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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1  TINJAUAN PUSTAKA 

Beberapa acuan yang digunakan dalam pengembangan sistem dan aplikasi 

ini yaitu sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Bramanto Aji Maulana (2015) membahas 

tentang Pembayaran SPP Sekolah Via SMS Gateway Berbasis Website Pada Smk 

Negeri 3 Kendal dengan menampilkan laporan atau informasi berupa informasi 

mengenai transaksi, tunggakan, dan tagihan menjadi lebih cepat dan efisien, 

sehingga orang tua dapat lebih cepat mengetahui informasinya. 

Hendrik Ika Dita Widia (2017) membahas tentang Pembayaran SPP Pada 

Smk Pawyatan Daha 3 Kediri dengan menampilkan laporan atau informasi berupa 

yang dibutuhkan mengenai pembayaran SPP dengan cara mengakses web 

pembayaran SPP dan memudahkan petugas dalam mengetahui data siswa yang 

sudah membayar atau yang belum membayar. 

Mellinda Ayu Mahanani (2015) membahas tentang Pembayaran SPP 

Berbasis Web Pada SMK Negeri 1 Bancak, fitur  seperti setting tahun  ajaran,  

manajemen  data  kelas,    manajemen  data  siswa, manajemen  data  wali  kelas,  

manajemen  jenis  pembayaran,  membuat  laporan  tunggakan, mengelola 

transaksi pembayaran, mencetak kartu SPP, tagihan pembayaran. 

Meri Mayang Sari (2014) membahas tentang perancangan sistem informasi 

Pembayaran SPP berbasis Web Dan SMS Gateway Pada SMP Puspita Tangerang 
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dan menampilkan informasi data siswa, data pembayaran, laporan bulanan dan 

laporan tahunan. 

Penelitian yang di usulkan penulis adalah tentang aplikasi pembayaran SPP 

berbasis Web menggunakan Boosttrap di SMA Negeri 1 Pulau-Pulau Aru, 

Aplikasi ini menghasilkan daftar siswa, laporan pembayaran SPP sudah lunas, 

laporan pembayaran SPP belum lunas, laporan per siswa.  

Perbedaan dari sistem yang telah di buat terdahulu hanya membahas tentang 

pengelolahan,cek data, dan cetak laporan pada sistem pembayaran SPP, serta 

bagaimana cara pembayaran SPP pada sekolah, seperti terlihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian 

No Peneliti Objek Hasil 

1 Bramanto Aji 

Maulana (2015) 

SMK Negeri 3 Kendal Sistem ini, akan lebih membantu 

dalam proses mengolah, mengecek 

data pembayaran, dan serta mencetak 

laporan menjadi lebih cepat dan 

efisien. 

2 Hendrik Ika Dita 

Widia (2017) 

SMK Pawyatan 

Daha 3 Kediri 

Sistem informasi 

pembayaran SPP dapat membantu 

proses pengolahan data 

administrasi pembayaran SPP di 

SMK Pawyatan Daha 3 Kediri. 

3 Mellinda Ayu 

Mahanani 

(2015) 

SMK Negeri 1 Bancak Pembayaran SPP ini dapat 

mempermudah staf tata usaha dalam 

mengelola data administrasi 

pembayaran SPP siswa. 

4 Meri Mayang 

Sari 

(2014) 

SMP Puspita Tangerang Aplikasi SMS Gateway sebagai 

sarana informasi kepada orang 

tua/wali, sehingga orang tua/wali 

dapat memantau pembayaran putra 

putrinya. 
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5 Cristopol 

Garpenassy 

(2020) 

SMA Negeri 1 Pulau-

Pulau Aru. 

Aplikasi Pembayaran SPP pada SMA 

Negeri 1 Pulau-Pulau Aru ini 

menghasilkan daftar siswa, laporan 

pembayaran SPP sudah lunas, laporan 

pembayaran SPP belum lunas, 

laporan per siswa. 

 

2.2 LANDASAN TEORI  

2.2.1 MYSQL 

MySQL adalah program aplikasi database yang berbasis dan open 

source.MySQL mampu menangangi database yang kompleks dan cukup besar. 

MySQL juga dapat menangani database client server (Nugraha 2015). 

2.2.2 DFD (Data Flow Diagram)  

Data Flow Diagram (DFD) adalah suatu model logika data atau proses yang 

dibuat untuk menggambarkan darimana asal data, dan kemana tujuan data yang 

keluar dari sistem, dimana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data 

tersebut, dan interaksi antara data yang tersimpan, dan proses yang dikenakan 

pada data tersebut  (Kristanto, 2008). 

2.2.3 PHP 

PHP Hypertext Preprocesor (PHP) adalah singkatan dari Personal Home 

Page yang di gunakan sebagai bahasa script server side dalam pengembangan 

Web yang di sisipkan pada dokumen HTML. Penggunaan PHP memungkinkan 

Web dapat di buat dinamis sehingga maintenance situs Web tersebut menjadi 

lebih efisien (Peranginangin 2006) 
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2.2.4 Bootstrap 

 Bootstrap adalah sebuah library framework CSS yang dibuat khusus untuk 

bagian pengembangan front-end website. Bootstrap juga merupakan salah satu 

framework HTML, CSS dan javascript yang paling populer di kalangan web 

developer yang digunakan untuk mengembangkan sebuah website yang 

responsive. Sehingga halaman website nantinya dapat menyesuaikan sesuai 

dengan ukuran monitor device (desktop, tablet, ponsel ) yang digunakan pengguna 

disaat mengakses website dari browser Zakir (2016). 

2.2.5  Javascript 

Menurut Duckett (2010), JavaScript merupakan bahasa pemrograman 

yang digunakan dalam pemrograman web. Dengan menggunakan JavaScript, 

programmer dapat : 

1. Membaca dan menuliskan (read & write) elemen dan teks. 

2. Memanipulasi atau memindahkan teks. 

3. Menjalankan fungsi perhitungan pada data. 

4. Bereaksi terhadap events, seperti saat pengguna menekan sebuah button. 

5. Membaca waktu dan tanggal di komputer pengguna. 

6. Menetapkan ukuran tampilan beserta resolusi layar dan web browser version 

pada komputer pengguna. 

7. Melakukan pengecekan pada input yang diberikan oleh pengguna, seperti 

pada pengecekan form validation. 

Penulisan code JavaScript ditandai dengan tag  ‘<script type=”JavaScript”> 

</script>’ pada halaman HTML. Code JavaScript dapat dimasukkan secara 
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internal ataupun eksternal. Penulisan secara internal cukup dengan memasukan 

code di antara tag script. Sedangkan secara eksternal, code berupa file yang 

disimpan berlainan folder ataupun dari link internet dituliskan seperti berikut : 

<script type=”JavaScript” src=”scripts/validation.js”></script>. 

2.2.6 SMA Negeri 1 Pulau-Pulau Aru 

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Pulau-Pulau Aru 

Alamat : Jln. Cendrawasih 

Kecamatan : Pulau-Pulau Aru 

Kabupaten : Kepulauan Aru 

Provinsi : Maluku 

Telah didirikan atau pengoperasian proses belajar mengajar dilakukan mulai 

tanggal 08 agustus 1998 (Tahun pelajaran 1987/1988). Dengan luas tanah milik 

sekolah Sma Negeri 1 Pulau-Pulau Aru adalah 13651. (sumber data dari SMA 

Negeri 1 Pulau-Pulau Aru). 


