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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Saat ini teknologi sangat diperlukan, karena dengan tekonologi yang 

semakin berkembang sangat cepat dapat membantu pekerjaan seseorang, instansi 

ataupun organisasi, dan tidak menutup kemungkinan juga di sebuah lingkungan 

pendidikan. Teknologi tersebut dapat diterapkan di dunia pendidikan karena dapat 

membantu pekerjaan pegawai maupun guru yang ada di sekolah tersebut.  

SPP ini sangat berperan penting di setiap sekolah terutama di sekolah SMA 

Negeri 1 Pulau-Pulau Aru karena dengan Sumbangan Penyelenggaraan 

Pendidikan (SPP) ini sekolah dapat memfasilitasi dan membayar kebutuhan 

sekolah tersebut. Pencatatan transaksi pembayaran SPP di SMA Negeri 1 Pulau-

Pulau Aru masih menggunakan banyak buku sehingga mengakibatkan pekerjaan 

menjadi tidak efisien dan membuka peluang kesalahan pencatatan juga laporan 

atau informasi bisa tidak valid.  

Oleh karena itu perlu adanya aplikasi pembayaran SPP berbasis web dengan 

menggunakan teknologi bootstrap, yang dapat dibuka di handphone dan komputer 

atau laptop, yang didalam sistem tersebut dapat melakukan proses transaksi 

pembayaran SPP setiap siswa, dan sistem ini bisa mengetahui siswa yang 

mempunyai tunggakan SPP. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis ingin membuat “Aplikasi 

Pembayaran SPP Berbasis Web Menggunakan Bootstrap” untuk lebih baik 
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lagi dengan menambahkan fasilitas atau teknologi pada sistem tersebut agar dapat 

mengetahui siswa yang masih menunggak uang SPP. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang dapat di rumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun sebuah sistem pembayaran di SMA Negeri 1 Pulau-

Pulau Aru. 

2. Bagaimana mengetahui siswa yang belum melakukan pembayaran SPP dan 

tunggakan SPP. 

1.3 RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup pada perancangan aplikasi ini sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini hanya dapat digunakan untuk pembayaran SPP Sekolah di SMA 

Negeri 1 Pulau-Pulau Aru Provinsi Maluku. 

2. Metode pembayaran pada Aplikasi Pembayaran SPP menggunakan transfer. 

3. Laporan data pembayaran SPP dapat di cetak dalam bentuk PDF. 

4. Update data siswa dan konfirmasi data pembayaran. 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penilitian Aplikasi Pembayaran SPP berbasis Web sebagai 

berikut : 

1. Aplikasi Pembayaran SPP berbasis web menggunakan Bootstrap pada SMA 

Negeri 1 Pulau-Pulau Aru Provinsi Maluku memberikan informasi kepada 

orang tua dan siswa mengenai pembayaran SPP. 
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2. Aplikasi Pembayaran SPP berbasis web, untuk membuat pekerjaan pada 

bagian administrasi menjadi lebih efisien serta dapat meningkatkan pelayanan 

yang lebih baik kepada siswa SMA Negeri 1 Pulau-Pulau Aru Provinsi 

Maluku. 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari peneletian sebagai berkut :  

1. Bagi Pihak Sekolah 

Dengan adanya aplikasi ini dapat meningkatkan kualitas dan 

mempermudah dalam pengelolahan data siswa dan pembayaran siswa dengan 

cepat, tepat, dan akurat. 

Para siswa untuk membayar SPP walaupun siswa berada diluar lingkungan 

sekolah siswa dapat memabayarnya tanpa harus ke sekolah. 

2. Bagi Penulis 

Penelitian ini sebagai  saran untuk menambah pengetahuan dan wawasan 

dalam penerapan teor-teori yang sudah di peroleh di bangku kuliah 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Penulisan ini di susun dalam beberapa bab, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian ini berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat 

penilitian, sistematika penulisan.  
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Bagian ini merupakan garis besar tentang teori dasar yang berkaitan secara 

langsung dengan masalah yang di teliti dan perbandingan sistem yang di buat 

dengan sistem yang sudah ada sebelumnya. 

BAB III METODE PENILITIAN 

Bab ini membahas tentang perancangan sistem yang ditunjukan dengan 

data flow diagram (DFD), tabel, relasi tabel,  dan rancangan interface program. 

BAB VI IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang implementsi dari sebuah sistem yang telah 

dibuat dan bagaimana cara mengoperasikannya. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dari bab-bab sebelumnya, 

serta saran yang merupakan tindak lanjut dari kesimpulan. 


