
BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada era perkembangan teknologi saat ini sebuah  informasi sangat 

dibutuhkan dalam kehidupan manusia misalnya untuk menambah sebuah ilmu, 

pengetahuan, wawasan, dan membantu atau memudahkan pekerjaan sehari-hari 

manusia (Pangestu, 2016). 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 (Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2013).  

Dalam dunia pendidikan, khususnya sekolah masih banyak sekali 

pekerjaan yang dilakukan dengan cara konvensional. Menurut (Sembiring, 2010), 

ketika menjabat sebagai Mentri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pernah 

mengeluarkan pernyataan bahwa perlu adanya penekanan dalam pemanfaatan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada bidang pendidikan. Salah 

satunya adalah pembayaran SPP yang masih menggunakan buku untuk mencatat 

data pembayaran SPP siswa. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) adalah 

membayar jumlah uang yang telah ditentukan bahwa sekolah dirancang untuk 

membantu proses belajar (Brian, 2017). Pembayaran SPP yang masih dilakukan 

dengan cara konvensional memiliki kekurangan pada pengelolaan data. 
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SMK Negeri 1 Bandar Lampung adalah sebuah lembaga pendidikan yang 

beralamatkan di Jl. Pulau Morotai Jl. Pulau Morotai No.33, Jagabaya III, 

Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35122, Indonesia. SMK Negeri 1 

Bandar Lampung memiliki program keahlian yaitu Tata Busana, Tata Boga, 

Teknologi Komunikasi dan Informasi, Animasi dan Bisnis dan Manajemen. Pada 

penerimaan pembayaran SPP ditahun ajaran 2016/2017 terdapat 1250 siswa yang 

membayar. Adapun dalam sistem pembayaran SPP di SMK Negeri 1 Bandar 

Lampung masih dilakukan secara manual, dimana Petugas Tata Usaha masih 

menggunakan buku untuk mencatat data pembayaran SPP. Hal ini menyebabkan 

penyimpanan data SPP masih berupa arsip, dimana media penyimpanan data 

seperti ini mudah terjadinya kerusakan atau kehilangan, serta arsip yang 

menumpuk membuat kinerja pegawai sekolah menjadi tidak baik. 

Identifikasi masalah yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang  

dialami dilapangan, maka solusi untuk mengatasi permasalahan yang timbul 

karena pencatatan manual, sistem ini dibuat untuk membangun aplikasi yang 

mampu mengelola data transaksi pembayaran SPP, mengelola data siswa, 

mengelola data user, mengelola data laporan dengan berbasis Dekstop dan sms 

gateway yang mampu memberikan informasi kepada wali murid tentang biaya 

spp, sehingga mampu mengoptimalkan kinerja petugas, dan memberikan 

pelayanan yang memuaskan kepada para siswa. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana meningkatkan kualitas pembayaran SPP ? 

2. Bagaimana mengatasi masalah penyimpanan SPP berupa arsip yang 

mudah terjadinya kerusakan atau kehilangan ?. 

3. Bagaimana mengelola data SPP sehingga menjadi sebuah informasi yang 

baik dan dipahami oleh wali murid? 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian adalah : 

1. Ruang lingkup penelitian hanya berpusat pada SMK Negeri 1 Bandar 

Lampung. 

2. Sistem informasi ini hanya mencakup pembayaran SPP, pembuatan 

laporan perbulan dan pertahun. 

3. Dalam pengujian system dilakukan dengan blackbox dan software tester 

1.4 Tujuan Masalah 

Adapun tujuan dari penelitian adalah : 

1. Meningkatkan pelayanan pembayaran SPP yang berdampak kepada 

siswa/siswi. 

2. Membangun sebuah aplikasi yang dapat mempermudah Petugas TU dan 

siswa dalam melakukan pembayaran SPP. 

3. Mampu memberikan sebuah informasi kepada wali murid terkait 

pembayaran SPP. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Staff Tata Usaha, penelitian ini mempermudah staff tata usaha  dalam 

melakukan penginputan pembayaran SPP. 

2. Bagi Sekolah, Menghasilkan sebuah sistem baru yang dapat membantu 

proses pembayaran SPP dan mempermudah proses pembuatan laporan 

pembayaran SPP. 

3. Bagi Peneliti, sebagai bahan masukan atau pertimbangan sekolah SMK 

Negeri 1 Bandar Lampung dalam pengembangan dan pemanfaatan sistem 

pembayaran SPP dan Laporan Akhir. 

 


