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ABSTRAK 

ARIANSYAH ULUMANDO. APLIKASI VERIFIKASI LAPORAN 

KEUANGAN DANA BOS PADA UPTD SD ISLAM NEGERI 

COKROAMINOTO 2 KALABAHI BERBASIS WEB (Dibawah Bimbingan : 

EMANUEL SAFIRMAN BATA, S.Kom., M.T. sebagai Dosen pembimbing I 

dan FRANKI YUSUF BISILLISIN, M.Kom. sebagai Dosen Pembimbing II). 

UPTD SD Islam Negeri Cokroaminoto 02 Kalabahi adalah salah satu satuan 

pendidikan dengan jenjang SD di Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, 

Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Dalam menjalankan kegiatannya, UPTD 

Sd Islam Negeri 02 Kalabahi berada di bawah naungan Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Alor yang menerapkan konsep pelaporan dana BOS 

terstruktur yang mana dapat memudahkan pencatatan realisasi belanja 

menggunakan dana BOS yang sebelumnya masih dilakukan secara manual 

dengan pembukuan yang ditulis tangan, maka penulis membuat sebuah sistem 

Aplikasi yang terkomputerisasi untuk memudahkan proses pencarian data dan 

verifikasi laporan keuangan dana BOS pada UPTD SD Islam Cokroaminoto 02 

Kalabahi Berbasis Web. 

Kata Kunci: dana BOS, sekolah, verifikasi, website 
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ABSTRACT 

ARIANSYAH ULUMANDO. APPLICATION for VERIFICATION of 

FINANCIAL STATEMENTS of BOS FUNDS at UPTD ISLAMIC STATE 

ELEMENTARY SCHOOL COKROAMINOTO 2 KALABAHI. (Under 

Guidance EMANUEL SAFIRMAN BATA, S.Kom., M.T. as Supervisor I and 

FRANKI YUSUF BISILLISIN, M.Kom. as Supervisor II). 

UPTD Cokroaminoto State Islamic Elementary School 02 Kalabahi is an 

educational unit with elementary level in East Kalabahi, Teluk Mutiara District, 

Alor Regency, East Nusa Tenggara. In carrying out its activities, UPTD Islamic 

State Elementary School Cokroaminoto 2 Kalabahi is under the auspices of the 

Ministry of Education and Culture of Alor Regency which applies the concept of 

structured BOS fund reporting which can facilitate recording of expenditure 

realization using BOS funds which previously was still done manually with 

handwritten bookkeeping. the author makes a computerized application system to 

facilitate the process of searching for data and verifying the financial statements 

of BOS funds at UPTD Islamic Elementary School Cokroaminoto 02 Kalabahi. 

Keywords:BOS fund, school,verification,website 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

  Bantuan Operasional Sekolah merupaka bentuk sebuah program atau 

kegiatan yang merealisasikan dan mengimplementasi kebijakan perluasan dan 

pemerataan dalam akses pendidikan. Upaya dalam mendukung program belajar 

wajib dasar pendidikan dua belas tahun (Muhamad Yusup, Tazkiyah Herdi: 

2019). Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 

2017 Tentang Juknis BOS tahun 2017 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK maka 

dapat dipahami bahwa pelaporan dana BOS yang diberikan Pemerintah 

merupakan hal yang harus dilaporkan secara berkala dan harus akurat. 

Perencanaan verifikasi dan pelaporan keuangan berperan penting dalam kegiatan 

manajerial suatu instansi. Penggunaan dana BOS dialokasikan untuk pengadaan 

barang dan jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa di 

sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

pengadaan barang dan jasa.  

 UPTD SD Islam Negeri Cokroaminoto 2 Kalabahi adalah salah satu satuan 

pendidikan dengan jenjang SD di Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, 

Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Dalam menjalankan kegiatannya, UPTD 

Sd Islam Negeri 2 Kalabahi berada di bawah naungan Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Alor yang menerapkan konsep pelaporan dana BOS 

terstruktur yang mana dapat memudahkan pencatatan realisasi belanja 

menggunakan dana BOS. Dengan adanya dana Bos tetapi jika pengelolaannya 

tidak didukung dengan baik disetiap instansi prndidikan menyebabkan Pencatatan 

yang masih dilakukan dengan cara manual sehingga mempersulit proses 

pelaporan dan pencarian data dana BOS sehingga membutuhkan sebuah sistem 

yang terkomputerisasi. 

   Aplikasi Verifikasi Laporan Keuangan Dana BOS Berbasis Web dibuat 

menggunakan Html untuk membuat halaman web UPTD SD Islam Cokroaminoto 

02 kalabahi, yang kemudian dapat diakses untuk menampilkan Aplikasi Verifikasi 

Laporan Dana Bos di dalam sebuah penjelajah web (Browser) ,Php untuk 

mengakses layanan web dan mengubah halaman Html statis menjadi halaman 

dinamis, dan Asp diproses melalui web server dan hasil proses menghasilkan 

Html yang akan dikirimkan melalui penjelajah web Browser. 

 Harapan penulis dengan adanya Aplikasi Verifikasi Pelaporan Dana BOS ini 

diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada pada UPTD SD Islam 

Negeri Cokroaminoto 2 Kalabahi yang berkaitan dengan pelaporan  dana belanja 

yang dianggarkan dengan dana BOS agar dapat direalisasikan kepada semua yang 

berada dalam juru teknis BOS. 
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1.2.  Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam Praktek Kerja Lapangan ini adalah bagaimana 

membuat Aplikasi Verifikasi Pelaporan Dana BOS  pada UPTD SD Islam Negeri 

2 kalabahi? 

1.3.  Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam Aplikasi Verifikasi laporan Keuangan Dana Bos pada 

UPTD SD Islam Negeri 2 Kalabahi dengan Data keuangan dana Bos K2 yang 

diberikan instansi dalam bentuk file/softcopy. 

1.4.Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat Aplikasi verifikasi laporan 

keuangan dana bos pada UPTD SD Islam Cokroaminoto 2 Kalabahi, yang 

memiliki beberapa manfaat sebagai berikut : 

1. Untuk Mengganti cara pembukuan yang masih menggunakan cara lama dengan 

cara tulis tangan menjadi sistem pendataan yang terkomputerisasi. 

2. Dapat membantu pendataan dan pelaporan dana bos dalam waktu yang tidak 

terlalu lama  
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

2.1.Gambaran Umum UPTD Sd Islam Negeri Cokroaminoto 2 kalabahi 

UPTD Sd Islam Negeri Cokroaminoto 2 Kalabahi adalah salah satu satuan 

pendidikan dengan jenjang SD di Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, 

Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Dalam menjalankan kegiatannya, UPTD 

Sd Islam Negeri 2 Kalabahi berada di bawah naungan Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Alor. 

2.2. Sejarah UPTD Sd Islam Negeri Cokroaminoto 2 Kalabahi 

 UPTD SD Islam Negeri Cokroaminoto 2 Kalabahi yang didirikan sejak 

tanggal 1 januari 1971 dengan nama sekolah SD Islam Cokroaminoto 2 Kalabahi 

yang berada pada wilayah Kecamatan teluk Mutiara, telah memasuki usia yang ke 

50  dengan rincian awal kepemimpinan Bapak Selon A. Oramahi (tahun 1971-

1988), periode kedua oleh Bapak Nurdin A. nampira (tahun1988-1992), periode 

ketiga oleh Bapak Marti Laara (tahun 1992-2000), periode keempat oleh Bapak 

Abubakar Ahmad (tahun 2000-2004), periode kelima oleh Bapak Haji Bachtiar 

Abubakar (tahun 2004-2007), periode keenam oleh Ibu Fatimah Watang, A.Ma 

(tahun 2007-2019) dan periode ketujuh Oleh Ibu Suryati jaka, S. Pd (tahun 2020). 

 Pada tanggal 19 Desember 2019 SD Islam Cokroaminoto 02 Kalabahi 

statusnya berubah dari sekolah swasta menjadi sekolah Negeri dengan nama 

UPTD SD Islam Cokroaminoto 2 kalabahi berdasarkan Keputusan Bupati Alor 

Nomor 336/KEP/HK/2019 sekaligus mengangkat Ibu Suryati Jaka, S. Pd sebagai 

Kepala UPTD SD Islam Negeri Cokroaminoto 2 Kalabahi dengan Nomor 

Keputusan Bupati Alor BKPSDM.821.2/059/I/2020. 

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini telah berjalan dari 

tahun ke tahun sejak awal berdiri sampai saat ini. 

 

2.3. Stuktur Organisasi dan Job Deskripsi 

Struktur organisasi merupakan rangka dari berbagai bagian menurut pola 

yang menghendakinya dengan tertib penyusunan yang logi dan hubungan yang 

serasi serta mendefinisikan struktur organisasi dikelola. Dengan adanya struktur 

organisasi maka setiap personil pada masing-masing bagian dapat bertanggung 

jawab atas tugasnya. Dari struktur organisasi juga terdapat koordinasi yang baik 

dan mencegah terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan, setiap 

instansi memiliki struktur organisasi yang berbeda. 

UPTD SD Islam Cokroaminoto 2 Kalabahi memiliki struktur organisasi 

seperti gambar berikut: 

3 
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Gambar 1. Struktur Organisasi UPTD SD Islam Cokroaminoto 2 Kalabahi 

 

Dengan struktur organisasi yang dimiliki UPTD SD Islam Cokroaminoto 2 

Kalabahi seperti di atas maka adapun uraian tugas dari masing-masing bagian 

adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Sekolah 

a. Beban kerja Kepala Sekolah untuk sepenuhnya melaksanakan pokok tugas 

manajerial, mengembangkan kewiraan, dan supervisi kepadatenaga  

b. Beban kerja Kepala Sekolah seperti yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan 

untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu sekolah yang didasarkan 

dari 8(delapan) standarpendidikan nasional. 

c. Dalam hal terjadinya kekurangan guru pada instansi pendidikan, Kepala 

Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran dan bimbingan supaya 

proses berjalannya pembelajaran dan bimbingan bisa berlangsung 

terhadapinstansi pendidikan yang bersangkutan. 

d. Kepala Sekolah  melaksanakan pembelajaran dan bimbingan seperti 

dimaksud pada ayat (3), tugas pembelajaran dan bimbingan tersebut 

merupakan tambahan tugas diluar daripokok tugasnya. 

e. Beban kerja bagi kepala sekolah yang ditempatkan di SILN selain 

melaksanakan tugas kerja seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) 

dapat melakukan promosi tentang kebudayaan Indonesia. 

2. Ketua Komite 

a. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan 

pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan; 

b. Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran, 

maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; 

c. Pengobrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan 

akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan 

pendidikan; 

d. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan 

pendidikan. 

3. Tata Usaha 

a. Menyusun program tata usaha sekolah 

b. Mengelola Keuangan Sekolah 

c. Mengurus administrasi ketenagaan dan siswa 

d. Membina dan mengembangkan karier pegawai tata usaha 

e. Menyusun administrasi perlengkapan sekolah 

f. Menyusun dan penyajian data/statistik sekolah 
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g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan K3/ 6K 

h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketatausahaan secara 

berkala. 

4. Wakasek Urs. Kurikulum 

a. Menyusun program pengajaran (program Tahunan dan Semester) 

b. Menyusun kalender Pendidikan 

c. Menyusun SK pembagian tugas mengajar guru dan tugas tambahan 

lainnya 

d. Menyusun jadwal pelajaran 

e. Menyusun program  dan jadwal pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah/ 

Nasional 

5. Wakasek Urs.Kesiswaan 

a. Menyusun program pembinaan kesiswaan 

b. Melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan 

siswa/OSIS dalam rangka penegakan disiplin dan tata tertib sekolah 

c. Membina dan melaksanakan koordinasi keamanan, Kebersihan, ketertiban, 

keindahan, kekeluargaan, kerindangan dan kegiatan kurikuler (7-K)  

6. Wakasek Urs Sarana/Prasarana 

a. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana sekolah 

b. Menyusun program kebersihan, keindahan, dan keamanan lingkungan 

sekolah 

c. Mengatur pengadaan denah sekolah, organigram, papan data, kohor, 

atribut, label, dan lain-lain yang berhubungan dengan keperluan sekolah. 

7. Wakasek Urs. Kemasyarakatan 

a. Mengatur dan menyelenggarakan hubungan baik antara sekolah dengan 

komite sekolah 

b. Menampung saran-saran dan pendapat masyarakat demi kemajuan sekolah 

c. Mengatur dan menyelenggarakan hubungan antara sekolah dengan orang 

tua/wali murid 

8. Koordinator Bk 

a. Membuat program tahunan pelaksanaan bimbingan konseling/bimbingan 

kejuruan 

b. Membuat pembagian tugas guru BK dalam pelaksanaan layanan 

bimbingan konseling/bimbingan kejuruan. 

9. Pengajar 

a. Mengajarkan dan mendidik para peserta didik 

b. Memandu siswa dalam memecahkan permasalahan dalam materi 

pembelajaran 

c. Membuat kurikulum pembelajaran sesuai dengan perkembangan sistem 

pendidikan 

10. Siswa 

a. Ikut menjaga kebersihan dan keamanan sekolah 

b. Wajib mengikuti proses belajar 
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2.4. Sistem yang Sedang Berjalan 

 Adapun sistem belajar/mengajar yang sebelumnya berjalan pada UPTD 

SD Islam Negeri Cokroaminoto 2 Kalabahi adalah sebagai berikut

Sekolah Dinas Kabupaten

Laporan Dana Bos Laporan Dana BOS

Verifikasi 

Laporan

Lolos

Laporan Dana BOS Laporan Dana BOS

Arsip

 
Gambar 2. Flowchart Sistem yang sedang berjalan 

2.5 Tinjauan Umum Aplikasi Verifikasi Laporan Keuangan Dana Bos Pada 

UPTD SD Islam Cokroaminoto 2 Kalabahi 

1. Pengertian Laporan Keuangan 

 Menurut Suteja(2018). Laporan keuangan adalah suatu laporan yang 

menggambarkan posisi keuangan dari hasil suatu proses akuntansi selama periode 

tertentu yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

2. Pengertian Verifikasi 

Menurut Morse (2002), Penelitian verifikasi adalah proses memeriksa, 

mengonfirmasi, memastikan, dan memastikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Riset verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, 

perhitungan uang dan lain sebagainya. 

3. Pengertian Dana Bos 

      Dana Bos adalah program yang diusung pemerintah untuk membantu sekolah 

di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Bantuan 

yang diberikan melalui dana BOS yakni berbentuk dana. 
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4. Pengertian Aplikasi 

Menurut Jogiyanto (1999:12), Aplikasi adalah penggunaan dalam suatu 

komputer, instruksi (intruction) atau pernyataan (statement) yang disusun 

sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output. 

2.6 Tinjauan Umum Software Aplikasi Verifikasi Laporan Keuangan Dana 

Bos Pada UPTD SD Islam Cokroaminoto 2 Kalabahi  

1. Pengertian Web Server 

Menurut Kurniawan(2008). Web server adalah perangkat lunak suatu server 

yang memiliki fungsi untuk menerima permintaan dari HTTP maupun HTTPS 

dari penggunanya. Hal ini lebih orang kenal dengan sebutan web browser 

kemudian mengirimkannya kembali dalam bentuk HTML. 

2. Pengertian Internet 

Menurut Supriyanto (2006), internet adalah sebuah hubungan antar beberapa 

komputer melalui jaringan yang ada di dunia dan memiliki sistem operasi dengan 

aplikasi yang berbeda-beda. 

3. Hyper Text Markup Languange (HTML) 

Menurut Nugroho (2006:48), HTML adalah bahasa pemfomatan teks untuk 

dokumen-dokumen pada jaringan komputer yang sering disebut sebagai world 

wide web. 

4. Pengertian PHP (Hyper Text Preprocessor) 

Menurut pendapat dari peneliti sebelumnya, Sibero (2011), PHP (Hypertext 

Preprocessor) merupakan bahasa pemrograman yang umum untuk digunakan 

yang berbentuk scripting, sistem kerjanya sendiri dari program ini adalah bukan 

sebagai compiler melainkan interpreter. PHP script merupakan yang menyatu 

dengan HTML dan berada pada server (server side HTML embedded scripting). 

PHP adalah bahasa pemrograman digunakan untuk membuat aplikasi berbasis 

web (website, blog, atau aplikasi web). 

5. Pengertian Database 

Ladjamuddin (2013:), Database merupakan kumpulan file yang saling 

terintegrasi namun database tidak akan dapat diakses oleh siapapun tanpa adanya 

software aplikasi. Database adalah sebuah struktur yang umumnya terbagi dalam 

dua hal, yaitu sebuah database flat dan sebuah database relationa. 

6. Pengertian XAMPP 

Nugroho (2013), XAMPP adalah paket program berbasis web, di dalamnya 

berisi sofware apache, PHP dan database MySQL, XAMPP adalah paket web 

programming, kita dapat menggunakan database MySQL server untuk belajar 

pemograman visual, juga disana telah tersedia tools phpmyadmin yang hanya 

berjalan di sisi server web untuk mengakses database mySQLl. 
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BAB III 

     URAIAN KEGIATAN  

3.1. Tabel Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

 Kegiatan praktek kerja lapangan (PKL) di lakukan pada tanggal 02 Agustus 

sampai dengan 27 Agustus 2021. Jadwal praktek kerja lapangan dilaksanakan 5 

kali dalam seminggu, yaitu  pada hari senin, selasa, rabu, kamis  dan jumat. 

Kegiatan ini dilakukan mulai jam 08:00 WITA – 12:00 WITA. 

 

 Hari/tanggal   Waktu          Uraian kegiatan 

Senin, 02/08/21 

 

08:00 -10:00 -Mengantarkan surat izin penelitian   

 PKL kepada kepala sekolah UPTD  

 SD Islam Negeri Cokroaminoto 02  

 Kalabahi 

Selasa,03/08/21 08:00  

08:45 

 

 

10:00 

12:00 

-Masuk sekolah. 

-Memperkenalkan diri kepada   

 UPTD SD Islam Negeri      

 Cokroaminoto 02 Kalabahi 

- Membantu para guru  

- Jam pulang sekolah. 

Rabu,04/08/21 08:00  

08:15 

12:00 

-Masuk sekolah 

-Membantu  para guru 

-Jam pulang sekolah 

8 
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Kamis,05/08/21 08:00 

08:15 

 

10:20 

 

12:00 

-Masuk sekolah 

-Bantu membuat surat ke dinas   

 pendidikan kab. Alor 

-Mengantarkan surat ke dinas  

 pendidikan kabAlor 

-Jam pulang 

Jumat,06/08/21 08:00 

08:15 

09:00 

11:00 

-Jam masuk sekolah 

-Berolaraga 

-Kerja bakti 

-Jam pulang sekolah 

Senin,09/08/21 08:00 

08:15 

12:00 

-Jam masuk sekolah 

-Membantu para guru 

-Jam pulang sekolah 

Selasa,10/08/21 08:00 

08:15 

12:00 

-Jam masuk sekolah 

-Membantu para guru 

-Jam pulang sekolah 

Rabu,11/08/21 08:00 

08:15 

 

 

12:00 

-Jam masuk sekolah 

-Mengambil data  

 sekolah(Gambaran umum) dan  

 memngerjakan laporan  

-Jam pulang sekolah 
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Kamis,12/08/21 08:00 

09:15-selesai 

-Jam masuk sekolah 

-Maengantar kepala sekolah UPTD   

 SD Islam Negeri Cokroaminoto 02  

 Kalabahi ke dinas pendidikan  

 kab.Alor untuk mengikuti rapat 

Jumat,13/08/21 08:00 

08:15 

09:00 

11:00 

-Jam masuk sekolah 

-Berolaraga 

-Kerja bakti 

-Jam pulang sekolah 

Senin.16/08/21 08:00 

08:15 

12:00 

-Jam masuk sekolah 

-Membantu para guru 

-Jam pulang sekolah 

Selasa,17/08/21 08:00 

08:15 

 

12:00 

-Jam masuk sekolah 

-Membantu  membersihkan ruang   

 guru(sapu dan pel) 

-Jam pulang sekolah 

Rabu,18/08/21 08:00 

08:15 

 

09:00 

 

-Jam masuk sekolah 

-Membantu merapikan buku2  

 perpustakaan 

-Pergi memesan konsumsi(snak  

ringan) untuk para guru,karena 
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sedang mengadakan rapat 

Kamis,19/08/21 08:00 

09:00 

 

12:00 

-Jam masuk sekolah 

-Membantu print dan fotocopy   

 lembar ujian tengah semester 

-Jam pulang 

Jumat,20/08/21 08:00 

08:15 

09:00 

 

11:00 

-Jam masuk sekolah 

-Berolaraga 

-Kerja bakti (membersihkan   

 lingkungan sekolah) 

-Jam pulang sekolah 

Senin,23/08/21 08:00 

09:00 

-Jam masuk sekolah 

-Mengantarkan lembar soal dan   

 jawaban kepada murid kelas   

 1,2,dan 3 dirumah 

Selasa.24/08/21 08:00 

08:30 

 

 

12:00 

-Jam masuk sekolah 

-Membersihkan ruang guru dan  

 ruang kepala sekolah (sapu dan   

 pel) 

-Jam pulang sekolah 

Rabu,25/08/21 08:00 

08:45 

-Jam masuk sekolah 

-Melakukan penyesunan buku2   
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12:00 

 pada perpustakaan 

-Jam pulang sekolah 

Kamis,26/08/21 08:00 

08:15 

10:00-12:00 

-Jam masuk sekolah 

-Membantu Mengisi tinta printer 

-Tidak ada kegiatan 

Jumat,27/08/21 08:00 

10:00 

-Kerja bakti (membersihkan  

 lingkungan sekolah) 

-Pamit ke kepala sekolah untuk  

 kembali ke kampus, dan menyusun  

 hasil laporan PKL 

Tabel 1. Tabel uraian kegiatan PKL 

3.2. Uraian Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

 Dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan ini penulis ditugaskan untuk 

mengambil data pada UPTD SD Islam Cokroaminoto 2 kalabahi, Sebelum 

mengambil data penulis ditugaskan untuk membantu setiap kegiatan di dalam 

instansi seperti membantu menyusun buku di perpustakaan, mengantar surat, 

mengantar kepala sekolah mengikuti rapat dan tugas-tugas lainnya.  
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BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

 

4.1. Analisa 

1. Analisa Permasalahan 

Permasalahan yang ditemukan penulis selama melakukan praktek kerja 

lapangan pada UPTD SD Islam Negeri Cokroaminoto 2 Kalabahi adalah 

verifikasi pelaporan dana Bos saat ini masih belum terkomputerisasi dengan baik, 

yang mana pencatatn realisasi pembelanjaan menggunakan dana Bos masih ditulis 

tangan di buku besar serta pelaporannya pun masih belum tersusun dengan 

optimal. 

2. Defenisi Kebutuhan Pemakai 

Berdasarkan analisa permasalahan, maka perlu adanya sebuah program untuk 

melakukan pencatatan realisasi pembelanjaan menggunakan dana Bos yang 

terkomputerisasi 

 

4.2.   Alat Dan Bahan 

1. Alat 

Perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk membangun 

sistem dan spesifikasi minimum sebagai berikut: 

a. Perangkat Keras 

1) Laptop dengan processor 1.10 Ghz 

2) RAM 4,00 GB 

3) HDD 

4) Koneksi internet 

b. Perangkat Lunak 

1) Browser Google Chrome 

2) Xampp 

2. Bahan 

Dalam penelitian yang dilakukan, digunakan data berupa dokumen yang 

berhubungan dengan Aplikasi Verifikasi pelaporan Dana dana Bos. 

4.3. Usulan Pemecahan Masalah 

Perancangan prosedur merupakan salah satu tahapan pengembangan suatu 

sistem. Tahap perancangan prosedur merupakan tahap penggambaran mengenai 

rangkaian proses yang diusulkan. Secara garis besar prosedur yang diusulkan 

dalam sistem ini yaitu, prosedur bagi administrator. 

1. Prosedur unruk administrator 

a. Administrator melakukan login 

b. Administrator memilih menu data yang akan diolah 

c. Administrator melakukan olah data seperti menambahkan data, mencari data, 

edit data, hapus data, verifikasi data, dan cetak data 

d. Setelah administrator selesai dalam mengolah data, administrator rmelakukan 

logout. 
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4.4. Perancangan Sistem 

1.  Use Case Diagram 

Use case atau diagram use case merupakan pemodelan untuk kelakuan 

(behavior) sistem informasi yang akan dibuat. Syarat penamaan pada use case 

adalah nama didefinisikan sesimpel mungkin dan dapat dipahami. Ada dua hal 

utama pada use case yaitu pendefinisian apa yang disebut aktor dan use case.  

Aktor merupakan orang, proses atau sistem lain yang berinteraksi 

(Rosa,M.shalahuddin 2013). 

a. Use case admin 

Admin adalah orang yang bertugas untuk mengolah data-data pada halaman 

admin. 

 
Gambar 3. Use case diagram admin 

2. Spesifikasi Use Case 

Penjabaran alur kinerja atau langkah-langkah setiap use case melalui skenario. 

Spesifikasi use case dapat dibuat setelah use case diagram selesai dibuat dan 

sudah diketahui fungsionalitas masing-masing use case. 

 

Tabel 2. Keterangan aktor 
Aktor admin mengelolah data kategori, mengolah data sptb, mengolah data k2 dan 

mengelolah data laporan. 

a. Spesifikasi use case login admin 

 

Tabel 3. Spesifikasi use case: login admin 
Use case ID UCA01 

Use case name Login  admin 

Actor  Admin  

Brief 

description 

Use case ini digunakan oleh admin untuk mengakses sistem. Login didasarkan 

pada username dan password. 

Basic flow 1. Use case ini dimulai ketika admin memilih untuk melakukan login. 

2. Sistem meminta admin untuk mengisi data username dan password. 

3. Admin memasukan data username dan password. 

4. Admin memberitahu ke sistem bahwa data telah diisi. 

5. Sistem memeriksa data username dan password yang telah diisi admin. 

E-1 : username dan password tidak sesuai. 

E-2 : username dan password tidak lengkap. 
6. Sistem memberikan akses ke admin. 

7. Usecase selesai. 

Alternatif flow None  

Error flow E-1: username dan password tidak sesuai. 

1. Sistem memberikan peringatan bahwa username  dan passwordtidak 

sesuai. 
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2. Kembali ke basic flow langkah ke 3. 

E-2: username dan password tidak lengkap. 

1. Sistem memberikan peringatan bahwa username  dan passwordtidak 

lengkap. 

2. Kembali ke basic flow langkah ke 3. 

Pre-conditions None   

Post-

conditions 

Admin memasuki sistem dan dapat menggunakan fungsi-fungsi pada sistem. 

 

b. Spesifikasi use case mengolah data kategori 

 

Tabel 4. Spesifikasi use case: mengolah data kategori 
Use case ID UCA02 

Use case 

name 

Mengolah data kategori 

Actor  Admin  

Brief 

deskription 

Use case ini digunakan oleh admin untuk melakukan pengolahan data 

kategori. Admin dapat menambah, mengubah, atau menghapus. 

Basic flow 1. Use case ini dimulai ketika admin memilih untuk melakukan pengolahan 

data kategori.  

2. Sistem memberikan pilihan kepada admin untuk melakukan penambahan, 

pengubahan, penghapusan atau pencarian data kategori. 

3. Admin memilih untuk melakukan penambahan data kategori. 

A-1 : admin memilih untuk mengubah data kategori. 

A-2 : admin memilih untuk menghapus data kategori. 

A-3 : admin memilih untuk pencarian data kategori. 

4. Sistem meminta admin untuk mengisi data kategori. 

5. Admin melakukan pengsian data kategori. 

6. Admin meminta sistem untuk menyimpan data yang  telah diisi oleh admin. 

7. Sistem akan memeriksa data kategori yang telah diisi oleh admin. 

E-1 : data kategori tidak lengkap. 

8. Sistem menyimpan data ke database. 

9. Sistem menampilkan daftar kategoripada tampilan kategori. 

10. Use case selesai. 

Alternatif flow A-1 : admin memilih untuk mengubah data kategori. 

1. Admin memilih data kategori yang akan diubah. 

2. Sistem menampilkan data kategori yang dipilih oleh admin. 

3. Admin mengubah data kategori. 

4. Admin meminta sistem untuk menyimpan data kategori yang telah 

diubah. 

5. Sistem akan memeriksa data kategori yang telah diubah. 

E-1 : data kategori tidak lengkap. 

6. Sistem menyimpan data kategori yang telah diubah. 

7. Berlanjut ke basic flow langkah  ke - 9. 
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A-2 : admin memilih untuk menghapus data kategori. 

1. Admin memilih data kategori yang akan dihapus. 

2. Sistem menampilkan data kategori yang dipilih oleh admin. 

3. Admin menghapus data kategori yang dipilih. 

4. Admin meminta sistem untuk menghapus data kategori yang dipilih. 

5. Sistem memeriksa apakah data kategori sedang digunakan. 

E-2 : data kategori sedang digunakan. 

6. Sistem menghapus data kategoritersebut. 

7. Berlanjut ke basic flow langkah  ke - 9. 

A-3 : admin memilih untuk pencarian data kategori. 

1. Admin memilih data kategori yang akan dicari. 

2. Sistem meminta admin untuk mengisi kata kunci pencarian. 

3. Admin mengisi kata kunci pencarian. 

4. Admin meminta sistem untuk melakukan pencarian data kategori sesuai 

dengan kata kunci pencarian. 

5. Sistem melakukan pencarian. 

E-3 : data yang dicari tidak ditemukan. 

6. Sistem menampilkan daftar data kategori sesuai dengan kata kunci yang 

dimasukan. 

7. Berlanjut ke basic flow langkah  ke - 10. 

Error flow E-1 : data kategori tidak lengkap 

1. Sistem memberi peringatan bahwa data tidak lengkap. 

2. Kembali ke basic flow langkah ke - 5. 

E-2 : data kategori sedang digunakan. 

1. Sistem memberi peringatan bahwa data kategorisedang digunakan dan 

tidak bisa dihapus. 

2. Kembali ke alternatif  flow (A-2)langkah ke - 1. 

E-3 : data kategori yang dicari tidak ditemukan. 

1. Sistem mengosongkan tampilan daftar kategori. 

2. Kembali ke alternatif  flow (A-3)langkah ke - 2. 

Pre-conditions 1. Admin telah memasuki sistem. 

Post-

conditions 

Data kategori telah di perbaharui. 

 

c. Spesifikasi mengolah data SPTB 

 

Tabel 5. Spesifikasi use case: mengolah data SPTB 
Use case ID UCA03 
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Use case 

name 

Mengolah data SPTB 

Actor  Admin  

Brief 

deskription 

Use case ini digunakan oleh admin untuk melakukan pengolahan data sptb. 

Admin dapat menambah, mengubah, atau menghapus. 

Basic flow 1. Use case ini dimulai ketika admin memilih untuk melakukan pengolahan 

data SPTB.  

2. Sistem memberikan pilihan kepada admin untuk melakukan penambahan, 

pengubahan, penghapusan atau pencarian data SPTB. 

3. Admin memilih untuk melakukan penambahan data SPTB. 

A-1 : admin memilih untuk mengubah data SPTB. 

A-2 : admin memilih untuk menghapus data SPTB. 

A-3 : admin memilih untuk pencarian data SPTB. 

4. Sistem meminta admin untuk mengisi data SPTB. 

5. Admin melakukan pengsian data SPTB. 

6. Admin meminta sistem untuk menyimpan data yang  telah diisi oleh admin. 

7.Sistem akan memeriksa data sptb yang telah diisi oleh admin. 

E-1 : data sptb tidak lengkap. 

8. Sistem menyimpan data ke database. 

9. Sistem menampilkan daftar sptbpada tampilan SPTB. 

10.Use case selesai. 

Alternatif flow A-1 : admin memilih untuk mengubah data SPTB. 

1. Admin memilih data SPTB yang akan diubah. 

2.Sistem menampilkan data SPTB yang dipilih oleh admin. 

3.Admin mengubah data SPTB. 

4.Admin meminta sistem untuk menyimpan data SPTB yang telah diubah. 

5.Sistem akan memeriksa data sptb yang telah diubah. 

E-1 : data SPTB tidak lengkap. 

 6.Sistem menyimpan dataSPTB yang telah diubah. 

 7.Berlanjut ke basic flow langkah  ke - 9. 
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A-2 : admin memilih untuk menghapus data SPTB. 

 1.Admin memilih data SPTB yang akan dihapus. 

 2.Sistem menampilkan data SPTB yang dipilih oleh admin. 

 3.Admin menghapus data SPTB yang dipilih. 

 4.Admin meminta sistem untuk menghapus data SPTB yang dipilih. 

 5.Sistem memeriksa apakah data SPTB sedang digunakan. 

E-2 : data SPTB sedang digunakan. 

 6.Sistem menghapus data SPTB tersebut. 

 7.Berlanjut ke basic flow langkah  ke - 9. 

A-3 : admin memilih untuk pencarian data SPTB. 

     1.Admin memilih data SPTB yang akan dicari. 

     2.Sistem meminta admin untuk mengisi kata kunci pencarian. 

     3.Admin mengisi kata kunci pencarian. 

     4.Admin meminta sistem untuk melakukan pencarian data SPTB sesuai 

dengan kata kunci pencarian. 

     5.Sistem melakukan pencarian. 

E-3 : data yang dicari tidak ditemukan. 

 1.Sistem menampilkan daftar data SPTB sesuai dengan kata kunci yang 

dimasukan. 

     2.Berlanjut ke basic flow langkah  ke - 10. 

Error flow E-1 : data tidak lengkap 

      1.Sistem memberi peringatan bahwa data tidak lengkap. 

      2.Kembali ke basic flow langkah ke - 5. 

E-2 : data SPTB sedang digunakan. 

 1.Sistem memberi peringatan bahwa data sptbsedang digunakan dan tidak 

bisa dihapus. 

     2.Kembali ke alternatif  flow (A-2)langkah ke - 1. 

E-3 : data SPTB yang dicari tidak ditemukan. 
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     1.Sistem mengosongkan tampilan daftar SPTB. 

     2.Kembali ke alternatif  flow (A-3)langkah ke - 2. 

Pre-conditions 2. Admin telah memasuki sistem. 

Post-

conditions 

Data SPTB telah di perbaharui. 

 

 

d. Spesifikasi use case mengolah data k2 

 

Tabel 6. Spesifikasi use case: mengolah data k2 
Use case ID UCA03 

Use case 

name 

Mengolah data k2 

Actor  Admin  

Brief 

deskripption 

Use case ini digunakan oleh admin untuk melakukan pengolahan data k2. 

Admin dapat menambah, mengubah, atau menghapus. 

Basic flow 1.Use case ini dimulai ketika admin memilih untuk melakukan pengolahan 

data k2.  

2.Sistem memberikan pilihan kepada admin untuk melakukan penambahan, 

pengubahan, penghapusan atau pencarian data k2. 

 3.Admin memilih untuk melakukan penambahan data k2. 

A-1 : admin memilih untuk mengubah data k2. 

A-2 : admin memilih untuk menghapus data k2. 

A-3 : admin memilih untuk pencarian data k2. 

 4.Sistem meminta admin untuk mengisi data k2. 

 5.Admin melakukan pengsian data k2. 

 6.Admin meminta sistem untuk menyimpan data yang  telah diisi oleh admin. 

 7.Sistem akan memeriksa data k2 yang telah diisi oleh admin. 

E-1 : data k2 tidak lengkap. 

 8.Sistem menyimpan data ke database. 

 9.Sistem menampilkan daftar k2pada tampilan k2. 

10.Use case selesai. 
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Alternatif flow A-1 : admin memilih untuk mengubah data k2. 

     1.Admin memilih data k2 yang akan diubah. 

     2.Sistem menampilkan data k2 yang dipilih oleh admin. 

     3.Admin mengubah data k2. 

     4.Admin meminta sistem untuk menyimpan data k2 yang telah diubah. 

     5.Sistem akan memeriksa data k2 yang telah diubah. 

E-1 : data k2 tidak lengkap. 

     6.Sistem menyimpan data k2 yang telah diubah. 

     7.Berlanjut ke basic flow langkah  ke - 9. 

A-2 : admin memilih untuk menghapus data k2. 

       1.Admin memilih data k2 yang akan dihapus. 

       2.Sistem menampilkan data k2 yang dipilih oleh admin. 

       3.Admin menghapus data k2 yang dipilih. 

       4.Admin meminta sistem untuk menghapus data k2 yang dipilih. 

E-2 : data k2 sedang digunakan. 

       6.Sistem menghapus data k2tersebut. 

       7.Berlanjut ke basic flow langkah  ke - 9. 

A-3 : admin memilih untuk pencarian data k2. 

1.Admin memilih data k2 yang akan dicari. 

2.Sistem meminta admin untuk mengisi kata kunci pencarian. 

3.Admin mengisi kata kunci pencarian. 

4.Admin meminta sistem untuk melakukan pencarian data k2 sesuai 

dengan kata kunci pencarian. 

5.Sistem melakukan pencarian. 

E-3 : data yang dicari tidak ditemukan. 

6.Sistem menampilkan daftar data k2 sesuai dengan kata kunci yang 

dimasukan. 

7.Berlanjut ke basic flow langkah  ke - 10. 
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Error flow E-1 : data k2 tidak lengkap 

      1.Sistem memberi peringatan bahwa data k2 tidak lengkap. 

      2.Kembali ke basic flow langkah ke - 5. 

E-2 : data k2 yang dicari tidak ditemukan. 

       1.Sistem mengosongkan tampilan daftar k2. 

       2.Kembali ke alternatif  flow (A-3)langkah ke - 2. 

Pre-conditions 3. Admin telah memasuki sistem. 

Post-

conditions 

Data k2 telah di perbaharui. 

 

e. Spesifikasi use case mengolah laporan 

 

Tabel 7. Spesifikasi use case: mengolah data laporan 
Use case ID UCA05 

Use case 

name 

Mengolah data laporan 

Actor Admin 

Brief 

deskription 

Use case ini digunakan oleh admin untuk melakukan pengolahan data laporan. 

Admin dapat menambah, mengubah, atau menghapus. 

Basic flow 1. Use case ini dimulai ketika admin memilih untuk melakukan pengolahan 

data laporan.  

2. Sistem memberikan pilihan kepada admin untuk melakukan penambahan, 

pengubahan, penghapusan  atau pencarian data laporan 

3. Admin memilih untuk melakukan penambahan data laporan. 

A-1 : admin memilih untuk mengubah data laporan. 

A-2 : admin memilih untuk menghapus data laporan. 

A-3 : admin memilih untuk pencarian data laporan. 

4. Sistem meminta admin untuk mengisi data laporan. 

5. Admin melakukan pengisian data laporan. 

6. Admin meminta sistem untuk menyimpan data yang  telah diisi oleh 

admin. 

7. Sistem akan memeriksa data laporan yang telah diisi oleh admin. 

E-1 : data laporan tidak lengkap. 

8. Sistem menyimpan data ke database. 

9. Sistem menampilkan daftar laporanpada tampilan laporan. 

10. Use case selesai 

Alternatif flow A-1 : admin memilih untuk mengubah data laporan. 
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1. Admin memilih data laporanyang akan diubah. 

2. Sistem menampilkan data laporan yang dipilih oleh admin. 

3. Admin mengubah data laporan. 

4. Admin meminta sistem untuk menyimpan data laporan yang telah 

diubah. 

5. Sistem akan memeriksa data laporanyang telah diubah. 

E-1 : data laporan tidak lengkap. 

6. Sistem menyimpan data laporanyang telah diubah. 

7. Berlanjut ke basic flow langkah  ke - 9. 

A-2 : admin memilih untuk menghapus data laporan. 

1. Admin memilih data laporanyang akan dihapus. 

2. Sistem menampilkan data laporanyang dipilih oleh admin. 

3. Admin menghapus data laporan yang dipilih. 

4. Admin meminta sistem untuk menghapus data laporan yang dipilih. 

5. Sistem memeriksa apakah data laporansedang digunakan. 

E-2 : data laporan sedang digunakan. 

6. Sistem menghapus data laporantersebut. 

7. Berlanjut ke basic flow langkah  ke - 9. 

A-3 : admin memilih untuk pencarian data laporan. 

1. Admin memilih data laporan yang akan dicari. 

2. Sistem meminta admin untuk mengisi kata kunci pencarian. 

3. Admin mengisi kata kunci pencarian. 

4. Admin meminta sistem untuk melakukan pencarian data laporan sesuai 

dengan kata kunci pencarian. 

5. Sistem melakukan pencarian 

E-3 : data yang dicari tidak ditemukan. 

6. Sistem menampilkan daftar data laporansesuai dengan kata kunci yang 

dimasukan. 

7. Berlanjut ke basic flow langkah  ke - 10. 

Error flow E-1 : data tidak lengkap 

1. Sistem memberi peringatan bahwa data tidak lengkap. 

2. Kembali ke basic flow langka ke - 5. 

E-2 : data laporansedang digunakan. 

1. Sistem memberi peringatan bahwa data laporansedang digunakan dan 

tidak bisa dihapus. 

2. Kembali ke alternatif  flow (A-2)langka ke - 1. 

E-3 : data laporanyang dicari tidak ditemukan. 

a. Sistem mengosongkan tampilan daftar laporan. 

b. Kembali ke alternatif  flow (A-3)langka ke - 2. 
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Pre-conditions 1. Admin telah memasuki sistem. 

Post-

conditions 

Data laporantelah di perbaharui. 

 

c. Squence Diagram  

Squence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima 

antar objek. Oleh karena itu untuk menggambarkan sequence diagram maka harus 

diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case beserta metode-metode 

yang dimiliki kelas yang diinstansiasi menjadi objek itu. Membuat sequence 

diagram juga dibutuhkan untuk melihat skenario yang ada pada use case 

(Sukamto, 2015). 

a. Squence diagram login admin 

 
Gambar 4. Squence diagram login admin 

b. Squence diagram admin tambah data kategori 

 
Gambar 5. Squence diagram admin tambah data kategor 

c. Squence diagram admin ubah data kategori 
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Gambar 6. Squence diagram admin ubah data kategori 

d. Squence diagram admin hapus data kategori 

 
Gambar 7. Squence diagram admin hapus data kategori 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Squence diagram admin tambah data SPTB 
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Gambar 8. Squence diagram admin tambah data SPTB 

f. Squence diagram admin ubah data SPTB 

 
Gambar 9. Squence diagram admin ubah data SPTB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Squence diagram admin hapus data SPTB 
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Gambar 10.Squence diagram admin hapus data SPTB 

h. Squence diagram admin tambah data k2 

 
Gambar 11. Squence diagram admin tambah data k2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Squence diagram admin ubah data k2 
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Gambar 12. Squence diagram admin ubah data k2 

j. Squence diagram admin hapus data k2 

 
Gambar 13. Squence diagram admin hapus data k2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.Design Interface 
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1) Form login admin 

Form login admin merupakan gerbang utama untuk dapat masuk ke aplikasi 

verifikasi laporan keuangan dana bos berbasis web. Admin memasukkan 

username dan password pada textboxyang telah disediakan. Pada saat tombol 

login diklik, sistem akan mengecek username dan password yang telah tersimpan 

di dalam database. 

 
Gambar 14. Tampilan form login admin 

2) Menu utama 

Merupakan form menu utama untuk memanggil seluruh form lainnya. Melalui 

form ini, aplikasi verifikasi laporan keuangan dana bos pada UPTD Sd Islam 

Negeri Cokroaminoto 2 Kalabahi berbasis web ini dijalankan. Untuk menu yang 

terdapat pada form ini antara lain:beranda, sptb, laporan, data k-2, kategori dan 

log out. 

 
Gambar 15. Tampilan Form menu utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Form data SPTB 
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Halaman data SPTB merupakan halaman yang menampilkan form yang 

digunakan untuk mengolah data sptb, Admin dapat menggunakan beberapa fitur 

untuk mengolah data sptb yaitu tambah data untuk menambah item data sptb, edit 

untuk mengedit data sptb yang sebelumnya sudah ditambahkan namun tidak 

sesuai dan hapus data untuk menghapus data yang tidak diperlukan.  

 
Gambar 16. Tampilan form data SPTB 

4) Form input data SPTB 

Halaman input data SPTB merupakan halaman yang digunakan oleh admin 

untuk menambahkan data sptb dengan menginput no urut, kode reg, kegiatan, 

uraian, vol, satuan, harga satuan, jumlah, tahap dan tahun, Lalu di simpan jika 

data tidak sesuai maka dapat diedit di menu edit. 

    
Gambar17. Tampilan form input data SPTB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Form edit data SPTB 
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Halaman edit data SPTB merupakan halaman yang digunakan oleh admin 

untuk mengubah data sptb dengan mengedit no urut, kode reg, kegiatan, uraian 

belanja, volume, satuan, harga satuan, jumlah, tahap dan tahun, lalu di simpan jika 

data yang diedit sudah sesuai dengan yang perencanaan alokasi dana BOS yang 

ada. 

 
Gambar 18. Tampilan form edit data SPTB 

6) Form data k2 

Halaman data k2 merupakan halaman yang digunakan oleh adminuntuk 

menampilkan detail pemakaian data K2 sesuai sptb yang sebelumnya sudah di 

input data sptbnya di form sptb, form ini berisi 3 (tiga) tahap/triwulan 

pengalokasian dana BOS sesuai ketentuan dan aturan pengalokasian dana yang 

sudah ada. 

 
Gambar 19. Tampilan form data k2 

 

 

 

 

 

 

 

7) Form input data k2 
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Halaman input data k2 merupakan halaman yang digunakan oleh admin untuk 

menambahkan data k2 dengan menginput tahap (I,II,III), tahun anggaran, saldo 

bulan lalu (sesuai tahap/triwulan), penerimaan dan pengeluaran (akan secara 

otomatis terkalkulasi jumlah seluruh pengeluaran sesuai sptb dan tidak bisa di 

edit). 

 
Gambar 20. Tampilan form input data k2 

8) Form edit data K2 

Halaman edit data k2 merupakan halaman yang digunakan oleh admin untuk 

mengubah data k2 dengan mengedittahap (I,II,III), tahun anggaran, saldo bulan 

lalu, penerimaan dan pengeluaran (tidak dapat di edit karena sudah secara 

otomatis terkalkulasi sesuai sptb yang sebelumnya sudah di input). 

 
Gambar 21. Tampilan form edit data k2 

i. Form data k2 / bos k2 tahap satu 

Halaman ini merupakan halaman yang digunakan oleh admin untuk 

menampilkan data K2 tahap I yang sudah sesuai sptb yang sebelumnya telah 

ditambahkan dari menu sptb, Form bos K2 tahap satu memiliki fitur tambah data, 

edit data dan hapus data.  

               
      Gambar 22. Tampilan halaman data BOS K2 

 

 

9) Form data k2 / bos k2 tahap dua 
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Halaman ini merupakan halaman yang digunakan oleh admin untuk 

menampilkan data K2 tahap II yang sudah sesuai sptb yang sebelumnya telah 

ditambahkan dari menu sptb, Form bos K2 tahap dua memiliki fitur tambah data, 

edit data dan hapus data. 

 
Gambar 23. Tampilan form data k2 / bos k2 tahap dua 

10) Form data k2 / bos k2 tahap tiga 

 Halaman ini merupakan halaman yang digunakan oleh admin untuk 

menampilkan data K2 tahap III yang sesuai sptb yang sebelumnya telah sudah 

ditambahkan dari menu sptb, Form bos K2 tahap satu memiliki fitur tambah data, 

edit data dan hapus data. 

 
Gambar 24. Tampilan form data BOS K2 tahap tiga 

11) Form data kategori 

Halaman data kategori merupakan halaman yang digunakan oleh adminuntuk 

menambahkan kategori data yang akan di tambahkan di menu sptb dalam halaman 

ini terdiri dari beberapa fitur yang bisa digunakan admin yaitu tambah data 

kategori, ubah data kategori dan hapus data kategori.  

 
Gambar 25. Tampilan form data kategori 

 

12) Form input data kategori 
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Halaman input data kategori merupakan halaman yang digunakan oleh admin 

untuk menambahkan data kategori dengan menginput kategori lalu disimpan dan 

akan digunakan disaat admin menginput data sptd di menu sptb sebagai kategori 

dari data yang akan diinput. 

 
Gambar 26. Tampilan forminput data kategori 

13) Form edit data kategori 

Halaman edit data kategori merupakan halaman yang digunakan oleh admin 

untuk mengubah data kategori dengan mengeditkategori lalu diubah dan akan 

secara otomatis merubah data kategori yang sebelumnya sudah disimpan namun 

tidak sesuai. 

 
Gambar 27. Tampilan form edit data kategori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14) Form laporan 
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Halaman laporan merupakan halaman yang digunakan oleh admin untuk 

memverifikasi kebenaran data dengan beberapa tahap sebelum dicetak yaitu 

dengan memasukan NPSN,Kode Reg dan tahap jika verifikasi benar maka data 

dapat dicetak sesuai tahap yang dipilih datanya utnuk di cetak. 

 
Gambar 28. Tampilan form laporan 

15) Dokumen hasil laporan 

Halaman dokumen hasil laporan merupakan halaman file dokumen dari hasil 

verifikasi yang sebelumnya telah dilakukan sebelum mencetak data berisi laporan 

pengeluaran penggunaan dana bos mulai dari tahap satu, dua dan tiga yang sudah 

di cetak dengan rapih. 

 

Gambar 29. Tampilan dokumen hasil laporan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 
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HASIL DAN IMPLEMENTASI 

5.1. Hasil 

  Implementasi adalah tahap penerapan dan sekaligus pengujian bagi sistem 

berdasarkan hasil analisa dan perancangan yang telah dilakukan pada bab IV. 

Pada bab V ini merupakan implementasi hasil rancangan menjadi sebuah aplikasi 

verifikasi laporan keuangan dana Bos pada UPTD SD Islam Negeri Cokroaminoto 

2 Kalabahi berbasis web dengan menggunakan database MySQL. 

Berikut link dari website online : https://75c0-114-122-167-121.ap.ngrok.io/bos 

1. Halaman Login Admin 

Halaman Login berfungsi untuk masuk kedalam program yang telah dibuat 

untuk dapat melakukan pengolahan data dengan cara admin memasukan username 

dan password, Setelah itu admin akan langsung masuk ke aplikasi jika username 

dan password yang dimasukan benar. 

 

Gambar 30. Halaman login admin 

2. Halaman Beranda 

Halaman Beranda adalah halaman utama yang meliputi menu SPTB, K2, 

Kategori,  Laporan dan Logout, Admin dapat menggunakan semua menu itu 

setelah login,dan dapat langsung melakukan pengolahan dan pelaporan data dana 

bos dan setelah selesai admin dapat logout. 

 

Gambar 31. Halaman beranda 

 

 

 

3. Halaman Menu  Kategori 
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Halaman ini berfungsi untuk menambah, mengedit dan menghapus kategori 

yang nantinya akan otomatis terisi di halaman Menu tambah dan edit data SPTB 

untuk membedakan kategori penginputan data maka harus melakukan 

penginputan kategori sebelum menginput data sptb agar kategori otomatis terisi di 

drop box dan dapat langsung dipilih.. 

 
Gambar 32. Halaman menu kategori 

a. Menu Tambah data kategori 

Untuk menambah data kategori digunakan admin untuk menambahkan data 

kategori yang nantinya akan digunakan untuk memisahkan beberapa kategori 

didalam drop box agar dapat dengan mudah dipilih sesuai kategori penginputan 

data. 

             
Gambar 33. Tambah data kategori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Menu edit data kategori 
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Untuk mengedit data kategori jika kategori yang dimasukan tidak sesui 

dengan data yang akan diinput maka admin dapat menggunakan fitur edit untuk 

menyesuaikan kategori data yang diinginkan dan setelah diubah maka akan secara 

otomatis berubah di drop box. 

           
Gambar 34. Edit data kategori  

4. Halaman SPTB 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data SPTB (Surat Pernyataan 

Tanggung jawab belanja) yang sudah ditambahkan setiap SPTB pertahap 

memiliki penggunaan keuangan dengan nominal yang berbeda sesuai kebutuhan 

sekolah, Halaman ini meliputi tambah, edit dan hapus data SPTB. 

  
Gambar 35. Halaman menu SPTB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Menu tambah data SPTB 



li 
 

 Untuk menambah data SPTB, untuk menambah data SPTB admin harus 

menginput kode reg, kegiatan, kategori, uraian belanja, volume, satuan, harga 

satuan, jumlah, tahap dan tahun anggaran sesuai yang digunakan dan jika nantinya 

tidak sesuai maka admin dapat menggunakan fitur edit data SPTB untuk mengedit 

kembali. 

           
Gambar 36. Menu tambah data SPTB 

b. Menu edit data SPTB 

       Untuk Mengedit data SPTB, jika data SPTB yang sebelumnya ditambahkan 

admin tidak sesuai maka admin bias menggunakan fitur ini untuk mengedit 

kembali data dengan data yang benar dengan mengedit kembali seperti di fitur 

tambah data dan jika sudh sesuai maka dapat langsung disimpan. 

              
Gambar 37. Menu edit data SPTB 

 

 

 

 

 

 

5. Halaman Menu K2 
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Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data K2 yang sudah ditambahkan, 

Halaman ini memiliki fitur tambah, edit dan hapus data K2, di halaman ini Berisi 

beberapa tahap dana bos yaitu tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 yang penggunaan dana 

dan pengeluaran dana yang berbeda 

             
Gambar 38. Halaman menu K2 

a. Menu tambah data K2 

Untuk menambah data K2 untuk menambah data pengeluaran dan penggunaan 

dana bos dan juga jika nantinya data yang dimasuka tidak sesuai maka dapat 

diedit di fitur edit yang meliputi saldo bulan lalu, penerimaan dan pengeluaran 

(pengeluaran tidak dapat diedit atau dirubah), 

           
Gambar 39. Menu tambah data K2 

 

 

 

 

 

 

b. Menu edit data K2 
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Untuk mengedit data K2 digunakan admin untuk mengedit kembali data yang 

ditambahkan jika belum sesuai yang dengan cara menginput kembali saldo bulan 

lalu dan penerimaan menu ini meliputi saldo bulan lalu, penerimaan dan 

pengeluaran (pengeluaran tidak dapat diedit atau dirubah 

        
Gambar 40. Menu edit data K2 

6. Halaman Laporan 

Halama laporan berfungsi untuk  memferivikasi dan mencetak data K2 dengan 

cara memasukan NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional), Kode Registrasi, dan 

Tahap (terdapat 3 tahap yang harus dipilih) dan jika dimasukan dengan benar 

maka admin dapat mengklik cetak maka data akan dicetak.

  
Gambar 41. Halaman cetak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Tampilan hasil cetak data K2 
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        Setelah dicetak maka seperti inilah tampilan dari data yang diolah yang akan 

langsung dapat dilaporkan ke kepala sekolah lalu di tanda tangani oleh ketua 

komite, bendahara dan kepala sekolah maka dengan ini kegiatan penggunaan dana 

bos telah selesai dilaporkan. 

        
Gambar 42. Hasil cetak data K2 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam 

penulisan ini didapatkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah: 

1. Dengan adanya Aplikasi Verifikasi Laporan Keuangan Dana BOS pada UPTD 

SD Islam Negeri Cokroaminoto 2 Kalabahi Berbasis Web dapat membantu 

pendataan, pelaporan dan pencarian data dana Bos didalam sistem yang telah 

terkomputerisasi. 

2. Penerapan web yang telah mengganti cara lama dengan cara menulis tangan 

dan merekap data berupa arsip dokumen beralih ke sistem berbasis website 

yang dapat mengolah data serta pengarsipan berbasis digital sehingga 

bendahara sangat terbantu dengan adanya sistem yang dikembangkan penulis. 

6.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas terdapat beberapa saran sebagai 

berikut:Aplikasi Verifikasi Pelaporan Dana BOS yang masih hanya mencakup 

kebutuhan laporan keuangan internal kepada kepala sekolah, Penulis berharap 

agar nantinya aplikasi verifikasi laporan keuangan dana BOS ini dapat 

dikembangkan lagi untuk bisa melakukan laporan dana Bos dari sekolah ke Dinas 

Pendidikan kabupaten Alor dengan menambahkan lagi fitur-fitur seperti fitur 

login user untuk Dinas Pendidikan Kab. Alor untuk dapat mendownload laporan 

dana BOS K2 serta menambahkan fitur Print pada form laporan. 
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