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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Teknologi saat ini telah berkembang pesat dalam penggunaan internet 

mencakup teknologi yang diterapkan pada website, salah satunya adanya teknologi 

Payments Gateway Midtrans. Payments Gateway Midtrans adalah startup yang 

bergerak di bidang pembayaran atau payment gateway yang memiliki banyak 

produk yang sangat membantu mempermudah pekerjaan masyarakat umum 

terutama dalam hal pembayaran. Layanan ini dapat membantu untuk bisa menerima 

pembayaran atau melakukan transfer dana. Jika pengguna memutuskan untuk 

membeli produk atau jasa di website yang telah terintegrasi payments gateway 

midtrans, selanjutnya payments gateway midtrans akan meneruskan informasi 

tersebut ke prosesor pembayaran bank. Dengan adanya payments gateway midtrans 

memudahkan penggunanya melakukan transaksi, dapat terhindar dari penipuan, 

adanya sistem pengotorisasi proses pembayaran yang lebih baik. Payments gateway 

midtrans telah digunakan oleh blibli.com, sribulance.com, travelio.com, matoa.com 

dan e-commerce besar lainnya seperti GO-Jek dan Traveloka. Penerapan teknologi 

payments gateway midtrans diharapkan dapat diimplementasikan pada berbagai 

sistem semua transaksi. Salah satunya di TK PKK Margoasih Yogyakarta. 

TK PKK Margoasih adalah salah satu Lembaga yang bergerak di dunia 
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adalah kegiatan pengadministrasian keuangan sekolah berupa pembayaran 

registrasi siswa. Pihak sekolah masih menggunakan system registrasi siswa dengan 

cara manual atau offline atau menerima uang secara langsung dari orang tua siswa. 

Pihak sekolah akan mencatat seluruh proses uang masuk dan registrasi siswa ke 

dalam buku pencatatan uang masuk.  

Lembaga ini terkadang memiliki kendala dalam menerima pembayaran 

registrasi siswa dari orang tua dikarenakan terbatasnya waktu dan tempat. Akibat 

dari hal tersebut terjadi keterlambatan jadwal pembayaran registrasi siswa dan 

pelaporan keuangan.  

Teknologi sangat diperlukan oleh TK PKK Margoasih untuk memudahkan 

kegiatan penerimaan uang registrasi siswa selain offline atau tunai dan online, Jika 

pembayaran dilakukan secara online akan memberikan kemudahan orang tua untuk 

tetap bisa melaksanakan transaksi pembayaran registrasi siswa dengan 

menggunakan System Web Responsive dengan Payments Gateway Midtrans.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimana mengimplementasikan teknologi Web Responsive dengan 

Payment Gateway Midtrans sehingga orangtua dapat juga melakukan pembayaran 

registrasi siswa secara online maupun offline di TK PKK Margoasih. 

 

1.3. Ruang Lingkup 

Agar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan maka diberikan 

ruang lingkup sebagai berikut: 
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a. Sistem ini memproses transaksi keuangan online pembayaran registrasi 

siswa dengan payment gateway midtrans 

b. Sistem ini menggunakan web responsive, karena bisa diakses di semua 

platform, juga mengikuti platform tampilannya. Sistem ini sudah diatur 

dalam tugasnya masing-masing. 

c. Sistem ini terdapat pembatasan hak akses, yaitu: 

1) Administrasi,  

2) Administrasi Keuangan,  

3) kepala Sekolah 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

a. Membuat Aplikasi system Web Responsive dengan payments gateway 

midtrans pada TK PKK Margoasih 

b. Memproses pembayaran registrasi siswa dengan payments gateway 

midtrans jika melakukan pembayaran secara online. 

c. Memproses data sekolah yang diperoleh ke dalam basis data untuk 

menghasilkan informasi keuangan. 

d. Hasil dari informasi dapat dilihat secara cepat melalui aplikasi berbasis 

web responsive dengan payment gateway midtrans 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yang diharapkan sebagai berikut 

a. Menerapkan system pembayaran registrasi siswa secara online dengan 

payments gateway mitdrans di TK PKK Margoasih dengan 
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menggunakan teknologi berbasis Web Responsive agar orang tua dapat 

membayar registrasi siswa tanpa harus datang ke sekolah 

b. Memberikan fasilitas kemudahan petugas dalam mengelola registrasi 

siswa offline maupun online, dan laporan keuangan.  

 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan, bab ini akan menjelaskan uraian tentang latar belakang 

masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian, perumusan masalah, 

ruang lingkup penelitian, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

yang diharapkan, serta sistematika penulisan. 

 Bab II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori, bab ini berisi Tinjauan pustaka 

yaitu perbandingan penelitian yang dibuat dengan penelitian – penelitian 

sebelumnya yang sumbernya terpublikasi dalam jurnal. Dasar teori, 

mendeskripsikan pengertian, jenis – jenis serta gambaran mengenai metode yang 

digunakan. 

 Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi tentang data yang digunakan 

dikelompokkan sesuai fungsinya dan prosedur pengumpulannya, peralatan atau 

perangkat keras yang digunakan dalam penelitian dan perancangan sistem yaitu  
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aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan menganalisis dan mendeskripsikan 

sistem kemudian dicari kaitannya. 

 Bab IV Implementasi dan Pembahasan. Bab ini menjelaskan tentang hasil 

penelitian yang meliputi implementasi sesuai dengan isi dari Bab III, gambar dari 

hasil penelitian yang dibuat, praktik implementasi hasil penelitian sesuai dengan 

data yang dimasukan dan pembuktian hasil uji coba. 

Bab V Penutup, berisi uraian tentang pokok – pokok kesimpulan dan saran 

yang perlu disampaikan kepada pihak – pihak yang berkepentingan dengan hasil 

penelitian.   

 

 


