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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah salah satu kunci dalam peningkatan taraf hidup sebuah 

masyarakat. Oleh karena itu, negara sebagai penjamin kehidupan masyarakat 

harus mampu menyelenggara pendidikan agar taraf hidup masyarakatnya semakin 

baik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

mengamatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib 

mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan 

pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang 

pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan 

bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan 

oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 

Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan 

pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta 

didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain 

yang sederajat. 

Sebagai upaya untuk melaksanakan kewajiban menyelenggarakan 

pendidikan dasar tanpa biaya, Pemerintah menciptakan program Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS). Pada awalnya BOS ini adalah bentuk kompensasi 

kenaikan bahan bakar minyak pada tahun 2005 dengan tujuan awal adalah unutk 

mempercepat pencapaian program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun. Akan tetapi 

mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan, dan 

orientasi-program BOS tersebut. Program BOS untuk selanjutnya bukan hanya 

berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan dasar. Selain itu, kenaikan 

jumlah dana BOS yang signifikan mulai tahun 2009 diharapkan akan manjadikan 

BOS sebagai pilar utama untuk mewujudkan pendidikan dasar tanpa dipungut 

biaya.
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Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan bantuan pemerintah 

yang diberikan kepada lembaga pendidikan belajar 9 (sembilan) tahun, yaitu 

tingkat Sekolah Dasar (SD) dan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

 Dengan adanya dana Bantuan Operasional Sekolah ini, maka akan lebih 

meringankan beban orang tua siswa dalam pembayaran biaya SPP bulanan. 

Kepala sekolah dan Tata Usaha (TU) yang ada juga merasakan kemudahan yang 

didapat dengan adanya dana Bantuan Operasional Sekolah karena proses yang 

tadinya dimulai dari mengumpulkan biaya dari tiap siswa, menjadi tinggal 

melaksakan dan mengelola dana yang sudah ada sesuai dengan aturan dan 

petunjuk penggunaan dari pemerintah mengenai dana Bantuan Operasional 

Sekolah tersebut. Jika dilihat dari jumlah data yang dicatat, ada data pengeluaran 

dan pemasukan, jika terus menggunakan metode yang sama maka di butuhkan 

waktu yang cukup lama untuk mencatat laporan tersebut dan yang terpenting 

sistem lama tersebut kurang efisien. 

 Sistem informasi pengelolaan dana merupakan salah satu program penting 

dalam disebuah instansi. Sistem informasi pengelolaan dana BOS yang ada di MA 

Al-hidayah Gadung Toboali masih manual, sehingga masih memilki kekurangan 

dan kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi antara lain dalam proses 

pembuatan buku kas umum bendahara masih mencatat secara manual dalam buku 

besar, sehingga kesalahan penulisan mungkin saja terjadi dan kepala sekolah 

mauapun pihak lain yang membutuhkan informasi tentang dana BOS tidak dapat 

dengan cepat mengetahui informasi. 

 Dengan adanya sistem informasi yang terkomputerisasi, diharapkan dapat 

memudahkan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan MA Al-

hidayah Gadung Toboali. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik 

membahas laporan Skripsi ini yaitu dengan judul “SISTEM INFORMASI 

PENGELOLAAN DANA BOS BERBASIS DEKSTOP PADA MA AL-

HIDAYAH GADUNG TOBOALI“. Dengan penulisan laporan Skripsi ini 

diharapkan dapat membantu tercapainya tujuan sekolah. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bantuan 

Operasioanal Sekolah berbasis Desktop di MA-Alhidayah Gadung Toboali. 

2. Sistem seperti apa yang permudahkan pengelolaan dana BOS dan laporan 

keuangan dana BOS sehingga mempercepat proses pendataan penggunaan  

dana BOS. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam memusatkan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang dari 

pokok pembahasan maka pada perancangan sistem informasi ini penulis 

membatasi masalah sekaligus mempersempit ruang lingkup dalam melakukan 

pembahasan. 

1. Pada sistem informasi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah ini 

hanya membahas bagaimana membuat RKAM (Rencana Kegiatan dan 

Anggaran Madrasah)  dan membuat Buku Khas Umum (BKU). 

2. Sistem informasi yang dikelola hanya penggunaan dan pendapatan dana BOS 

pada MA-Alhadiyah Gadung Toboali. 

 

1.4 Metodologi Penelitian 

Dalam metode penelitian terdiri dari 3 bagian, yaitu : 

1. Model pengembangan perangkat lunak 

Model pengembangan perangkat lunak menggunakan Model SLDC air terjun 

(waterfall). Maodel air terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat 

lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari : 

a. Analisis 

b. Desain 

c. Pengodean/pembuatan kode program 

d. Pengujian 

e. Pendukung (support) 
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2. Metode penelitian dalam pengembangan perangkat lunak 

Metode penelitian dalam pengembangan perangkat lunak yang di gunakan 

Metode Berorientasi Objek.  

3. Alat bantu pengembangan sistem 

 Alat bantu pengembangan sistem menggunakan Unified Modelling 

Languange (UML), beberapa metode tersebut menjadi acuan pengembangan 

UML. Metode tersebut antara lain sebagai berikut :   

a. Activity diagram 

b. Use Case diagram 

c. Package diagram 

d. Class diagram 

e. Sequence diagram 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat 

1.5.1 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai pada laporan ini antara lain: 

1. Untuk merancang Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) Berbasis Dekstop di MA Al-hidayah 

Gadung Toboali. 

2. Untuk membuat Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) Berbasis Dekstop di MA Al-hidayah 

Gadung Toboali. 

 

1.5.2 Manfaat 

1. Meningkatkan kinerja petugas TU dalam melakukan pendataan 

penggunaan dana BOS. 

2. Mempermudah dalam pembuatan laporan yang berhubungan dengan 

dana BOS. 

3. Meningkatkan kecepatan penyediaan laporan penggunaan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan laporan ini, pembahasan dan penganalisaannya 

diklasifikasikan secara sistematis ke dalam 5 (lima) bab yaitu : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, ruang lingkup/batasan masalah,  

tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini merupakan bagian yang terdiri dari konsep dasar sistem 

informasi, analisa sistem, perancangan sistem, konsep dasar 

berorientasi obyek (object oriental), analisa dan perancangan 

berorientasi obyek serta teori-teori pendukung lainnya yang 

berkaitan dengan sistem yang akan dibahas. Serta pemahaman 

tentang bagaimana memahami dan menspesifikasi dengan detail apa 

yang harus dilakukan oleh sistem. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang 

digunakan model pengembangan perangkat lunak, metode penelitian 

dalam pengembangan perangkat luna dan alat bantu pengembangan 

sistem. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan perencanaan dalam pengembangan suatu sistem 

ditempat instansi untuk mempermudah proses pengelolaan dana 

BOS dalam BPB, RKAM, dan RKA sampai pembuatan laporan. 

Dalam bab ini ada beberapa uraian yaitu : Proses Bisnis, Activity 

Diagram, Analisa Keluaran, Analisa Masukan,  Identifikasi 

Kebutuhan, Use Case Diagram, Deskripsi Use Case, ERD ( Entity 
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Relationship Diagram), Transformasi ERD ke LRS, LRS (Logical 

Record Structure), Table, dan Spesifikasi Basis Data, Rancangan 

Layar, Kelebihan dan Kekurangan Sistem Informasi. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang merupakan hasil 

penulisan  SRIPSI, kesimpulan dan saran-saran yang bermanfaat 

untuk lebih meningkatkan kemampuan sistem dalam pengembangan 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


