
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

SD Islam Ibnu Rusyd  didirikan pada tahun 1989 dibawah  naungan Yayasan 

Ibnu Rusyd. SD Islam Ibnu Rusyd adalah sebuah lembaga pendidikan yang 

berada di Jalan Soekarno Hatta No 65 Kotabumi, Kecamatan Kotabumi Selatan 

Kabupaten Lampung Utara. Ada beberapa jenis tingkatan di SD Islam Ibnu Rusyd 

diantaranya: PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK (Taman Kanak-Kanak), SD 

(Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah 

Atas), dan terakhir STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam). Sejalan dengan 

bertambahnya siswa yang ingin belajar di sekolah SD Islam Ibnu Rusyd 

Kotabumi oleh karena itu perlu adanya pemanfaatan lebih akan teknologi 

komputer. 

SPP adalah  Sejumlah biaya yang dibebankan kepada siswa atau mahasiswa 

untuk membantu lembaga pendidikan memperlancar proses belajar mengajar. 

Setiap anak yang menjalani pendidikan, mulai dari tingkat taman kanak-kanak 

sampai perguruan tinggi wajib membayar SPP. Namun kewajiban ini tidak 

berlaku bagi mereka yang berpredikat khusus. Siswa yang bebas dari  kewajiban 

membayar SPP lazimnya adalah mereka yang secara ekonomi tak mampu namun 

berprestasi baik atau anak seorang pejuang kemerdekaan. 

Proses pembayaran SPP pada SD Islam Ibnurusyd dimulai dari wali murid 

datang ke sekolahan dengan membawa kartu spp, dan uang dan diberikan kepada  

staff  keuangan. Kemudian  staff keuangan  memberikan bukti setoran 

sebanyak 3  (tiga) rangkap. Wali murid diberikan slip setoran lembar pertama (ke-
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satu) sebagai bukti setoran sebagai bukti sudah bayar, lalu lembar ke-dua untuk 

staff keuangan, lembar ke-tiga untuk pihak bank, dan proses pembayarannya 

selesai. Dari proses pembayaran SPP yang ada terdapat kendala seperti: 1) 

telatnya wali murid membayar SPP menyebabkan pembayaran gaji guru 

tersendatcara penyelesaian masalah nya adalah dengan mengirimkan SMS dari 

pihak wali kelas kepada wali murid dengan nomor hp yang sudah dicantumkan 

wali murid sebelumnya. Selain itu dengan memberikan surat peringatan 

keterlambatan bayar SPP kepada wali murid jika waktu pembayaran sudah lewat 

maka staff keuangan memberikan waktu sampai akhir kenaikan kelas jika tidak 

membayar maka rapot tidak diberikan kepada siswaatau di tahan sampai SPP nya 

dilunasi, 2) Kendala kedua adalah kendala yang akan saya angkat masalah nya 

yaitu masih menggunakan  proses manual karena belum  menggunakan program  

khusus untuk SPP selain itu adanya keinginan  staff  keuangan  untuk membuat 

program khusus berkaitan dengan data spp sehingga dapat memudahkan staff 

keuangan dalam menjalankan  tugas nya. 3) Kendala ketiga slip yang 

dikembalikan kepada wali murid sering hilang karena biasanya staff sering 

melakukan kesalahan misalnya saat ditagih di bulan selanjutnya ternyata sudah 

membayar oleh karenanya perlu slip setoran sebagai bukti sudah membayar SPP. 

4) Kendala terakhir pengarsipan buku besar jurnal pembayaran SPP dan slip 

setoran lembar pertama banyak tersimpan di rak akibatnya pemusnahan beberapa 

data arsip di rak karena tidak ada nya ruang yang cukup untuk menambah berkas 

di rak. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukan penelitian tentang perancangan 

sistem informasi akuntansi pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), 



3 
 

agar dapat dikelola secara terkomputerisasi dengan menggunakan Borland 

Delphi7.0 dengan database MySQL. Hal ini dimaksudkan agar dapat membantu 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembayran SPP. 

Berdasarkan dari latar belakang yang dijabarkan diatas maka penulis 

mengangkat judul “Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pembayaran 

Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Pada SD Islam Ibnu Rusyd 

Kotabumi”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang di atas dapat di rumuskan permasalahan pada 

perusahaan yaitu : 

Bagaimana merancang program sistem pembayaran SPP pada sekolah SD 

Islam Ibnu Rusyd Kotabumi? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan penulisan skripsi ini sampai tampilan perancangan sistem informasi 

akuntansi pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (spp). 

 

 

1.4.Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

Merancang program sistem pembayaran spp pembayaran sumbangan 

pembinaan pendidikan (SPP) pada SD Islam Ibnurusyd Kotabumi. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Penulis dapat mengetahui secara langsung cara kerja yang ada di 

perusahaan itu. 

2. Mempermudah pekerjaan staff keuangan saat pembayaran 

berlangsung. 

3. Lebih efektif dan efisien waktu dalam proses pembayaran spp nya. 

4. Dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan mudah. 

 

1.6. Metode Pengumpulan Data 

Penulis memperoleh data yang digunakan sebagai bahan penulisan laporan ini 

selama penelitian skripsi menggunakan metode sebagai berikut : 

1.6.1. Wawancara (Interview) 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara secara 

langsung dengan bagian guru seni budaya yang bersangkutan mengenai data-

data yang dibutuhkan dalam penulisan laporan ini, hasil wawancara disajikan 

dalam lampiran. 

1.6.2. Pengamatan (Observation) 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui pengamatan langsung 

dan mencatat secara sistematika terhadap unsur-unsur yang diamati dalam 

kegiatan yang alur yang dilakukan untuk mendukung pengembangan sistem 

dalam penulisan laporan ini.  
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1.6.3. Dokumentasi (Documentation) 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari 

dan membacadokumen-dokumen serta buku-buku yang berhubungan dengan 

data yang diperlukan untuk mengambil sebuah kesimpulan untuk 

pengembangan selanjutnya, contoh dokumen yang diperoleh adalah contoh 

media mempelajaran seni budaya aksara lampung pada saat ini. 

 

1.7. Keaslian Penelitian 

Pada SD Islam Ibnurusyd yang berada di jalan Soekarno Hatta No 65 

Kotabumi Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara belum 

pernah melakukan penelitian Sistem Pembinaan Pendidikan (SPP) oleh karena itu 

penelitian ini diperlukan untuk memperbarui sistem pembayaran SPP agar 

memberikan solusi dari kendala yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian 

sebelumnya, perbedaan dengan laporan yang saya buat  adalah laporan yang saya 

buat bertujuan untuk menyelesaikan  masalah yang ada di SD ISLAM 

IBNURUSYD berkaitan  dengan belum terkomputerisasi nya sistem pembayaran 

spp disana. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 


