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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Pendidikan anak tingkat menengah ke atas memegang peranan penting dalam 

jenjang pendidikan seorang anak sehingga membutuhkan standar pengelolaan 

sekolah yang baik. Salah satu bentuk standar pengelolaan sekolah yang baik dapat 

dilihat dari pengelolaan administrasi dan keuangan. Administrasi pembayaran uang 

sekolah sebagai salah satu sumber dana memegang peranan penting dalam 

berlangsungnya operasional sekolah. Salah satunya pembayaran Sumbangan 

Pembinaan Pendidikan (SPP). Sulit dibayangkan apabila siswa tidak memenuhi 

pembayaran sesuai dengan yang ditentukan. Tentunya hal ini dapat mengganggu 

kelancaran operasional sekolah. Mengingat pentingnya pembayaran oleh siswa, 

maka sudah semestinya pembayaran dikelola dengan baik. Salah satu cara 

pengelolaan yang baik adalah mencatat transaksi pembayaran dengan cepat dan 

akurat dengan menggunakan komputer. 

SMK PGRI Dobo merupakan salah satu lembaga pendidikan tingkat 

menengah ke atas yang berfungsi menciptakan generasi muda bangsa yang cerdas, 

sehat, mandiri dan terampil serta berkualitas. SMK PGRI DOBO beralamatkan di 

Jl. Dalabil Dobo, kecamatan Pulau Aru, kabupaten Kepulauan Aru, provinsi 

Maluku. Sistem administrasi pembayaran SPP yang berjalan di SMK PGRI Dobo 

masih secara manual yaitu siswa mendapatkan kartu pembayaran SPP dimana 

didalam kartu tersebut ada pembayaran SPP dan pembayaran yang lainnya tanpa 

keterangan rinci kemudian disalin pada buku besar. Pada saat bagian bendahara 
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belum hadir atau tidak hadir terkadang laporan pembayaran tidak disalin ke dalam 

buku besar hanya ditulis pada kartu pembayaran SPP saja bahkan terkadang tidak 

ada catatan sama sekali, permasalahan lain yang muncul bagian bendahara menagih 

penunggakan pembayaran kepada wali murid yang telah melakukan pembayaran 

tetapi tidak ada salinan catatan dibuku besar maupun pada kartu pembayaran SPP 

sehingga timbul suatu permasalahan dalam hal keefektifan pembuatan laporan dan 

efisiensi pengelolaan data menjadi sebuah informasi dalam proses manajemen 

sekolah. Seperti telah dijelaskan diatas beberapa masalah yang timbul dengan 

jumlah siswa lumayan banyak sementara bagian administrasi khususnya bendahara 

juga merangkap menjadi guru, maka pencatatan atau pelaporan pembayaran siswa 

menjadi kurang terurus dengan baik. Dalam lingkungan pendidikan, pemanfaatan 

teknologi informasi sangat penting, dan harus dapat digunakan untuk berbagai 

keperluan. 

Dari masalah di atas, peneliti berniat untuk membuat sebuah sistem informasi 

berbasis website yang diharapkan dapat membantu pengelolaan administrasi 

pembayaran SPP menjadi lebih baik. Dengan adanya sistem informasi ini 

diharapkan dapat membantu aktifitas sekolah terutama di bagian bendahara dalam 

mengetahui pembayaran SPP agar menyajikannya ke dalam bentuk laporan. 

Aplikasi yang dibutuhkan adalah sistem yang dapat membantu dalam pengolahan 

data pembayaran SPP yang bertujuan mempermudah pihak pengelola yaitu 

bendahara sekolah dalam merekam pembayaran SPP. Untuk itu maka diberlakukan 

suatu program yang terkomputerisasi dalam rangka 
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memberikan informasi kepada pihak yang bersangkutan secara cepat, tepat dan 

akurat. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah adalah bagaimana 

membuat sistem informasi pengelolaan administrasi pembayaran SPP berbasis 

web? 

 
 

1.3. Ruang Lingkup 

 

Pada pembuatan sistem ini terdapat beberapa luang lingkup antara lain: 

 

a. Sistem informasi pengelolaan administasi pembayaran SPP ini berbasis 

web. 

b. Pendataan sistem informasi pengelolaan administasi pembayaran SPP 

meliputi data siswa, data kelas, data tahun ajaran, dan data tagihan 

pembayaran. 

c. Output dari sistem ini adalah laporan siswa dan laporan pembayaran SPP. 

 

d. Sistem yang dibuat berlokasi di SMK PGRI Dobo. 

 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun suatu sistem informasi 

pengelolaan administrasi pembayaran SPP berbasis Web sehingga dapat membantu 

pihak sekolah dalam mengolah data pembayaran SPP. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini yaitu : 

 

a. Membantu bagian bendahara dalam pengelolaan sistem administrasi 

pembayaran siswa. 

b. Mempermudah bendahara dalam memberikan laporan secara cepat, tepat, 

dan akurat. 

 
 

1.6. Sistematika Penulisan 

 

Penyusunan laporan penelitian untuk Proyek Tugas Akhir memaparkan 

pembahasan secara mendetail tentang penelitian yang dilakukan, penulis menyusun 

laporan dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah yang akan 

dihadapi, batasan masalah yang diambil, tujuan penelitian yang akan dicapai, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian untuk Proyek 

Tugas Akhir Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi Pembayaran SPP Berbasis 

Web. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka dan teori-teori yang 

digunakan untuk mencari informasi yang terkait dengan proyek tugas akhir. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 

Bab ini menjelaskan tentang analisis, metode penelitian dan perancangan 

sistem informasi pengelolaan administrasi pembayaran SPP berbasis web meliputi 
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perancangan basis data, ERD, struktur basis data, diagram alir data dan desain 

 

interface. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini menjelaskan penerapan sistem atau implementasi hasil analisis dan 

perancangan, yang berisi cara kerja sistem keseluruhan dan pengujian sistem. 

BAB V PENUTUP 

 

Bab ini adalah hasil dari pembahasan bab I sampai IV yang berisi 

kesimpulan sistem yang dirancang dan saran untuk perkembangan sistem ke 

depannya. 


