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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

SD Negeri Geneng II Demak adalah sebuah Sekolah Dasar yang berada di 

provinsi Jawa Tengah, bertempat di kota Demak kecamatan Mijen dan berada di desa 

Geneng. SD Negeri geneng II Demak ini memiliki kegiatan mari menabung untuk 

anak-anak didiknya agar melatih anak supaya hemat dan terbiasa ketika sudah besar 

nantinya. 

Tabungan siswa sendiri merupakan tabungan program pendidikan bagi para 

orang tua untuk memepersiapkan masa depan anak secara terencana, aman dan tiap 

tahun dapat ditarik tunai. Jadi kalau dilihat tujuan seseorang dalam menabung di 

sekolah bisa dibagi menjadi dua, Pertama karena ingin benar-benar menabung untuk 

bisa mengumpulkan sejumlah dana tertentu pada masa yang akan datang, contohnya 

seperti menabung untuk bisa membeli kebutuhan tertentu. Kedua, hanya ingin 

menjadikan tabungan sebagai rekening penampungan, dan bukan untuk benar-benar 

menabung, di kegiatan mari menabung ini walikelas  yang mencatat tabungan di buku 

catatan  dan buku induk guru, sistem pencatatan dan penyimpanan data di tulis di 

dalam buku dan perhitungannya masih menggunakan cara konvensional dengan 

menggunakan alat bantu kalkulator dan data di simpan dalam bentuk arsip, sehingga 

besar kemungkinan hilangnya buku arsip, terkena air hujan, terbakar dan kejadian 

yang tidak diinginkan hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menyajikan 

informasi. 

Oleh karena itu diperlukan sistem informasi pengelolaan data tabungan siswa, 

sehingga memudahkan walikelas dalam pengelolaan data serta perhitungan tabungan 

siswa tersebut dan pendataan tabungan yang akurat. Untuk meminimalisasi 

permasalahan di atas, maka data pengelolaan data tabungan dilakukan secara 

terkomputerisasi dan tersimpan pada basis data, nantinya sistem ini memiliki tiga 

user, terutama walikelas. 
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Walikelas ini sebagai user yang bertugas untu menginputkan nominal uang 

yang akan ditabung berdasarkan tiap nama persiswa, nantinya user ini bisa melihat 

jumlah nominal uang seluruh siswa dan admin disini mempunyai hak akses untuk 

mengiputkan nama siswa, walikelas dan dapat melihat nominal uang. 

1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis dapat 

merumuskan permasalahan yang ada yaitu:  

1. Bagaimana cara mendata data tabungan siswa di SD Negeri Geneng II Demak  

2. Bagaiman cara melakukan proses cetak laporan buku tabungan  

1.3.  Batasan Masalah  

Berbasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah agar penulis lebih 

fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang di maksud, dalam penulisan laporan ini 

penulis membatasi pada ruang lingkup yaitu pada pendataan tabungan siswa  

1.4.  Tujuan  

Tujuan dari aplikasi sistem management tabungan siswa berbasis web (studi 

kasus di SD Negeri Geneng II Demak) yang dibuat ini adalah  

1. Mempermudah dalam pendataan data tabungan siswa di SD Negeri geneng II 

Demak. 

2. Mempermudah dalam membuat pembukuan tentang informasi laporan 

tabungan siswa di SD Negeri geneng II Demak. 

1.5.  Manfaat  

Manfaat dibuatnya aplikasi ini adalah: 

1. Mempermudah para walikelas dalam pendataan  

2. Mempermudah dalam rekap data siswa 

3. Mempermudah perhitungan tabungan persiswa 

  


