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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan informasi berjalan begitu cepat dan pesat, 

seperti perkembangan internet ( website ), komputer, teknologi telekomunikasi, 

dan lain-lain. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan teknologi dan informasi sangat 

tinggi untuk membantu berbagai jenis bidang pekerjaan manusia, salah satunya 

adalah bidang pendidikan. Hal tersebut selaras dengan tantangan pembangunan 

pendidikan saat ini yaitu dibutuhkan pengembangan kebijakan-kebijakan untuk 

memperkuat dan memperluas pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan 

Komunikasi) di bidang pendidikan (Kemendiknas, 2010). 

Penerapan komputer di sekolah dilihat dari sisi optimalisasi dapat dikatakan 

sangat kurang, hal ini berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara pada 

bagian TU MTS Guppi Natar. Bila terjadi transaksi pembayaran, bendahara harus 

menuliskan data siswa yang membayar kedalam sebuah buku, serta bukti 

pembayaran berupa kartu  SPP ditulis secara manual yang menyebabkan kurang 

cepatnya pelayanan terhadap siswa. Selain itu,  jika siswa kehilangan kartu 

Komite petugas akan mengalami kesulitan mengetahui data pembayaran yang 

sudah dilakukan sebelumnya,  karena petugas harus memeriksa lagi buku catatan 

dan buku besar yang tentunya memakan waktu. Adapun peran orang tua tidak 

dapat mengetahui apakah siswa benar-benar membayar uang sekolah tersebut, 

sehingga peran orang tua disini agar dapat memantau pembayaran uang sekolah 

sudah dilunasi atau belum.    

Seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi semakin pesat, 

berbicara tentang teknologi dan informasi, komputer merupakan salah satu bentuk 
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teknologi yang perkembangannya dalam hitungan hari saja dan merupakan suatu 

media elektronik yang memegang peranan yang sangat penting dalam 

perkembangan teknologi saat ini, serta terus menerus mendominasi berbagai 

proses kerja agar dapat lebih mudah, efektif dan efisien. Perkembangan teknologi 

komputer telah banyak  membantu pekerjaan manusia. Komputerisasi adalah 

pemanfaatan  secara benar dan semaksimal mungkin, bukan  sekedar pengganti 

mesin ketik. Hal ini  harus ditunjang oleh hardware (perangkat keras), software 

(perangkat  lunak),  dan brainware (operator/pengguna). Perkembangan teknologi 

komputer  juga telah merambat kedalam dunia pendidikan, hampir seluruh 

sekolah telah memiliki teknologi yang canggih dalam pengolahan data sekolah, 

baik dalam pengolahan data siswa, data pegawai maupun laporan penggajian 

hingga laporan pembayaran uang sekolah maupun biaya pendidikan lainnya. 

Dalam penyajian informasi, setiap instansi memiliki cara yang berbeda-beda 

pula, ada yang sudah menggunakan komputer dan ada juga yang masih 

menggunakan cara manual. Hal ini terjadi karena dalam menggunakan komputer 

membutuhkan dana yang mahal, selain faktor tersebut, brainware juga merupakan 

kendala serta kurangnya pengaruh eksternal yang masuk kedalam instansi 

tersebut. Melihat banyaknya buku-buku  yang digunakan dalam pencatatan 

pembayaran uang sekolah pada MTs Guppi Natar  yang mengakibatkan pekerjaan 

menjadi tidak efisien, maka penulis berkeinginan membangun  sebuah “Rancang 

Bangun Sistem Pembayaran Uang Sekolah berbasis Web (study kasus: MTs 

Guppi Natar)” yang nantinya diharapkan dapat membantu petugas penerima uang 

sekolah dalam pekerjaannya. 



3 
 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka masalah dalam 

penelitian ini dirumusakan dalam beberapa pertanyaan berikut ini: 

1. Sistem seperti apa yang akan membantu menyelesaikan masalah pengolahan 

data pembayaran uang sekolah  pada MTS Guppi Natar? 

2. Seperti apa rancang bangun sistem pembayaran Uang Sekolah di MTS Guppi 

Natar. 

3. Sistem seperti apa yang akan membantu menyelesaikan masalah pencatatan  

pembayaran Uang Sekolah pada MTS Guppi Natar? 

1.3  Batasan Masalah 

Berdasarkan dari apa yang dipaparkan dalam rumusan masalah, maka batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sistem ini hanya membahas rancang bangun sistem uang Sekolah pada MTS 

Guppi Natar. 

2. Pembuatan sistem hanya dibatasi pada ruang lingkup berupa informasi data 

pembayaran, pembayaran dana SPP, pembayaran daftar ulang, serta  

pembayaran ujian semester. 

3. Sistem ini hanya dapat digunakan oleh kepala sekolah, admin, dan wali murid 

di MTs Guppi Natar 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk membuat sistem informasi manajemen pembayaran SPP dan daftar 

ulang sekolah di Mts Guppi Natar sehingga dapat membuat sistem 

pembayaran lebih efesien. 
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2. Untuk mempermudah pengolahan data pembayaran dana SPP, daftar ulang, 

dan ujian semester sekolah pada Mts Guppi Natar sehingga mengurangi 

kesalahan pengolahan data. 

1.5  Manfaat Penelitian  

Pengembangan sistem informasi pembayaran dana SPP, Daftar Ulang, ujian 

semester Sekolah pada MTS Guppi Natar berbasis web ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini ke depannya diharapkan dapat membantu dan bermanfaat 

sebagai referensi bagi penelitian sejenis yaitu dalam pengembangan sistem 

informasi pembayaran berbasis web. 

2. Bagi Sekolah 

Sistem informasi yang dikembangkan dalam penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat untuk membantu dalam pengelolaan data pembayaran SPP, Daftar 

Ulang, ujian semester  yang meliputi pencarian, penyimpanan, dan keamanan 

data. 

 


