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ABSTRACT 
 

       The development of increasingly advanced computer technology in the current era of 
globalization requires that every level of society to master at least familiar with and know the 
existence of the computer. This is so that people are not out of date. Because computer 
technology is very influential in the progress of a region or country.  
       The problem is what makes the author makes a "Payment Application Of School SMA 
Negeri Luwuk Central Sulawesi with Java Based" because of the existing payment system in 
schools is still manual. Technology used in this application is Java as programming language 
and MySQL as the database.  
       The ultimate goal of making this application to facilitate the students know anyone who 
has not paid the school fees, school development contributions paid either in cash or by 
installments. With this system would also facilitate in making the required monthly report.  
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1. Pendahuluan 

1.1   Latar Belakang Masalah 

       Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang 

pesat penggunaan komputer pada saat ini merupakan suatu kebutuhan setiap instansi. 

Kemajuan suatu instansi dapat dilihat dari bagaimana cara memanfaatkan teknologi 

komputer sebagai alat bantu dalam menyelesaikan masalah ataupun pekerjaan. Hal 

tersebut sangat menunjang dalam pengoperasian suatu instansi berskala kecil, 

menengah besar dalam persaingan yang makin pesat pada saat ini. 

 Setiap instansi baik itu instansi besar, menengah ataupun intansi kecil membutuhkan 

pengolahan data yang khusus untuk mengelola suatu data, dengan cepat dan tepat 

waktu sehingga tidak terjadi banyak penumpukan data (arsip) yang menyita waktu dan 

tenaga dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, yang dikarenakan pada saat pencarian 

data dengan mengecek data tersebut dilakukan dengan cara manual. 

 Hal inilah yang menjadi permasalahan pada Instansi/Sekolah Menengah Atas Negeri 

1 (SMAN) Luwuk,Sulawesi Tengah. Untuk itu, penggunaan dengan cara mencatat data 

dalam buku besar (manual), harus diubah dengan cara komputerisasi, karena komputer 

sangat membantu kelancaran dan kemudahaan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan 

dalam suatu instansi besar menengah. maupun instansi kecil tersebut dalam 

menyelesaikan pekerjaan . 

 Perancangan sistem aplikasi dan alat tersebut secara lengkap akan dituangkan 

dalam bentuk laporan tugas akhir dengan judul “ APLIKASI PEMBAYARAN SEKOLAH 

PADA SMA NEGERI 1 LUWUK,SULAWESI TENGAH BERBASIS JAVA” 

2. Landasan Teori 

2.1 Konsep Dasar Sistem 

2.1.1 Pengertian Sistem 

 Mempelajari suatu sistem akan lebih mudah apabila mengetahui pengertian 

sistem tersebut. Sistem dapat didefinisikan menjadi dua pendekatan, pendekatan 

pertama lebih menekankan pada pendekatan prosedur dan kedua pendekatan pada 

komponen. Menurut Jerri Fitz Gerald, pendekatan yang menekankan pada prosedur 

yaitu suatu sistem adalah suatu jaringan dari prosedur – prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama – sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk 

menyelesaikan suatu sasaran tertentu
1
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2.2 Konsep Dasar Informasi 

2.2.1 Pengertian Informasi 

 Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih 

berarti bagi yang menerimanya.2 Sumber dari informasi adalah data. Data merupakan 

bentuk jamak dari bentuk tunggal datum atau data-item. Data adalah kenyataan yang 

menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian 

adalah suatu yang terjadi pada saat tertentu. 

2.3 Konsep Dasar Sistem Informasi 

2.3.1 Pengertian Sistem Informasi 

 Sistem informasi dapat merupakan kombinasi teratur apapun dari orang orang, 

hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, 

mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. 

2.3.2 Kerangka Kerja Sistem Informasi 

        Bidang sistem informasi melintasi banyak teknologi kompleks, konsep 

keperilakuan yang abstrak, dan aplikasi khusus dalam bidang-bidang bisnis serta 

nonbisnis yang tidak terhitung jumlahnya. Sebagai seorang manajer atau praktisi 

bisnis, Anda tidak harus menyerap semua pengetahuan ini. Pada gambar 2.3 akan 

diperlihatkan kerangka kerja konseptual yang berguna untuk mengatur pengetahuan 

yang disajikan dalam bacaan ini dan memberi garis besar tentang hal-hal ynag perlu 

Anda ketahui mengenai sistem informasi. 

2.4 Konsep Arsitektur Sistem 

2.4.1 Konsep Arsitektur Sistem Stand Alone 

Pada Arsitektur ini, DBMS, Basis Data, dan aplikasi basis data diletakkan pada 

mesin (komputer) yang sama, dengan demikian hanya satu orang (Single User) yang 

bisa mengakses sistem dengan model arsitektur jenis ini. Arsitektur ini digunakan bila 

skala data yang kita kelola tidak begitu besar karena arsitekturnya sangat sederhana 

dengan biaya paling murah dibandingkan dengan arsitektur sistem yang lain. 

2.5 Konsep Pemodelan Sistem  

2.5.1 Flowchart 

Flowchart adalah representasi grafis dan langkah – langkah yang harus di ikuti  

dalam menyelesaikan suatu permasalahn yang terdiri dari symbol, dimana masing – 

masing symbol mempresentasikan kegiatan tertentu. Fungsi dari Flowchart aitu 

flowchart menolong analis dan programmer untuk memecahkan masalah kedalam 



segmen – segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternative – 

alternative dalam pengoperasian. 

2.5.2 Proses Modeling Data Flow Diagram (DFD) 

Data flow diagram adalah suatu diagram yang menggunakan notasi – notasi 

untuk menggambarkan arus dari data sistem yang penggunaanya sangat membantu 

untuk memahami  sistem secara logika terstuktur dan jelas. Dan mempunyai fungsi 

sebagai alat bantu dalam menggambarkan atau menjelaskan sistem yang sedang 

berjalan logis 

2.6 Konsep Basis Data  

2.6.1 Pengertian Basis Data 

        Basis Data adalah suatu kumpulan data terhubung yang disimpan secara 

bersama-sama pada suatu media, yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema 

atau struktur tertentu, dan dengan software untuk melakukan manipulasi untuk 

kegunaan tertentu. 

2.6.2 Entity Relationship Diagram 

      Simbol Entiti 

Suatu objek yang dapat di identifikasikan dalam lingkungan pemakai dan sesuatu 

yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang dibuat. 

1. Atribut 

2. Hubungan 

2.6.3 SQL (Structured Query Language) 

SQL (Structured Query Language) adalah salah satu bahasa generasi level ke-4 

(4
th
 GL) yang awalnya dikembangkan oleh IBM di San Jose Reasearch Laboratory. 

SQL bersifat request oriented dan bersifat non-prosedural sehingga lebih mudah 

digunakan. 

2.6.3.1 Perintah Dalam SQL 

Beberapa perintah dasar yang sering digunakan pada My SQL :CREATE 

DATABASE,DROP DATABASE, CREATE TABLE, DESC TABLE, ALTER TABLE, 

DROP TABLE, DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE.   

2.6.3.2 Pernyataan Dalam SQL 

Pernyataan SQL dapat dibagi atas 3 kelompik, yaitu: 

a. DDL (Data Definition Language) 

b. Data Manipulation Language (DML) 

 



2.7 Konsep Dasar Pembayaran 

   Informasi pembayaran adalah informasi yang memuat tentang pengaturan dalam 

merangkai transaksi pembayaran SPP dan DSP yang ada di SMA Negeri 1 Luwuk. 

Prosedur pembayaran adalah urutan kegiatan dimulai dari siswa melakukan transaksi 

pembayaran SPP dan petugas melayani kegiatan tersebut. 

2.8 Pemogram Sistem 

2.8.1   Java 

       Java adalah bahasa yang dikembangkan oleh Sun dengan tujuan menciptakan 

sebuah bahasa pemrograman yang dinamis dan berorientasi objek, yang cocok 

digunakan untuk tugas-tugas pengembangan yang serupa dengan C dan C++, tetapi 

tanpa kesulitan dan sumber bug yang umum dijumpai di kedua bahasa itu. 

2.9 Pemograman Berorientasi Objek  

Pemrograman berorientasi objek (Object Oriented Programming) merupakan 

suatu paradigma pemrograman yang secara mendasar berbeda dengan pemrograman 

prosedural. 

2.10 Software Yang Digunakan 

2.10.1   Netbeans 

       NetBeans sebagai IDE ditujukan untuk memudahkan pemrograman Java. 

Pemrograman NetBeans dilakukan berbasiskan visual dan event-driven.persiss seperti 

IDE lain, misalnya Borland Delphi dan Microsoft Visual Studio. NetBeans mencakup 

compiler/builder, dan debugger internal. Hal ini sangat memudahkan proses pasca 

perancangan program. IDE NetBeans berlisensikan Sun Public License. NetBeans 

bersifat open-source. NetBeans, seperti juga konsep Java, sangat fleksibel. 

 2.10.2   XAMPP 

         XAMPP adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi 

dan merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server 

yang berdiri sendiri (localhost), yang terdiri atas program Apache HTTP Server, 

MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman 

PHP dan Perl. 

3. Analisis dan Perancangan  

3.1   Tinjauan Umum  

       Pada tahun 1960 didirikanlah SMA yang statusnya sebagai kelas jauh SMA 

Negeri Palu yaitu tanggal 15 oktober 1960. Kegiatan belajar mengajarnya 



dilaksanakan di Gedung Nasional Luwuk, karena Gedung Nasional adalah satu-

satunya gedung yang digunakan oleh pemerintah saat itu sebagai gedung serbaguna. 

Jumlah siswa yang terdaftar saat itu 80 orang yang terdiri dari 65 siswa jurusan 

Paspsl dan 13 orang siwa jurusan sosial budaya serta 9 orang tenaga pengajar. 

Kepala sekolah pertama adalah Bapak Sam Kandole. Pemerintah Daerah Tingkat II 

Banggai berupaya mendatangkan guru dari Pulau Jawa yang dijamin sepenuhnya 

oleh Pemerintah sehingga keluarlah SK Menteri P dan K No 222 Tahun 1960 SMA 

Negeri I Luwuk dinyatakan status negeri. 

       SMA Negeri (SMAN) 1 Luwuk merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas 

Negeri yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Sama denagn SMA pada 

umumnya di Indonesiamasa pendidikan sekolah di SMAN 1 Luwuk ditempuh dalam 

waktu tiga tahun pelajaran, mulai dari kelas X sampai kelas XII. Pada tahun 2007 

sekolah ini menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan sebelumnya dengan KBK. 

3.1.1   Visi dan Misi SMA Negeri 1 Luwuk  

       -  Visi :  

1. Mewujudkan generasi yang berprestasi dengan berpijak pada akhlaq yang    mulia  

-  Misi : 

1. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondisif dalam upaya meningkatkan 

mutu pembelajaran. 

2. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, efisien dan bermakna 

yang mengarah pada belajar tuntas. 

3. Meningkatkan kwalitas pembinaan ekstrakurikuler yang sesuai dengan tuntutan 

potensi dan minat siswa. 

4. Mengembangkan nilai-nilai ajaran agama dan budaya bangsa dalam kehidupan 

sehari-hari di sekolah. 

5. Meningkatkan komitmen seluruh tenaga kependidikan terhadap tugas pokok dan 

fungsinya. 

6. Meningkatkan kwalifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tuntutan pembelajaran 

yang berkwalitas. 

- Motto 

“ Hari ini lebih baik dari hari kemarin “ 

“ Hari esok lebih baik dari hari ini “ 

3.2   Konsep Dasar Analisis Sistem 

3.2.1   Analisis Sistem 



Analisis sistem (system analysis) didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem 

informasi yang utuh dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk 

mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-

kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang 

diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan. 

3.2.2   Identifikasi Masalah 

Mengidentifikasi masalah merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam tahap 

analisis sistem. Masalah dapat didefinisikan sebagai suatu pertanyaan yang diinginkan 

untuk dipecahkan. Permasalahan yang ada harus ditindak lanjuti untuk ditemukan 

pemecahannya sebagai suatu alternatif agar sistem tersebut dapat berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan dan tujuan sistem dapat tercapai.Identifikasi masalah
2
 

mempunyai tujuan yaitu mendeteksi sistem, apabila sistem saat ini semakin berkurang 

manfaatnya. 

Pembayaran SPP dan DSP pada SMA Negeri 1 Luwuk penulis menemukan 

beberapa masalah yang didapatkan di SMA Negeri 1 Luwuk antara lain : 

1. Kurangnya keefektiftasan dalam penanganan antrian karena pendataan siswa yang 

akan melakukan transaksi pembayaran SPP dilakukan dengan mengisi data secara 

manual pada kartu pembayaran SPP. 

2. Kurangnya keefektiftasan pada petugas, dalam menangani transaksi pembayaran 

SPP dan DSP karena memakan waktu pekerjaan yang lama. 

3.  Proses penyimpanan data dilakukan secara manual. 

4. Proses pembayaran dilakukan secara manual. 

5. Sistem tidak dapat menghasilkan kwitansi pembayaran yang dibutuhkan beberapa 

siswa sebagai bukti pembayaran SPP dan DSP. 

6. Sistem tidak dapat menghasilkan informasi dan laporan tunggakan pembayaran 

SPP dan DSP. 

7. Karena prose pencacatan dilakukan secara manual,jadi keamanan data sering tidak 

bisa dijaga, sering terjadi kehilangan data, sehingga menimbulkan kesalahan pada 

proses pembuatan laporan. 

8. Masih sulitnyamencari data – data siswa yang menunggak  dalam pembayaran SPP 

dan DSP , dikarenakan masih menggunakan pencacatan secara manual. 
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9. Selain itu juga etika siswa kehilangan kartu bayar, maka petugas akan kesulitan 

untuk mengetahui jumlah yang sudah dibayarkan oleh Siswa. 

10. Untuk mendapatkan informasi kepala sekolah harus menunggu laporan 

pembayaran bulanan SPP dan Laporan Tunggakan SPP. 

       Agar sistem informasi akuntansi pembayaran SPP dan DSP, dalam proses 

transaksi pembayaran SPP dan DSP pada SMA Negeri 1 Luwuk dapat berjalan lancar 

tanpa timbul suatu permasalahan maka perlu adanya perbaikann dan pengembangan 

sistem, dari sistem yang menggunakan cara manual ke sistem yang terkomputerisasi 

sehingga tercipta suatu sistem baru yang lebih efisien dalam penggunaanya. 

       Adapun penyebab masalah dari yang ditemukan oleh Penulis antara lain ; 

1. Kerena antrian Siswa yang tidak teratur dan proses pendataan yang melakukan 

pembayaran hanaya dilayani oleh satu petugs Staff TU. 

2. Staff TU masih menggunakan cara manual dalam proses melayani Pembayaran 

SPP dan DSP. 

3. Karena tidak adanya Sistem Informasi secara Terkomputerisasi yang mendukung 

proses Pembayaran SPP dan DSP. 

4. Staff TU akan menghabiskan waktu yang lama untuk melayani antrian beberapa 

Siswa dalam pembuatan Kwitansi Pembayaran SPP dan DSp sehingga Staff Tu 

hanya memberikan paraf kepada Siswa yang melakukan Pembayaran Pada kartu 

pembayaran SPP. 

5. Karena fasilitas dan kurangnya petugas Staff TU sehingga proses pengecekan 

laporan Sisw yang menunggakl akan memakan waktu yang lama sehingga petugas 

Staff Tu harus mengecek satu persatu data pembayaran setiap bulannya. 

6. Karena kesalahan dan kelalaian petugas Staff Tu data bisa sajaa hilang dan 

tercecer.sehingga dapat menimbulkan kesalahan pada proses pembuatan Laporan. 

7. Karena proses pendataaan dan pencacatan secara manual dalam bentuk buku , 

maka sulitnya mencari data – data siswa yang menunggak dalam pembayaran SPP 

dan DSP akibat data yang menumpuk. 

8. Karena kesalahan dan kelalaian Siswa yang menyebabkan hilangnya kartu 

pembayaran SPP, sehingga petugas Staff Tu akan kesulitan mengetahui jumlah 

yang sudah dibayarkan oleh Siswa dan memakan serta menhabiskan waktu yang 

lama untuk mengetahuinya. 

 



3.2.3   Analisis Kebutuhan Sistem 

          Untuk mengetahui kebutuhan sistem yang dibangun, terdapat 2 macam 

kebutuhan yang harus diketahui yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non 

fungsional.  

           Kebutuhan Fungsional adalah jenis kebutuhan yang berisi proses – proses apa 

saja yang nantinya akan dilakukan sistem, yang meliputi: Sistem dapat melakukan login, 

Sistem dapat melakukan pendataan Siswa , Sistem dapat melakukan pendataan kelas, 

Sistem dapat melakukan Siswa Kelas, Sistem dapat melakukan pendataan Tahun 

Ajaran, Sistem dapat melakukan pendataan Pengguna, Sistem dapat melakukan 

transaksi pembayaran SPP, Sistem dapat melakukan pembayaran DSP, Sistem dapat 

menampilkan Laporan Pembayaran, Laporan Individu dan Laporan Total Saldo 

Pembayaran SPP dan DSP, Sistem dapat mengeluarkan PrintOut Cetak Kwitansi 

Pembayaran SPP dan DSP: 

 3.2.3.1 Kebutuhan Non Fungsional  

 A. Kebutuhan perangkat keras 

1. Tahapan pembuatan Sistem 

2. Tahap Implementasi  

 B. Kebutuhan Perangkat Lunak 

 Tahapan Pembuatan 

Software yang digunakan untuk membuat sistem ini terdiri dari: 

 Tahapan Implementasi 

 3.2.4   Analisis Kelayakan Sistem 

      Tujuan utama dari analisis kelayakan sistem adalah mengetahui apakah sistem 

yang baru yang akan diterapkan sudah layak pakai atau belum. Dalam hal ini tentunya 

diperlukan pertimbangan yang matang seberapa besar kegunaan atau keuntungan 

yang didapat dan berapa biaya yang diperlukan dari sistem baru. 

 3.2.4.1   Kelayakan Teknologi 

       Secara teknik, teknologi yang digunakan adalah teknologi yang mudah 

dioperasikan. Pengerjaannya yang mengutamakan kebutuhan user dan kemudahan 

dalam pengoperasiannya membuat sistem ini user friendly walaupun tidak semua orang 

dapat mengaksesnya tanpa login dari user. Perangkat teknologi berupa (Hardware dan 

Software) yang digunakan sudah tersedia pada bagian tata usaha SMA Negeri 1 

Luwuk. 



 3.2.4.2   Kelayakan Hukum 

Pengembangan sistem dikatakan layak secara hukum jika tidak melanggar 

peraturan dan hukum yang berlaku. Penerapan sistem yang baru tidak boleh 

menimbulkan masalah dikemudian hari akibat melanggar hukum yang akan berlaku, 

terutama dalam penggunaan software berlisensi terkait penggunaan aplikasi pendukung 

sistem. 

 3.2.4.3   Kelayakan Operasional  

       Sistem ini tidak memerlukan operator dengan keahlian khusus untuk dapat 

mengoperasikannya. Sistem dirancang untuk mudah dioperasikan dan proses 

pengembangannya dilakukan dengan teknik penerapan kebutuhan informasi melalui 

penelitian yang seksama dan hati-hati. 

 3.2.4.4   Kelayakan Ekonomi 

       Untuk pengadaan proyek sistem informasi akuntansi administrasi SPP ini tentu 

membutuhkan biaya yang dalam hal ini termasuk dalam biaya investasi. Dalam hal ini 

instansi harus mengeluarkan sumber daya demi mendapatkan manfaat di masa yang 

akan datang dan juga keuntungan yang lebih bila dibanding keuntungan dengan 

menggunakan sistem yang lama. 

  3.3    Perancangan Sistem  

       Setelah pelaksanaan analisis sistem maka tahap selanjutnya adalah merancang 

sistem yang menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Perancangan sistem 

dilakukan dengan maksud untuk memberikan gambaran umum kepada user tentang 

sistem baru atau sistem yang diusulkan. Rancangan ini mengidentifikasikan 

komponen-komponen sistem informasi yang akan dirancang secara rinci.  

3.3.1   Rancangan Model 

       Rancangan model merupakan suatu gambaran yang menjelaskan suatu bentuk 

atau model. Secara umum rancangan sistem yang diusulkan mempunyai dua bentuk 

model,  

3.3.1.1   Sistem Flowchart  

        Flowchart sistem adalah suatu bagan yang menunjukkan arus pekerjaan 

secara keseluruhan dari sistem. Bagan ini menjelaskan urut-urutan prosedur 

dalam sistem. 
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 Gambar 3.1  Flowchart Aplikasi Pembayaran Sekolah SMA Negeri 1 Luwuk 

 3.3.1.2   Perancangan Proses 

1. Data Flow Diagram (DFD) 

DFD merupakan salah satu model yang digunakan dalam pemodelan sebuah 

sistem. DFD memfokuskan pada aliran data dari dan kedalam sistem yang sekaligus 

memproses data-data tersebut. 

Berikut ini adalah data flow diagram yang menggambarkan sistem Aplikasi   

Pembaran Sekolah pada SMA Negeri 1 Luwuk. 

a. Diagram Konteks 
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 Gambar 3.2  Data diagram context (DFD lavel 0) Aplikasi Pembayaran Sekolah SMA Negeri 1 Luwuk



a.   DFD Level 1 
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 Gambar 3.3  DFD Level 1 Aplikasi Pembayaran Sekolah SMA Negeri 1 Luwuk 

 

3.3.1.3   Perancangan Basis data 

3.3.1.3.1   Entity Relationship Diagram (ERD) 
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Gambar 3.4  Alur Relasi Antar Tabel



 3.3.1.4   Perancangan Struktur Tabel 

 1. Tabel Tahun Ajaran  

Kolom Tipedata Batasan keterangan 

Id_tahun_ajaran Char(6) Primary Key Id/no tahun ajaran 

Tahunajaran Char(9) Notnull Tahun ajaran 

Besaran_dsp Double Notnull Besar sdsp 

Besaran_spp double Notnull Besar dsp 

 

 3.3.2   Perancangan Antarmuka (Interface)  

   3.3.1.2   Perancangan Antar Muka Hak Akses Pegawai  

Form Staff TU

Nip :

Nama :

Jabatan :

Tgl.Lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Password :

Tahun Ajaran :

Status :

Laki - laki Perempuan

Aktif Non Aktif

 Simpan 

 

 Ubah 

 Hapus 

 Cancel 

 Tutup 

 <<  <  >  >> Cari

 

Gambar 3.5 Form Staff Tu 

Formm SPP

TRANSAKSI PEMBAYARAN SPP BULANAN

SMA NEGERI 1 LUWUK
Jl.Dewi Sartika No.02A Telp/Fax (0461) a/21287 Luwuk 94715

Nis :

Nama :

Kelas :

Tahun Ajaran :

Nama Petugas :

Besarnya SPP  :

12 bln *@SPP ………………………….

 Simpan 

 

 Ubah  Hapus  Hapus  Reset 

Tanggal Pembayaran :

Jumlah Pembayaran :

Utuk pembayaran Bulan :
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Rp :
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…………………………………...
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april

mei

Data Transaksi

 

Gambar 3.6 Form Pembayaran SPP 



Formm DSP

TRANSAKSI PEMBAYARAN DANA SUMBANGAN PENDIDIKAN (DSP)

SMA NEGERI 1 LUWUK
Jl.Dewi Sartika No.02A Telp/Fax (0461) a/21287 Luwuk 94715

Nis :

Nama :

Kelas :

Tahun Ajaran :

Nama Petugas :

 Simpan 

 

 Ubah  Hapus  Hapus  Reset 

Lunas Belum Lunas

Data Transaksi

Besarnya DSP :

Tanggal Pembayaran :

Jumlah Angsuran :

Telah Mengangsur :

Kekurangan :

Status Pembayaran :

 

Gambar 3.7 Form Pembayaran DSP 

4. Implementasi dan Pembahasan   

4.1   Pengertian Implementasi Sistem 

       Implementasi sistem merupakan tahap meletakkan atau menerapkan sistem 

supaya siap untuk digunakan dan dioperasikan. Implementasi sistem merupakan 

kegiatan akhir dari proses penerapan sistem baru, dimana sistem yang baru ini akan 

dioperasikan secara menyeluruh. 

4.2   Implementasi data 

       Tahapan implementasi dilakukan dengan menerapkan hasil rancangan pada 

bagian sebelumnya dengan pembuatan kode sumber (source code) agar dapat 

dijalankan oleh komputer. 

4.2.1   Implementasi Progra 

  Pembuatan aplikasi ini dibuat secara bertahap yaitu di mulai dengan perancangan dan 

pembuatan form. Form adalah media yang digunakan untuk melakukan input data, edit 

data, hapus data, simpan data serta hal – hal yang bekaitan dengan program. 

4.3   Kegiatan Implementasi  

      Kegiatan implementasi dilakukan dengan dasar kegiatan yang telah direncanakan 

dalam rencana implementasi sistem. Kegiatan dalam tahap ini adalah sebagai beriku 

4.3.1   Pengujian program  

       Sebelum program diterapkan, maka program harus bebas terlebih dahulu dari 

kesalahan - kesalahan. Untuk itu program harus ditest terlebih dahulu untuk 

menemukan kesalahan - kesalahan yang mungkin terjadi. Program ditest untuk tiap - 

tiap modul dan dilanjutkan dengan pengetesan untuk semua modul yang telah 

dirangkai. Pengetesan program dilakukan bersamaan pada saat pembuatan program, 

yaitu dengan pengentrian, pengeditan, penghapusan data 

 



4.3.2   Pengujian Sistem 

       Pengujian Sistem adalah pengujian yang dilakukan pada sistem komputer secara 

keseluruhan. Tujuan dari pengetesan sistem ini adalah untuk memastikan bahwa 

elemen - elemen atau komponen - komponen dari sistem telah berfungsi sesuai dengan 

rancangan yang telah dibuat dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengguna. 

Ada dua metode untuk melakukan pengujian sistem yaitu dengan pengujian black box 

testing, white box testing dan analisis sistem. 

1. White Box Testing 

2. Black Bx Testing 

4.3.3   Instalasasi Program  

4.3.4 Pemilihan dan Pemeliharaan Personil 

1. Pemilihan Personil 

2. pelaTIHAN Personil 

4.4   Konversi Sistem  

       Konversi sistem ini akan menggunakan konversi paralel. Konversi ini dilakukan 

dengan mengoperasikan sistem lama dengan sistem yang baru secara bersama - sama 

pada suatu periode waktu tertentu. Hal ini dilakukan secara bersama - sama untuk 

menyakinkan bahwa sistem yang baru telah beroperasi dengan baik sebelum sistem 

lama dihentikan. Kelebihan konversi paralel adalah memberikan proteksi yang tinggi 

terhadap kegagalan sistem yang baru. Kelemahan terletak pada besarnya biaya yang 

dikeluarkan untuk dua sistem sekaligus. 

 4.5   Manual Program 

        Manual program dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai panduan bagi 

user dalam mengoperaikan program aplikasi. Pada bagian program manual tersebut 

terdapat menu utama. Berikut ini petunjuk menjalankan Aplikasi Pembaran sekolah 

pada SMA Negeri 1 Luwuk : 

1. Login  

a. Username  

b. Password  



 

Gambar 4.1  Menu Login 

2. Menu Utama  

 

Gambar 4.2  Menu Utama 

3. Menu Pembayaran SPP 

 

Gambar 4.3  Menu Pembayaran SPP 

 

4. Menu Pembayaran DSP 

 

Gambar 4.4  Menu Pembayaran DSP 

 



        5. Penutup 

5.1   Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilakukan pada Aplikasi Pembayaran Sekolah pada SMA 

Negeri 1 Luwuk, Sulawesi Tengah  maka dapat dilihat bahwa pengolahan data 

menggunakan sistem yang terkomputerisasi dapat membantu proses pembayaran SPP 

dan DSP di sekolah. Selain itu terdapat kelebihan pada sistem Aplikasi Pembayaran 

Sekolah Pada SMA Negeri 1 Luwuk Sulawesis tengah Bebasis Java yaitu  :  

1. Sistem ini memiliki Database dengan nama db_apppembayaran yang terdiri dari 8 

Tabel. 

2. Dilengkapi dengan form pengguna data Staff Tu sehingga petugas yang diberi 

wewenamg untuk mengakses aplikasi ini dapat mengisikan data lengkap sesuai 

identitas .dan petugas tersebut dapat Login untuk mengakses sistem ini. 

3. Sistem ini sudah mampu menghasilkan laporan Individuuntuk setiap siswa dan 

laporan rekap total saldo dalam sehari, sebulan dan setahun untuk pembayaran 

SPP dan DSP beserta Print out nya… 

4. Sistem ini sudah mampu menghasilkan laporan pembayaran SPP dan DSP bagi 

siswa yang yang sudah lunas, belum lunas dan yang masih menunggak pada 

proses pembayaran SPP dan DSP. 

5. Sistem ini dilengkapi dengan validasi untuk pemberitahuan siswa yang sudah lunas, 

belum lunas serta yang masih menunggak pda proses pembayaran SPP dan DSP. 

Sistem ini sudah sesuai dengan kebutuhan untuk digunakan, berdasarkan hasil 

pengujian yang telah dilakukan. 

5.2 Saran 

       Dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran - saran sebagai berikut: 

1. Seiring berkembangnya sekolah SMA Negeri 1 Luwuk, Sulawesi Tengah yang terus 

berkembang, sistem ini juga harus dikembangkan. 

2. Sistem Informasi yang penulis usulkan saat ini masih menggunakan stand alone. 

Untuk kedepannya diharapakan memakai Sistem Informasi yang berbasis client 

server untuk lebih memudahkan karyawan dalam proses pembayaran SPP dan 

DSP. 

3. Untuk penelitian kedepannya diharapkan bias di perbaiki lagi pada menu tahun 

ajaran untuk dapat mengeluarkan keterangan untuk batas limit pembayaran DSP. 



4. Pembutan aplikasi tidak terbatas hanya pada ruang lingkup pembayaran SPP dan 

DSP, dikembangkan lebih luas pada administrasi sekolah lainnya dan merekam 

pendapatan dan pengeluaran sekolah sehingga dapat membantu pekerja user 

secara keseluruhan. 

5. Sistem yang baru dirancang ini masih menggunakan basis desktop, dan belum 

memanfaatkan jaringan internet sebagai media komunikasi data. Dengan 

menggunakan teknologi internet, tentu aksebilitas terhadap sistem ini akan menjadi 

semakin luas, namun dengan memanfaatkan  jaringan internet, tentunya keamanan 

data menjadi poin yang perlu diperhatikan. Pengembangan sistem kearah kea rah 

web – based System akan memberikan perkembangan  informasi yang besar untuk 

sistem. 

6. Untuk para penulis yang tertarik untuk melanjutkan analisa, diharapkan untuk dapat 

lebih memperbaiki kekurangan yang ada pada sistem. 
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