreadsheet adalah 

terdapat kerangkapan data, proses perekapan yang lambat dan sering terjadi 

kerusakan file serta belum memanfaatkan aplikasi sistem administrasi yang 

baik seperti pengolahan dana BOS, sedangkan untuk perhitungan data 

keuangan pada dana BOS masih menggunakan kalkulator yang menyebabkan 

salah dalam perhitungan dan membutuhkan waktu untuk menyelesikanya, 

dalam penyusunan laporan penggunaan dana BOS, pengelola dana BOS harus 

membuka masing-masing arsip untuk melakukan cek ulang data, sehingga 

sering terjadi keterlambatan dalam pengiriman laporan ke instansi terkait. 

Dengan sistem yang dibangun dengan komputerisasi diharapkan dapat 

mempermudah dalam pengolahan dana Operasional Sekolah dan menyajikan 

laporan dana BOS menjadi lebih mudah.  

 

Dari masalah diatas  diharapkan dapat diterapkannya teknologi 

informasi yang dapat memecahkan masalah dalam penyajian informasi dengan 

menggunkan pengolahan data, Berdasarkan latar belakang masalah diatas, 

maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Sistem informasi Bantuan 

Operasional Sekolah Pada Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah Bandar 

Lampung”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana sistem informasi pengelolaan dana BOS pada Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Khairiyah Badar lampung ? 

2. Bagaimana membangun sistem informasi untuk dana BOS pada Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Khairiyah Bandar Lampung ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penulis memberikan batasan masalah pada penelitian ini, agar 

pembahasan tidak terlalu meluas atau menyimpang, yaitu pada informasi 

pengolahan dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Ibtidaiyah Al-

Khairiyah Bandar Lampung. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan 

sasaran, adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk membuat sistem informasi dana BOS pada Madrasah Ibtidaiyah Al-

Khairiyah Bandar Lampung. 

2. Untuk menyajikan dan mengimplementasikan aplikasi pengelolaan dan 

pelaporan dana BOS secara terkomputerisasi pada Madrasah Ibtidaiyah 

Al-Khairiyah Bandar Lampung. 
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1.5 Manfaat yang diharapkan  

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah : 

1. Dapat mempermudah dalam mengolah dan menyajikan laporan keuangan 

pada Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah Bandar Lampung.  

2. Mempermudah dalam perhitungan dan pengalokasian dana BOS pada 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah Bandar Lampung. 

 

1.6 Keaslian Penelitian 

Sepengetahuan penulis, peneliti tentang sistem informasi bantuan 

oprasional sekolah pada Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah Bandar Lampung 

belum pernah dilakukan, penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah: 

No. Nama 

Peneliti 

Judul Perbedaan Kelebihan 

1. Ariestyo Sistem Informasi 

Pengelolaan 

Dana Bantua 

Operasional 

Sekolah ( Bos ) 

Di Smp Surabaya 

Pada proyek akhir 

ini akan dirancang 

system informasi 

pengelolaan dana 

BOS di SMP 

Surabaya, 

dalam bentuk 

aplikasi web yang 

menggunakan 

bahasa 

pemrograman PHP 

dan database My 

SQL 

penyusunan realisasi 

pelaporan penggunaan 

dana BOS setiap 

triwulannya dalam 

bentuk buku kas umun 

(BKU) sehingga 

memudahkan dinas 

pendidikan dalam 

pengecakan pelaporan 

dana bantuan operasional 

sekolah yang telah 

disalurkan ke sekolah 

2. Malik Sistem Informasi 

Pengelolaan Dan 

Laporan 

Keuangan Dana 

BOS 

Berbasis Multi 

User Di Mts 

Sudirman 

Jimbaran 

Sistem informasi 

ini dibangun 

dengan 

menggunakan 

bahasa 

pemrograman 

Visual Basic (VB) 

dan database 

MySQL. 

Aliran data dan 

Dengan adanya Sistem 

Informasi Pengelolaan 

dan 

Laporan keuangan Dana 

BOS 

Berbasis Multi User 

Meningkatkan kecepatan 

penyediaan laporan 

penggunaan dana BOS 

sehingga tidak 



 

 

5 
 

 

perancangan sistem 

ini menggunakan 

Data Flow Diagram 

(DFD), 

sedangkan 

perancangan tabel 

pada basisdata 

menggunakan 

Entity 

Realationship 

Diagram (ERD). 

Metode 

pengembangan 

yang digunakan 

adalah metode 

SDLC 

dengan model 

waterfall. 

membutuhkan 

waktu lama. 

3. Siahan Sistem Informasi 

Pengelolaan 

Dana Bantuan 

Oprasional 

(BOS) 

Dibangun 

menggunakan Web 

dengan PHP dan 

database Mysql 

Sistem informasi ini 

dapat membantu sekolah 

dalam proses penyusunan 

rencana kegiatan dan 

anggaran sekolah 

(RKAS) 

 


