
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada masa ini perkembangan sistem teknologi informasi sangat 

pesat. Teknologi sistem informasi biasanya diterapkan pada organisasi 

yang bekerja dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu utama 

dalam membantu tercapainya tujuan organisasi, perusahaan maupun 

intansi yang bersangkutan. Untuk mendapatkan hasil kerja yang efektif 

dan efisien, setiap individuatau kelompok harus mengembangkan 

teknologi informasi yang memungkinkan mereka mempunyai kesempatan 

berinteraksi dan memanfaatkan sistem teknologi tersebut untuk membantu 

mencapai tujuan mereka. Perkembangan teknologi informasi terus 

mengalami kemajuan yang sangat pesat  dan diera moderen saat ini hampir 

semua sistem informasi berjalan secara onlineyakni dimana pengguna 

dapat mengakses berbagai informasi dan data kapan saja di manapun 

tempatnya dengan menggunakan teknologi internet. 

Komputer merupakan alat yang dapat digunakan untuk melakukan 

pengolahan data secara cepat, akurat dan efisien sesuai dengan kebutuhan 

si pengguna sehingga pada masa kini komputer merupakan alat yang 

paling banyak digunakan oleh masyarakat untuk membantu pekerjaannya. 

Dengan adanya perangkat lunak (software) maka penggunaan komputer 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Pada masa ini semua 

intansi ataupun perkantoran telah menggunakan komputer untuk semua 
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aspek pengolahan data, pengambilan keputusan (decision making) atau 

sebagai pemecah suatu masalah (problem solving). 

Dalam masalah pengolahan data, pada umumnya pengguna 

menggunakan software ciptaan dari Micrososft diantaranya yang sering 

digunakan adalah Microsoft Office ExceldanMicrosoft Office Words. 

Pengolahan data yang besar dan banyak jika hanya dengan menggunakan 

Microsoft Office Exceldan Microsoft Office Words dikatakan masih 

sederhana dan kurang mendukung dibandingkan dengan penggunaan 

aplikasi yang terintegrasi dengan databaseuntuk model pengolahan data. 

Penggunaan databasedalam proses pengolahan data saat ini sangat 

diminati karena lebih efisien dalam penyimpanan data, pengolahan data 

dan pengolahan laporan. Penggunaan database dapat diaplikasikan 

menjadi berbagai sistem pengolahan data yang disesuaikan dengan 

kebutuhan tempat masing-masing. Sebagai contoh, database dapat 

diaplikasikan menjadi sistem informasi pembayaran atau transaksi,sistem 

informasi manajemen perkantoran dan lain-lain.  

Sistem informasi pembayaran biaya pendidikan adalah salah satu 

contoh sistem informasi pembayaran atau pengolahan biaya yang pada 

umumnya diterapkan disekolah atau perguruan tinggi. Sistem informasi ini 

dirancangdengan menggunakan teknologi web yang terintegrasi dengan 

database dan dapat  dijalankan secara online atau dapat diakses melalui 

websiteyang dapat mempermudah aktivitas pengguna.Terdapat beberapa 

lembaga pendidikan yang menggunakan sistem manual dalam 
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pelaksanaannya. Salah satu yang masih menggunakan sistem manual 

dalam pelaksanaannya adalah SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga. 

Pencatatan pembayaran masih dilakukan menggunakan kartu pembayaran 

yang dicatat secara manual dengan buku besar dan untuk pembuatan 

laporan pembayaran seorang petugas loket pembayaran harus mencatat 

daftar pembayaran hingga tersusun menjadi sebuah laporan menggunakan 

buku besar atau menggunakan Microsoft Office Excel.Hal tersebut sangat 

membutuhkan waktu untuk mengolah data hingga menjadi informasi. Dari 

segi pelayanan pun sering menemui beberapa kendala, dengan jumlah 

murid mencapai 567 siswa yang setia tahunnya mengalami peningkatan 

dan minimnya petugas yang melayani pembayaran menyebabkan antrian 

serta pelayanan yang kurang maksimal ketika siswa melakukan 

pembayaran. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dibutuhkan aplikasi 

yang sesuai dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan 

memberikan solusi  berupa pembuatan aplikasi yang dapat membantu 

pengguna dalam melakukan pengolahan data dan manajemen data 

pembayaran biaya pendidikan yang tersusun dengan baik dan efisien. 
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B. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dihadapi saat ini, pokok 

permasalahannya adalah bagaimana merancang dan membangun sistem 

informasi pembayaran biaya pendidikan berbasis webdi SMA 

Muhammadiyah 1 Purbalingga. 

 

C. Batasan Masalah 

 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah aplikasi ini bersifat 

sederhana mencakup pembayaran biaya pendidikan tidak mencakup 

pengelolaan data keseluruhan di SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga. 

Melakukan pengolahan data siswa, data kelas, data pembayaran biaya 

pendidikan, dan laporan pembayaran secara keseluruhan. Sistem diakses 

oleh 2user yaitu administrator, dan siswa. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari  penelitian ini adalah menghasilkan suatu sistem 

informasi pembayaran biaya pendidikan berbasisweb yang dapatdigunakan 

untuk melakukan pengolahan data pembayaran biaya pendidikan, 

meningkatkan kinerja, serta memberikan solusi yang dapat dilakukan 

untuk mengelola data pembayaran biaya pendidikan di SMA 

Muhammadiyah 1 Purbalingga. 
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E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membantu 

meningkatkan efektifitas dan kinerja pegawai di SMA Muhammadiyah 1 

Purbalingga dalam pengolahan data pembayaran biaya pendidikan serta 

memberikan solusi yang tepat dalam meningkatkan kualitas dan efektifitas 

pengelolaan data pembayaran biaya pendidikan. 
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