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1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dapat dirasakan 

manfaatnya hampir di seluruh bidang, baik instansi pemerintah maupun swasta. 

Perkembangan tersebut dapat dimanfaatkan pada berbagai sektor seperti sector 

keuangan, pendidikan, administrasi, sumber daya manusia, dan lain-lain. 

Komputer adalah salah satu tehnologi yang perkembangan nya sangat pesat 

bahkan bisa dirasakan dalam berbagai jenis pekerjaan yang sampai saat ini masih 

mengandalkan tehnologi computer dalam melakuan pekerjaan nya, karena dapat  

memudahkan manusia dalam melakukan suatu pekerjaan menjadi lebih cepat dan 

menghemat waktu dan tenaga agar menjadi lebih efisien dalam melakukan suatu 

pekerjaan. 

 Teknologi informasi dan sistem informasi merupakan pengetahuan dasar 

yang dikembangkan lebih profesional didalam suatu organisasi Downey et al, 

2007. Keberadaan pengolahan data menjadi informasi secara terkomputerisasi 

menjadi sangat penting. Hal itu dikarenakan pengolahan data secara 

terkomputerisasi dapat memberikan kontribusi yang besar untuk kinerja suatu 

organisasi. Tanpa adanya sistem yang terkomputerisasi, organisasi akan 

menghadapi kendala untuk mendapatkan informasi yang aktual dan akurat. Hal itu 

dapat disebabkan oleh proses pengumpulan dan pengolahan data masih dilakukan 

secara manual. Dengan bantuan sistem yang terkomputerisasi, informasi dapat 

dikelola dengan baik, sehingga dapat menciptakan efisiensi waktu dan biaya. 
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 Institut pendidikan sebagai salah satu organisasi yang mempunyai tujuan 

yang sangat besar yang tentunya membutuhkan sistem informasi dalam 

pengolahan informasi di dalam nya terutama dalam masalah keuangan tentunya 

ini di dapat dalam institut pendidikan Sekolah Dasar YAYASAN MASTAL 

MUSAMMID Ar-RAUDAH karena dalam pengolahan informasi tentang 

keuangan terutama dalam pembayaran SPP masih harus dikembangkan menjadi 

Sistem Informasi yang terkomputerisasi dengan baik karena saat ini pengolahan 

data nya masih manual atau dicatat menggunakan tulis tangan di dalam buku 

catatan pembayaran SPP pada setiap anak yang ingin membayar SPP,  maka dari  

itu sering terjadi kehilngan dalam penyimpanan dan kerusakan yang terjadi pada 

buku pembayaran SPP pada saat penyimpanannya, serta pembuatan laporan 

pembayaran SPP masih lambat. 

 Maka dari masalah yang ada dalam pengolahan nya dibutuhkan Sistem 

Informasi yang mendukung dan membantu bendahara keuangan mengolah data 

pembayaran SPP serta memudahkan ketika ingin mencri data data yang belum 

bayar maupun yang sudah bayar SPP, dan mempercepat pembuatan laporan 

pembayaran SPP. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka telah di uraikan maka rumusan 

masalahnya, yaitu: Bagaimana membangun aplikasi Pembayaran SPP yang dapat 

memudahkan untuk mengolah data keuangan Sekolah Dasar YAYASAN 

MASTAL MUSAMMID Ar-RAUDAH ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Membangun aplikasi pembayaran SPP yang dapat memudahkan para guru 

ketika ingin mencari dan mengolah data keuangan SPP. 

1.4. Manfaat  Penelitian 

 Adapun manfaat yang diharapkan ketik membuat penelitian ini yaitu: 

1. Memudahkan Admin tata usaha ketika ingin mencari data data yang telah 

lama disimpan ketika di butuhkan di masa yang datang. 

2. Memudahkan admin mencari data siswa yang sudah bayar SPP maupun 

yang belum bayar SPP. 

 

1.5. Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah yang sangat diperlukan agar mempermudah 

dalam pembahasan yang lebih mengarah ke pada pokok persoalan masalah, 

diantaranya: 

1. Hanya membahas tentang Pembayaran SPP. 

2. Penelitian tentang Sistem Informasi Pembayaran SPP dilakukan di 

Sekolah Dasar YAYASAN MASTAL MUSAMMID AR-RAUDAH. 

3. Sedangkan Aplikasi yang di bangun menggunakan Netbeans dengan 

bahasa pemograman java dan Database Mysql. 

 

  

 


