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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sistem informasi sebenarnya tidak harus menggunakan komputer, 

bisa lisan atau manual (dengan kertas dan pensil). Namun sekarang ini 

kegiatan manusia baik yang bersifat formal maupun informal 

membutuhkan informasi yang cepat dan akurat dengan didukung 

teknologi yang kini semakin berkembang. Sedikit demi sedikit sistem 

pengolahan data yang bersifat manual tersebut, mulai ditinggalkan. 

Untuk itu dibutuhkan sebuah sistem informasi yang terkomputerisasi. 

SMA Negeri 1 Sedayu merupakan sekolah menengah atas negeri 

yang kini menerapkan sekolah berbasis internasional.  Pengolahan 

data SPP masih bersifat manual sehingga demi membantu pihak tata 

usaha melakukan pengolahan data menjadi lebih mudah, cepat dan 

tepat serta kepala sekolah dapat meninjau laporan SPP maka 

dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat  menangani masalah 

tersebut. 

Dengan membangun Sistem Informasi Pembayaran SPP Di SMA 

Negeri 1 Sedayu Berbasis Multiuser diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan tersebut. 

1.2. Rumusan Masalah  

Pokok permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir ini 

adalah : 
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1. Sistem pembayaran SPP ini dibuat berbasis multiuser. 

2. Sistem ini hanya bisa untuk pembayaran SPP saja. 

3. Sistem ini dibuat untuk membantu petugas tata usaha 

dalam pencatatan data SPP dan membantu kepala sekolah 

agar dapat meninjau laporan SPP. 

 

1.3. Ruang Lingkup 

Agar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan 

maka diberikan batasan masalah yaitu  sistem ini hanya menangani 

penginputan data yang dibutuhkan dalam pembayaran SPP yang 

meliputi : 

• Data kelas 

• Data siswa  

• Data tahun ajaran  

• Data pembayaran SPP 

• Data user 

• Data tahun angkatan 

• Data detail siswa 

Sedangkan laporan-laporannya meliputi : 

• Laporan data kelas 

• Laporan tahun angkatan 

• Laporan siswa per kelas 

• Laporan data user 

• Laporan tahun ajaran 

• Laporan siswa belum bayar 
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• Laporan siswa telat bayar 

• Rekapitulasi pembayaran SPP per siswa 

• Rekapitulasi pembayaran SPP per kelas 

• Rekapitulasi pembayaran SPP per periode 

Di program Sistem Pembayaran SPP terdapat 3 user yaitu : 

• Admin, berperan sebagai programmer yang memiliki 

seluruh hak akses dalam aplikasi ini. 

• Petugas, berperan sebagai pengguna aplikasi yang 

meliputi pengolahan data dan pembayaran. 

• Kepala Sekolah, berperan sebagai pengguna aplikasi yang 

meliputi laporan pembayaran SPP. 

1.4. Tujuan  

Membangun sebuah sistem informasi pembayaran SPP di SMA 

Negeri 1 Sedayu berbasis multiuser untuk membantu petugas tata 

usaha dalam pencatatan data SPP dan membantu kepala sekolah 

untuk meninjau SPP. 

 


