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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Perkembangan teknologi informasi telah merambah ke berbagai bidang,

diantaranya adalah bidang pendidikan. Salah satu pemanfaatan dalam penyampaian
informasi kepada publik. Persaingan dalam dunia pendidikan menuntut adanya
suatu sistem yang mempermudah proses-proses yang dilakukan secara manual agar
proses tercatat secara akuntabilitas dan terperinci. Sumua elemen lembaga
pendidikan memerlukan sistem yang menghasilkan informasi yang akurat, serta
membantu dalam pencarian data yang berkaitan dengan data pembayarn SPP.
Begitu juga dengan administrasi yang ada pada SMK Pelita Gedongtataan.
SMK Pelita Gedongtataan adalah salah satu instasi pendidikan suasta yang ada di
kabupaten Pesawaran. SMK Pelita Gedongtataan terletak di Jalan Raya Penengahan
No 04 Gedongtataan kab. Pesawaran. Dilahat dari sistem pembayaran Sumbangan
Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMK Pelita Gedongtataan yang bejalan saat ini ada
beberapa kendala yang terjadi yaitu masih menggukan buku besar, sulitnya saat
pencarian data siswa/siswi yang hendak melakukan pembayaran SPP dari kelas X
sampai XII yang akan memakan waktu. Permasalahan yang lain yang muncul yaitu
kesulitan dalam memantau data pembayaran setiap siswa sehingga tidak di ketahui
siswa/siswi yang sudah membayar dan yang belum membayar uang SPP,
kemuadian yang terjadi keterlambatan penyampaiyan laporan pembayaran SPP ke
Kepala Sekolah SMK Pelita Gedongtataan.
Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, untuk itu dibutuhkan
Aplikasi Pembayaran SPP. Aplikasi pembayaran SPP ini meliputi pencatatan
jumlah uang SPP yang harus di bayar oleh masing-masing siswa/siswi yang
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terdapat pada SMK Pelita Gedongtataan, dan mempercepat pencarian data
pembayaran siswa/siswi yang hendak melakukan pembayaran, serta menghasilkan
laporan keuangan yang dapat di terima oleh Kepala Sekolah tepat waktu. maka
penulis yang melaksanakan PKL di SMK Pelita Gedongtataan tertarik untuk
mengangkat laporan dengan judul “Perancangan Sistem Pembayaran SPP Pada
SMK Pelita Gedongtataan”.

1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat

dirumuskan permasalahan yaitu
1. Bagaimana merancang aplikasi pembayaran SPP pada SMK PELITA
Gedongtataan ?
2. Bagaimna Menghasilkan laporan keuangan SPP ke kepala sekolah ?

1.3

Batasan Masalah
Dalam penulisan laporan Praktik

Kerja Lapangan (PKL) ini penulis

membatasi masalah, yaitu
1. Sistem yang di bahas hanya sebatas pembayaran SPP pada SMK Pelita
Gedongtataan.
2. Sistem yang akan dibuat hanya sebatas perancangan aplikasi.

1.4

Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Praktik

Kerja

Lapangan (PKL) ini adalah menghasilkan Rancangan Pembayaran SPP yang
mampu menghasilkan laporan Pembayaran SPP ke Kepala Sekolah.
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1.5

Manfaat
Manfaat yang di hasilkan dari Aplikasi Pembayaran SPP ini yaitu :
1. Dapat memberikan informasi pembayaran yang telah di lakukan siswa.
2. Mempermudah bagian keuangan dalam melakukan kegiatan pencatatan
transaksi pembayaran SPP.
3. Menghasilkan laporan pembayaran SPP ke Kepala Sekolah tepat waktu.

1.6

Metode Pengumpulan Data
Dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini,
Penulisan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :
1. Metode Pengamatan (Observation)
Merupakan metode pengumpulan data dengan mengamati secara
langsung lingungan sistem atau perusahaan yang diteliti. Hal ini
dimaksud untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai
perusahaan.

2. Metode Wawancara (Interview)
Teknik yang digunakan dalam metode ini adalah dengan cara
wawancara secara langsung kepada bagian admin untuk mengetahui
lebih banyak permasalahan yang sering dialami bagian tersebut.

3. Kajian Pustaka (Literature Study)
Kajian pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan
menggunakan buku, jurnal, dan referensi lainya yang dibutuhkan baik
yang ada di perpustakaan, internet, maupun literatur-literatur lainya
sebagai landasan penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan.
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4. Dokumentasi
Dokumentasi adalah mencari data atau variabel yang berupa tanda bukti
pembayaran. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang
aplikasi pembayaran SPP pada siswa/siswi SMK Gedongtataan.

1.7

Sistematika Penulisan
Penulisan laporan ini menggunakan sistematika penulisan yang dapat

memberikan gambaran tentang laporan dan susunan mengenai hubungan antara bab
yang satu dangan bab yang lainnya. Sebagai gambaran singkat tentang laporan ini
penulis akan mengulas beberapa hal dan yang menjadi sistematika penuliasan
laporan ini yaitu :

BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,
batasan masalah, tujuan praktik

kerja lapangan (PKL), metode

pengumpulan data, sistematika penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Bab ini diuraian teori-teori yang mendukung penulisan Laporan Praktik
Kerja Lapangan seperti pengertian perancangan sistem, pembayaran,
tahapan-tahapan pengembangan sistem, alat dan teknik pengembangan
sistem.
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BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan yang berisi
deskripsi perusahaan, visi, misi, sejarah, struktur organisasi, serta tugas dan
tanggung jawab karyawan perusahaan.
BAB IV PEMBAHASAN
Bab ini menyajikan informasi mengenai hasil dari analisa masalah yang
diperoleh dari penelitian pada SMK PELITA Gedongtataan. Mulai dari
desain sistem baru, serta penjabaran dari sistem yang dianalisis.
BAB V SIMPULAN DAN SARAN
bab ini diuraikan mengenai beberapa hal-hal penting yang dapat
disimpulkan dari pembahasan mengenai Perancangan Sistem Pembayaran
SPP pada siswa/siswi SMK PELITA Gedongtataan, dan saran yang
diberikan oleh penulis untuk kemajuan SMK PELITA Gedongtataan dimasa
mendatang.

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

