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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi yang cepat saat ini telah membawa 

perubahan baru dalam perilaku masyarakat dalam segala aktivitas keseharian, baik 

aktivitas pribadi maupun aktivitas sebuah lembaga/instansi/perusahaan khususnya 

sekolah. Kecenderungan masyarakat saat ini sangat bergantung pada sesuatu yang 

digital, paradigma ini muncul sebagai akibat kompleksitas segala aspek kehidupan 

yang menuntut segala proses terjadi secara cepat, tepat, akurat, efektif dan efisien. 

Salah satu media yang digunakan untuk menampung seluruh informasi mengenai 

sekolah adalah situs web. Aplikasi web tidak lagi terbatas sebagai pemberi 

informasi yang statis, melainkan juga mampu memberikan informasi yang 

berubah secara dinamis dengan cara melakukan koneksi terhadap basis data 

(Alfarisyi, Rispianda, & Amila, 2014). 

Dewasa ini perkembangan teknologi informasi semakin maju dan modern. 

Hal ini terjadi karena dipicu oleh semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi, khususnya teknologi berbasis komputer. Keadaan tersebut secara tidak 

langsung akhirnya membawa masyarakat untuk memasuki sebuah era baru yang 

sering disebut sebagai era informasi. Pada era ini, informasi mendapat posisi yan 

sangat  penting sebagai sebuah kebutuhan utama dalam masyarakat, terutama 

dalam dunia usaha. Hal ini terjadi karena dengan informasi tersebut para 

pengusaha dapat memprediksi keadaan ataupun kebutuhan masa depan, sehingga 

mereka dapat mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang terbaik untuk 

kemajuan usahanya. 

Sekolah merupakan salah satu bentuk dari organisasi yang di dalamnya 

terdapat kegiatan belajar mengajar dan proses pembayaran administrasi yang 

berada dibawah dan tanggung jawab pada seorang kepala sekolah. Komputerisasi 

merupakan suatu alternatif yang tepat untuk seorang pemakai dalam kebutuhan 

akan informasi secara tepat, dalam hal ini adalah bagi seorang kepala sekolah. 



2 
 

Seperti kita ketahui bersama bahwa teknologi informasi semakin mempengaruhi 

sistem informasi yang ada. Sistem informasi yang masih klasik seakan sebagai 

sebuah sistem yang kuno dan ketinggalan zaman. Dan seiring dengan 

perkembangan teknologi informasi yang terus berpacu dengan waktu. Teknologi 

informasi tidak saja mempengaruhi sebuah sistem informasi namun 

mempengaruhi juga dalam kehidupan sehari-hari, maka diperlukan program yang 

terkomputerisasi untuk mengambil sebuah sistem  pembayaran Sumbangan 

Pengembangan Pendidikan (SPP)  yang cepat. 

 Saat ini di Sekolah Menengah Kejuruan Swastaa (SMKS)  Bina Meranti 

pada bagian administrasi keuangan yang salah satu tugasnya mengolah data 

pembayaran SPP yang dimana proses pengolahan data SPP masih menggunakan 

cara manual. Berdasarkan hasil observasi, SMKS Bina Meranti  menghadapi 

permasalahan yaitu pada proses pengolahan data keuangan dimana masih ada 

kelemahan dan kekurangan pada pengerjaan yang di catat kedalam buku besar. 

 Permasalahan yang ada pada SMKS Bina Meranti adalah proses 

pengolahan data keuangan khususnya proses pembayaran SPP masih manual, 

sehingga menimbulkan permasalahan dalam pengolahan data, laporan keuangan 

sumbangan pembinaan pendidikan, keterlambatan dalam pembuatan laporan 

keuangan yang menghabiskan banyak waktu sehingga mengakibatkan pekerjaan 

menjadi tidak efektif. Permasalahan lain yang muncul adalah bila berkas bukti 

pembayaran hilang atau rusak terkena air maka mengakibatkan permasalahan 

yang timbul menjadi kompleks baik bagi sekolah maupun bagi siswa baik yang 

sudah membayar ataupun belum membayar. Suatu sistem yang terotomatisasi 

dapat membantu petugas dalam menyelesaikan kewajibannya dengan lebih cepat 

sehingga dapat mengurangi tingkat keterlambatan yang akan mengganggu 

stabilitas sekolah. Terlebih lagi dengan sistem pembayaran SPP online, orang tua 

murid dapat mengetahui riwayat pembayaran SPP dengan mudah tanpa harus 

datang langsung ke sekolah yang bersangkutan sehingga dapat mempersingkat 

waktu mereka. 
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Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu bagaimana merancang aplikasi pembayaran SPP berbasis 

Website di SMKS Bina Meranti, membantu dalam proses pembayaran SPP serta 

memberikan informasi terkait informasi pembayaran SPP. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis 

dapat merumuskan beberapa permasalahan, yaitu: 

1. Melakukan analisa dan perancangan  aplikasi aplikasi pembayaran SPP 

berbasis Website di SMKS Bina Meranti. 

2. Bagaimana mengolah data Siswa, data Guru di SMKS Bina Meranti 

3. Bagaimana melakukan proses pembayaran di SMKS Bina Meranti. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar tidak meluasnya suatu pembahasan dalam penelitian ini, maka 

penulis akan memberikan batasan-batasan dari permasalahan yang ada  yaitu:  

1. Aplikasi yang dibangun membahas tentang pembayaran SPP di SMKS 

Bina Meranti. 

2. Aplikasi ini dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan MySql 

sebagai databasenya. 

3. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur notifikasi kepada orang tua siswa 

tentang peringatan jatuh tempo pembayaran SPP. 

1.4 Tujuan  

Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah 

1. untuk membantu bendahara dalam pencatatan data pembayaran SPP di 

sekolah secara cepat, efektif, dan membantu kepala sekolah untuk 

meninjau pembayaran SPP siswa.  

2. Untuk meningkatkan pelayanan administrasi yang dibutuhkan staff tata 

usaha. 

3. Untuk membantu staff TU dalam pencarian dan penginputan data serta 

mengelola semua laporan administrasi sekolah. 
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1.5 Manfaat 

Manfaat dari pembuatan aplikasi ini adalah : 

1. Membantu bagian administrasi di SMKS Bina Meranti dalam mengelola 

pembayaran SPP dan mempermudahkan pelayanan informasi mengenai 

pembayaran SPP di SMKS Bina Meranti. 

2. Dapat membantu menyajikan informasi pengolahan data administrasi yang 

akurat dan relevan. 

3. Dapat dihasilkannya sistem penginputan administrasi siswa berbasis web 

pada SMKS Bina Meranti  yang dapat memperbaiki sistem yang berjalan 

sebelumnya. 

1.6 Metode Penyelesaian Masalah 

 Metode penyelesaian masalah dalam penelitian ini, penulis banyak 

mencari referensi dari berbagai macam jurnal maupun penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya yang dapat dijadikan acuan dan pedoman penelitian. 

Penulis jugak melakukan wawancara kepada pihak yang Sekolah untuk 

membutuhkan beberapa data yang diperlukan. Setelah mendapatkan beberapa data 

yang dibutuhkan, data tersebut akan diolah menjadi sebuah aplikasi yang akan 

dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework 

codeigniter serta menggunakan MySql sebagai databasenya. Langkah selanjutnya 

menganalisa sistem, merancang aplikasi, membuat aplikasi, menguji aplikasi dan 

pembuatan Laporan tugas akhir. 
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