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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini memberikan 

dampak pada seluruh bidang kehidupan termasuk di bidang pendidikan, salah satu 

yang memanfaatkan teknologi adalah pondok pesantren. Pondok Pesantren 

sebagai lembaga pendidikan keagamaan dalam kaitannya dengan sistem 

pendidikan nasional dalam satuan pendidikan luar sekolah yang dilembagakan. 

Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan yang memerlukan 

pengelolaan yang profesional. Hal ini dikarenakan pondok pesantren memiliki 

banyak hal yang perlu dikelola, seperti pada pendidikan, keuangan, 

kesektretariatan, kepesantrenan, dan masih banyak yang lainnya. Yayasan Pondok 

Pesantren Ummul Qura merupakan salah satu Yayasan di kecamatan Pamulang 

kota Tangerang Selatan yang ikut serta mengembangkan Pendidikan sebagaimana 

program Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama guna mencerdaskan anak 

bangsa dengan didirikannya TK, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah 

Ummul Qura dan juga mendirikan pendidikan non formal yaitu TKA/TPA.  

Madrasah Aliyah Ummul Qura merupakan salah satu pendidikan formal 

yang didirikan di Pondok Pesantren Ummul Qura. Pada Madrasah Aliyah Ummul 

Qura memiliki banyak hal yang dikelola salah satunya adalah pengelolaan 

keuangan siswa. Pengelolaan keuangan merupakan bagian yang sangat penting 

karena setiap kegiatan yang ada di Madrasah Aliyah Ummul Qura pasti 

membutuhkan keuangan demi kelancaran kegiatan. Madrasah Aliyah Ummul 

Qura pengelolaan keuangan dikelola oleh Bendahara dan Pembantu Bendahara. 

Kegiatan yang dilakukan oleh Bendahara masih bersifat konvensional mulai dari 

pencatatan penerimaan kas dan pencatatan pengeluaran kas. Pencatatan 

penerimaan kas yang dilakukan oleh Bendahara dan Pembantu Bendahara masih 

menggunakan buku dalam pencatatannya. Setiap buku transaksi penerimaan kas 

berbeda-beda mulai dari buku pembayaran SPP, buku pembayaran UAS, LKS dan 

buku pembayaran UN. Setelah melakukan pembayaran setiap siswa hanya 
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diberikan bukti pembayaran berupa kuitansi. Pembayaran SPP di Madrasah 

Aliyah Ummul Qura ini tidak menggunakan kartu SPP karena alasan lokasi rumah 

para siswa yang berbeda-beda di berbagai daerah, dapat juga terjadinya 

kehilangan dan penyalahgunaan kartu SPP karena setiap siswa yang bersekolah di 

Madrasah Aliyah wajib mondok di pesantren. Setelah pembayaran dicatat di buku 

besar, kemudian transaksi pembayaran yang masuk ke Madrasah Aliyah dibuat 

laporan yang akan di serahkan kepada Kepala Sekolah Madrasah Aliyah. Di 

Madrasah Aliyah Ummul Qura ini siswa belum dapat melihat pembayaran, 

sehingga siswa tidak dapat belum mengetahui pembayaran yang sudah dilunasi 

atau yang belum dilunasi. Pencatatan pengeluaran kas dilakukan oleh Pembantu 

Bendahara, setiap uang yang keluar untuk biaya operasional madrasah dicatat 

pada buku pengeluaran kas. Pembantu bendahara menyerahkan catatan 

pengeluaran kas kepada Bendahara setiap satu bulan sekali, setelah itu Bendahara 

membuat laporan yang akan diserahkan kepada Kepala Sekolah. Pencatatan 

pengeluaran kas dicatat secara menyeluruh tidak dicatat secara terperinci, hanya 

dicatat berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan operasional 

madrasah.  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis mengajukan judul “Sistem 

Informasi Keuangan Siswa Madrasah Aliyah Pada Pondok Pesantren 

Ummul Qura” dengan harapan dapat memecahkan dan memberikan solusi dari 

permasalahan yang ada. 

 

I.2 Rumusan Masalah  

Permasalahan dari latar belakang di atas dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Bagaimana bendahara mencatat penerimaan kas dari siswa ? 

b. Bagaimana bendahara mencatat pengeluaran kas ? 

c. Bagaimana membuat laporan keuangan kepada Kepala Sekolah? 

d. Bagaimana cara agar siswa dapat melihat histori keuangan? 

 

I.3 Batasan Masalah  

Batasan masalah pada penulisan skripsi ini adalah :  

a. Sistem ini megolah pencatatan penerimaan kas dan pengeluaran kas. 
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b. Tidak membahas sistem penggajian. 

c. Sistem aplikasi ini mencakup pembayaran wajib siswa yaitu pembayaran 

bulanan/SPP, pembayaran UAS, pembayaran LKS, dan pembayaran 

Ujian Nasional khusus untuk kelas XII.  

d. Membangun aplikasi sistem informasi keuangan siswa Madrasah Aliyah 

Ummul Qura berbasis web. 

e. Tidak membahas tentang akuntansi.  

 

I.4 Maksud dan Tujuan  

Maksud dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa dan 

merancang sistem informasi keuangan siswa Madrasah Aliyah pada Pondok 

Pesantren Ummul Qura. 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

a. Membantu memecahkan masalah keuangan siswa yang dihadapi oleh 

Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Ummul Qura dengan merancang 

aplikasi keuangan siswa. 

b. Memberikan informasi dan mempermudah Bendahara dan Pembantu 

Bendahara agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pencatatan, 

penyimpanan serta pembuatan laporan penerimaan kas dan laporan 

pengeluaran kas.  

 

I.5 Luaran yang diharapkan 

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah berupa perancangan 

sistem informasi keuangan siswa dalam bentuk aplikasi berbasis web guna untuk 

memudahkan Bendahara dan Pembantu Bendahara dalam proses pencatatan 

penerimaan dan pengeluaran kas keuangan Madrasah Aliyah Ummul Qura serta 

menghasilkan laporan keuangan yang tepat dan akurat. 

 

I.6 Sistematika Penulisan  

Penulis ingin memberikan gambaran mengenai isi dari penulisan skripsi ini, 

maka dari itu penulis membuat sistematika penulisan yang dikelompokkan 

menjadi lima bab, yaitu 
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BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, 

tujuan dan manfaat, dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Membahas mengenai dasar-dasar teori dan konsep  yang berhubungan 

dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai dasar dalam memecahkan 

masalah. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Membahas tentang kerangka metode penelitian beserta penjabaran langkah-

langkah penelitian yang digunakan sebagai pemecah permasalahan 

penelitian, waktu dan tempat penelitian serta alat bantu penelitian  untuk 

mencapai tujuan penelitian. 

BAB IV ANALISA PERANCANGAN DAN PEMBAHASAN 

Membahas mengenai gambaran objek penelitian, analisa sistem berjalan, 

analisa kebutuhan sistem, perancangan database dan perancangan aplikasi 

serta menguraikan tentang sistem usulan dan rancangan usulannya. 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dari seluruh penulisan dan saran untuk 

penyempurnaan sistem tersebut. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 
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