
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini teknologi informasi mengalami perkembangan yang cukup 

pesat. Selain perkembangan jenis peralatan teknologi maupun software aplikasi 

pendukung, perkembangan ini juga berdasarkan pada semakin meratanya  

penggunaan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan 

kinerja dan kemungkinan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengat cepat, 

tepat dan akurat sehingga meningkatkan produktifitas kerja. Perkembangan 

teknologi informasi telah memunculkan berbagai jenis kegiatan yang berbasis 

pada teknologi, seperti e-government, e-commerce, e-education, e-medicine, e-

laboratory, dan lainnya, yang kesemuanya itu bebasis elektronika. (Nuryanto, 

2012) 

SPP adalah Sumbangan Pembiayaan Pendidikan, pembiayaan pendidikan 

adalah sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran. Anggaran 

penerimaan adalah pendapatan perolehan setiap tahun oleh sekolah, baik rutin 

maupun insidental, yang diterima dari berbagai sumber resmi. Untuk SMP Negeri 

umumnya memiliki sumber-sumber anggaran penerimaan dari pemerintah pusat, 

pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, orang tua murid, 

masyarakat sekitar dan sumber lainnya. Sedangkan anggaran pengeluaran adalah 

jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan 

pendidikan sekolah. (Fattah, 2012) 
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 Sedangkan Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup 

pengaturan, kontrak/perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang 

digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi 

pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran “nilai” 

antarperorangan, bank, dan lembaga lainnya baik domestik maupun antarnegara. 

Dalam prakteknya, transaksi pembayaran dilakukan dengan instrumen tunai dan 

non tunai. (Mulyani, 2017) 

SMK Negeri 1 Sragi beralamat diprovinsi Lampung tepatnya di Jl. Sumber 

Agung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan, merupakan Sekolah 

Menegah Kejuruan Negeri satu-satunya di wilayah Kecamatan Sragi, Lampung 

Selatan. SMK Negeri 1 Sragi mempunyai siswa berjumlah 676 siswa, mempunyai 

5 jurusan yaitu Akuntansi, Teknik Komputer Jaringan (TKJ), Teknik Kendaraan  

Ringan (TKR), Teknik Sepeda Motor (TSM) dan Multimedia. Sarana  dan 

prasarana SMK Negeri 1 sragi sudah cukup baik, dalam kegiatan belajar mengajar 

sudah menggunakan komputer dan teknologi. Namun, SMK Negeri 1 Sragi saat 

ini untuk pembayaran SPP masih menggunakan cara manual yang harus dicatat, 

direkap kedalam buku besar dan saat pelaporan pembayaran spp bendahara 

mencatat dan merekap ulang kembali kedalam buku laporan pembayaran spp. 

Agar proses pencatatan dan pelaporan pembayaran SPP dapat dilakukan 

lebih efektif. Maka sekolah membutuhkan sistem yang dapat membantu 

permasalahan yang ada. Berfungsi untuk mempermudah bendahara saat 

pembuatan laporan pembayaran spp, manfaatnya untuk memudahkan bendahara 

saat akan melakukan pelaporan pembayaran spp. Dan penulis membangun sistem 

pembayaran spp dengan menggunakan UML untuk perancangan sistemnya, dalam  
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pembuatan perangkat lunak metode yang digunakan adalah metode waterfall. Dan 

untuk pembuatan sistemnya menggunakan Visual Studio, dengan menggunakan 

Mysql sebagai databasenya. Oleh sebab itu, penulis membuat Laporan Akhir Studi 

ini dengan judul “Rancang Bangun Sistem Pembayaran SPP Sekolah Pada SMK 

Negeri 1 Sragi  Lampung Selatan”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang akan diselesaikan yaitu Bagaimana membangun 

sistem pembayaran SPP yang efektif dan mudah digunakan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa batasan masalah dari masalah yang 

diteliti yaitu sebagai berikut: 

1. Hanya membahas pembayaran SPP pada SMK Negeri 1 Sragi 

Lampung Selatan, dengan penginputan data siswa, data kelas, 

mengelola spp dengan proses komputerisasi. Dan sehingga 

menghasilkan output Laporan Pembayaran spp, dan Laporan 

Penerimaan Kas . 

2. Sistem hanya berfokus pada sistem laporan pembayaran SPP pada 

SMK Negeri 1 Sragi Lampung Selatan. 
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1.4 Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

Untuk memudahkan Bendahara dalam melakukan pelaporan pembayaran spp 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan hasil dan 

manfaat baik kegunaan secara teoritis dan praktis yang dijabarkan sebagai 

berikut:   

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan contoh langsung salah satu 

penerapan dan manfaat teknologi informasi di kehidupan sehari-hari, dan 

mempermudah transaksi pembayaran biaya sekolah pada SMK Negeri 1 Sragi 

Lampung Selatan. 

2. Hasil penelitian ini dapat membantu mahasiswa terhadap pembelajaran aplikasi 

komputer dan pentingnya menguasai teknologi tinggi, sehingga membantu 

penalaran dan kreativitas mahasiswa dibidang teknik komputer,  khususnya 

Sistem Informasi Akuntansi (SIA). 

 

1.6 Metode Penelitian 

1. Wawancara (Interview) 

Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada 

pimpinan perusahaan maupun karyawan yang bersangkutan mengenai 

masalah yang dibahas pada Laporan Tugas Akhir. 

2. Pengamatan (Observation) 

Metode pengumpulan data, metode ini dilakukan pengamatan secara 

langsung mengenai sistem yang sedang berjalan di sekolah bertujuan untuk 
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mendapatkan data data yang benar dan akurat sehingga mempermudah 

penulis dalam menyusun Laporan Tugas Akhir. 

3. Dokumentasi  

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen dokumen 

sekolah yang ada hubungan nya dengan penyusunan laporan tugas akhir. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Tugas akhir merupakan suatu Karya Tulis yang dibuat oleh Mahasiswa 

tingkat akhir yang telah melaksanakan tugas akhir dengan system penulisan 

yang telah ditentukan. Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Bahasan dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini akan diuraikan teori-teori mengenai pengertian sistem, pengendalan 

internal, pembayaran spp yang mendasari pembahasan secara detail, dapat 

juga berupa model yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang 

akan diteliti. Selain itu, bab ini menjelaskan tentang informasi hasil 

penelitian dan menghubungankan dengan masalah penelitian yang sedang 

diteliti serta membandingkan dalam bentuk tabel. 
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BAB III Analisis dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai sejarah singkat SMK Negeri 1 Sragi 

Lampung Selatan, struktur organisasi sekolah dokumen-dokumen yang 

digunakan, serta data yang dipergunakan untuk memecahkan masalah-

masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan 

menguraikan tentang analisis terhadap permasalahan yang terdapat dikasus 

yang sedang diteliti, meliputi analisis terhadapat masalah system yang 

sedang berjalan, analisi hasil solusinya, analisis kebutuhan terhadapat sistem 

yang diusulkan, analisis kelayakan sistem yang diusulkan. Perancangan 

sistem yang berisikan model-model penyelesaian masalah sistem lama 

dengan membuat perancangan sistem baru yang diusulkan. 

BAB IV Implementasi dan Pembahasan 

Bagian bab ini berisi tentang penjelasan lingkungan implementasi (OS 

perangkat keras dan penjelasan tentang program yang digunakan), file file 

implementasi analisa dan rancangan sistem dari masing-masing modul atau 

kelas (relasinya) serta algoritma yang diimplementasikan. 

BAB V Kesimpulan 

Berisi kesimpulan dan saran ringkasan pembahasan dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan. 
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