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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah 

wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya 

pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi [1]. Salah 

satu peran negara dalam hal tersebut adalah dengan memberikan atau meringankan 

biaya pendidikan di Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2013 

tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjelaskan bahwa secara garis besar 

biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal [2]. 

Maka dari itu semenjak tahun 2005 pemerintah mengeluarkan suatu program 

yang dapat meringankan beban dalam pembiayaan pendidikan, yaitu dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS). Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan 

program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya non-

personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar [3]. 

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibuat berdasarkan Undang-undang No 

20 tentang Sisdiknas, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah menjamin 

terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa 

memungut biaya. Dana BOS tersebut bertujuan untuk menggratiskan seluruh siswa 

miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik di 

sekolah negeri maupun sekolah swasta, menggratiskan seluruh siswa SD dan SMP 

negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada Sekolah Bertaraf Internasional 

(SBI) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), dan meringankan beban 

biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Dana BOS dikhususkan untuk 

wajib belajar sembilan tahun atau dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) [4]. 

Mulai tahun 2011 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengalami 

perubahan mekanisme penyaluran dana, yang semula dari skema APBN menjadi dana 

perimbangan yang dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah dalam bentuk 
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Dana Penyesuaian untuk Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam 

UndangUndang Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011. 

Adanya dana BOS tidak didukung dengan pengelolaan yang bagus di setiap 

sekolah termasuk di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satui. Dalam  melakukan 

pengelolaan dana BOS masih dilakukan dengan pencatatan manual sehingga kadang 

terjadi human error seperti kesalahan dalam penginputan data yang menyebabkan data 

menjadi tidak akurat dan relevan. Selain itu masih kurangnya pengetahuan seorang 

bendahara dalam mengoperasikan sebuah komputer yang menyebabkan bendahara 

tersebut lebih memilih untuk melakukan pencatatan secara manual saja. 

Menanggapi adanya kendala tersebut, maka dibuatlah sistem informasi berbasis 

web untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bendahara melakukan pengelolaan dana 

BOS dengan langsung memasukkan data pemasukan dan pengeluaran setiap harinya 

sehingga tidak akan data yang lupa dimasukkan. Selain itu, sistem ini bisa memberikan  

kemudahan bagi bendahara untuk membuat laporan keuangan yang selalu terupdate 

setiap bulannya dan memudahkan Kepala Sekolah untuk melihat laporan yang telah 

dibuat setiap waktu dengan menggunakan username dan password yang telah 

ditentukan oleh sekolah dan hanya diketahui oleh bendahara dan kepala sekolah. 

Sedangkan untuk mengatasi kendala yang dialami oleh bendahara dalam 

pengoperasian komputer serta sistem ini maka akan dilakukan pelatihan terlebih 

dahulu agar tidak terjadi kesalahan. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari pemaparan yang ada di latar belakang, maka dapat dirumuskan 

masalah-masalah yang ditampilkan dalam proyek akhir ini, yaitu: 

1. Bagaimana membuat pengelolaan data dana BOS agar tersedia informasi yang 

relevan dan lengkap? 

2. Bagaimana menyiapkan laporan pengelolaan dana BOS yang akurat? 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari Proyek Akhir ini adalah : 

1. Membuat  sistem  informasi  yang  dapat  menampilkan  informasi  yang relevan 

dan lengkap. 

2. Membuat aplikasi yang dapat menyiapkan database secara akurat. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Agar bahasan tidak keluar dari tema maka perlu di buat Batasan masalah pada Proyek 

Akhir sistem informasi dana BOS. 

1. Membahas mengenai pengelolaaan data pemasukan dan data pengeluaran 

dana BOS. 

2. Membuat laporan keuangan yang berisi jumlah uang masuk, jumlah uang keluar 

setiap bulannya, dan sisa uang yang dipakai. 

3. Bahasa pemograman yang digunakan untuk membangun sitem informasi ini 

adalah PHP. 

4. Database yang digunakan dalam pembuatan sistem informasi ini adalah MySQL.  

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Penelitian tugas akhir ini terdiri atas lima bagian pembahasan yaitu Pendahuluan, 

Landasan Teori, Analisa dan Perancangan Sistem, impelementasi dan Pengujian serta 

Penutup. Kelima bagian pembahasan tersebut adalah sebagai berikut: 
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BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian, identifikasi, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi dan sistematika 

penulisan pada tugas akhir yang berjudul sistem informasi dan pengolahan 

dana BOS. 

BAB II Landasan Teori 

Pada bab ini berisikan tentang  teori – teori, definisi, konsep dasar,  serta 

komponen – kompenen penyusun tugas akhir yang menjadi dasar acuan atas 

pembahasan masalah yang ditulis dalam laporan tugas akhir. 

 

BAB III  Analisa dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini berisikan tentang rancangan sistem informasi dan pengolahan 

dana BOS. rumusan masalah serta batasan masalah yang ditentukan, 

Perancangan flow diagram (DFD), analisis database, perancangan struktur 

menu, perancangan antar muka, perancangan struktur program dengan 

menggunakan bahasa php dan faktor pendukung lain untuk dijadikan 

pendukung implementasi pada bab selanjutnya.  

BAB IV  Implementasi dan Pengujian 

Pada bab ini berisikan tentang implementasi  dan penjelasan dari rancangan 

sistem yang telah dibuat. Dimulai dari pembuatan aplikasi, kode – kode 

pemrograman, database dan kemudian dilakukan pengujian pada aplikasi 

yang telah dibuat. 

BAB V  Penutup 

Pada bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai kesimpulan dan saran 

hasil perancangan dan implementasi program berkaitan dengan judul tugas 

akhir yang telah dibuat. 
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1.6. Jadwal Kegiatan 

Kegiatan 
April 

2018 

Mei 

2018 

Juni 

2018 

Juli 

2018 

Pengumpulan 

data 
    

Pembangunan 

model 
    

Implementasi     

Pengujian dan 

analisa hasil 
    

Pembuatan 

laporan 
    

 

 


