
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

  Teknologi infomasi saat ini merupakan kebutuhan yang sangat penting 

bagi organisasi atau perusahan. Teknologi informasi telah banyak digunakan 

untuk berbagai aspek seperti manajamen dan sumber daya manusia. Salah satu 

contoh teknologi informasi yang digunakan dalam aspek manajemen yaitu proses 

administratif pembayaran SPP atau iuran sekolah. 

Sekolah Madrasah Tsanawiyah Darul Huda merupakan salah satu Sekolah 

Islam Terpadu di Bandar Lampung yang berlokasi di Jalan Ir. Sutami No.32, 

Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. 

Sistem pembayaran SPP pada MTs Darul Huda sendiri saat ini belum menerapkan 

sistem informasi pembayaran SPP secara optimal, karena dalam pengolahan 

pembayaran SPP masih menggunakan sistem yang manual, dalam pengolahan 

pembayaran SPP di MTs Darul Hu da Bandar Lampung masih dilakukan dengan 

cara mencatat pada kartu pembayaran kemudian data pembayaran direkap secara 

manual dalam buku besar. Hal ini menyebabkan sulitnya pencarian data siswa 

yang telah melakukan pembayaran jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Proses 

pembuatan laporan yang dilakukan di MTs Darul Huda yaitu dengan melihat data 

yang telah direkap di buku besar. Sehingga memakan waktu yang cukup lama. 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Sekolah 

MTs Darul Huda, beliau mengatakan pencatatan dan penyimpanan data transaksi 

secara manual menyebabkan penumpukan data dan antrian yang panjang saat 



 
 

 
 

banyak siswa yang melakukan pembayaran  SPP serta kesulitan bagi karyawan 

tata usaha dalam pencarian data-data transaksi pembayaran SPP terutama pada 

saat data atau dokumen semakin banyak, sehingga sering terjadi penumpukan 

data-data mengakibatkan sulitnya pencarian data karena harus mencari nama 

siswa satu persatu saat dibutuhkan dan lambatnya penyajian laporan.  

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti ini akan membangun 

sistem pembayaran SPP untuk membantu mengelola data pembayaran SPP 

(Sumbangan Pembinaan Pendidikan) di MTs Darul Huda Bandar Lampung.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

laporan tugas akhir ini adalah : 

1. Bagaimana membangun aplikasi sistem informasi pembayaran SPP pada 

MTs Darul Huda Bandar Lampung? 

2. Apakah dengan adanya sistem yang baru dapat membantu kegiatan 

pembayaran SPP dan dapat menyajikan laporan dengan lebih cepat? 

1.3.  Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam laporan tugas akhir ini adalah : 

1. Penelitian ini hanya membahas tentang sistem pembayaran SPP pada MTs 

Darul Huda. 

2. Dari hasil penelitian ini nantinya sistem dapat mencetak bukti pembayaran 

SPP siswa. 

1.4. Tujuan Penelitian 



 
 

 
 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk membangun 

sistem informasi pembayaran SPP dan membuat laporan keuangan dengan cepat, 

tepat dan akurat. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Dapat membantu memudahkan proses pengelolaan data pembayaran SPP 

sekolah dan menyajikan laporan keuangan siswa yang akurat dan tepat 

setiap bulannya. 

2. Memberikan keamanan data keuangan siswa bila suatu saat terjadi hal 

yang tidak diinginkan. 

3. Sistem yang ada nantinya diharapkan lebih efektif dari sistem pencatatan 

manual yang berjalan sebelumnya, yaitu dapat mempermudah pencatatan, 

penyimpanan, pencarian data siswa dan penyajian laporan. 

1.6. Metode Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh pengumpulan data dan informasi metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Wawancara (Interview) 

Metode ini dilakukan untuk memperoleh informasi dan data yang 

diperlukan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini.Pada metode ini, 

penulis telah mewawancarai Ibu Siti Fatimah, S.Pd. Selaku Kepala 

Sekolah MTs Darul Huda. 

 



 
 

 
 

2. Metode Pengamatan (Observation) 

Metode ini merupakan pengumpulan data dengan cara pengamatan 

langsung kepada sekolah untuk mendapat gambaran sekolah tentang 

bagaimana proses pelaksanaan sistem yang ada. 

3. Tinjauan Pustaka (Literature Review) 

Metode ini merupakan pengumpulan data dengan cara membaca, mengutip 

dan mengumpulkan data-data secara teoritis dari buku-buku yang ada 

sebagai landasan  laporan tugas akhir. 

1.7. Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penulisan laporan akhir ini dibuat 

dalam bentuk laporan penulisan yang sistematis dengan urutan penulisan sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode pengumpulan data dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari pembahasan secara rinci, 

berupa definisi-definisi atau model yang langsung berkaitan dengan ilmu atau 

permasalahan yang sedang diteliti. Bab ini juga membahas tentang penelitian – 

penelitian atau jurnal terdahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian 

yang sedang diteliti dan membandingkan hasilnya pada tabel. 



 
 

 
 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menguraikan gambaran umum perusahaan yang berisi tentang 

sejarah singkat perusahaan, visi misi, struktur organisasi, uraian kerja, analisis 

sistem berjalan, analisis kebutuhan terhadap sistem yang akan diusulkan, dan 

perancangan sistem yang berisi model-model penyelesaian masalah pada sistem 

lama dengan membuat rancangan sistem baru. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berupa implementasi sistem yang dirancang oleh penulis dan 

membahas tentang tahapan penelitian, tahap analisis, desain, dan 

implementasinya. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini merupakan kesimpulan memuat secara singkat hasil dari 

penelitian dan saran atau masukan bagi pihak-pihak yang terkait. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


