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ABSTRACT 

 

The continued development of technologies that exist at the present time, making more 

and more computerization in various fields and various things. Not unlike the current 

administration has been using computerized systems. Administrative activity is an activity 

that is important because it deals with values, so that the required precision in its 

execution. With the application of the allocation of school funding is designed to assist 

schools in managing the finance department finance who entered the school revenues 

and funds obtained directly distributed to other parts in accordance with the provisions of 

the school. This application is a development of the school payment application. Where in 

this system there is an application that is used for the payment of which is equipped with 

a system that directly allocate the proceeds to the parts in the school in the form of 

reports. That will make it easier administration section Godean MAN who 

still use manual system. Finance can be divided so clearly and to know where the funds 

obtained SPP has flowed. So that can reduce the risk of missing money is not clear. And 

also facilitate in preparing the consolidated financial revenue.  
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1. Pendahuluan 

Semakin berkembanganya teknologi yang ada di masa sekarang ini, menjadikan 

semakin banyaknya komputerisasi di berbagai bidang dan berbagai hal. Tidak berbeda 

dengan kegiatan administrasi yang kini telah menggunakan system komputerisasi.  

Kegiatan administrasi merupakan kegiatan yang cukup penting karena berhubungan 

dengan nilai, sehingga dibutuhkan ketelitian dalam pelaksanaannya. Dengan adanya 

aplikasi pengalokasian dana sekolah ini dibuat untuk membantu bagian keuangan 

sekolah dalam mengelola keuangan yang masuk pada pendapatan sekolah dan dana 

yang didapat langsung didistribusikan ke bagian-bagian lain sesuai dengan ketentuan 

sekolah. Aplikasi ini merupakan pengembangan dari aplikasi pembayaran sekolah. 

Dimana dalam system ini terdapat aplikasi yang digunakan untuk pembayaran yang 

dilengkapi dengan system yang langsung mengalokasikan pendapatan yang diperoleh ke 

bagian-bagian dalam sekolah dalam bentuk laporan. Yang akan lebih memudahkan 

bagian administrasi MAN Godean yang masih menggunakan system manual.  

Sehingga keuangan dapat terbagi dengan jelas dan dapat diketahui kemana dana 

SPP yang diperoleh telah mengalir. Sehingga dapat mengurangi resiko uang yang hilang 

secara tidak jelas. Dan juga mempermudah dalam penyusunan laporan pendapatan 

keuangan. 

 

2. Landasan Teori 

2.1 Sistem 

Definisi sistem berdasarkan pendekatan yang menekankan pada peosedurnya 

sebagai berikut : 

Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

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

menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. 

Menurut Jerry Fitzgerald, Ardra F. Fitzgerald dan Warren D. Stallings, Jr., yang 

mendefinisikan sistem yang menekankan pada prosedur sebagai berikut : 

Suatu prosedur adalah urut-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang 

menerangkan Apa (What) yang harus dikerjakan, Siapa (Who) yang mengerjakannya,  

apa (When) dikerjakan dan Bagaimana (How) mengerjakannya Pendekatan sistem yang 

lebih menekankan pada elemen atau komponennya mendefiniskan sistem adalah 

kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 



2.2 Java 

Sebagai sebuah bahasa pemrograman, Java dapat membuat seluruh bentuk aplikasi, 

desktop, web dan lainnya, sebagaimana dibuat dengan menggunakan bahasa 

pemrograman konvensional yang lain.  

Java adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek (OOP) dan dapat 

dijalankan pada berbagai platform sistem operasi. Perkembangan Java tidak hanya 

terfokus oada satu sistem operasi, tetapi dikembangkan untuk berbagai sistem operasi 

dan bersifat open source. 

Sebagai sebuah peralatan pembangun, teknologi Java menyediakan banyak tools : 

compiler, interpreter, penyusun dokumentasi, paket kelas dan sebagainya. 

Aplikasi dengan teknologi Java secara umum adalah aplikasi serbt a guna yang dapat 

dijalankan pada seluruh mesin yang memiliki Java Runtime Environment (JRE).  

Terdapat dua komponen utama dari Deployment Environment. Yang pertama adalah 

JRE, yang terdapat pada paket J2SDK, mengandung kelas – kelas untuk semua paket 

teknologi Java yang meliputi kelas dasar dari Java, komponen GUI dan sebagainya. 

Komponen yang lain terdapat pada Web Browser. Hampir seluruh Web Browser 

komersial menyediakan interpreter dan runtime environment dari teknologi Java. 

 

2.3 Basis Data 

2.1.1 Konsep Basis Data 

Basis data amerupakan sebuah objek yang komplek untuk menyimpan informasi yang 

terstruktur, terorganisir dan disimpan dalam suatu cara yang mengijinkan pemakainya 

dapat mengambil informasi dengan cepat dan efisien. 

2.1.2 Teknik Perancangan Basis Data 

Perancangan basis data/database merupakan salah satu bagian dari tahapan 

perancangan sistem. Perancangan database secara konseptual terdiri dari tiga langkah 

yaitu: 

1. Penentuan entitas pada basis data 

2. Pendefinisian hubungan antar entitas  

3. Penerjemahan hubungan ke dalam entitas 

Relasi atau hubungan dengan model ER (Entity Relationship) dapat 

dibedakan menjadi tiga macam: 

» Hubungan 1-1 (one to one) 

» Hubungan 1-N (one to many) 

» Hubungan N-N (many to many) 

 



3. Analisis 

3.1 Gambaran Umum Sistem Pembayaran di MAN Godean 

Sistem pembayaran yang digunakan di MAN Godean masih menggunakan sistem 

manual. Untuk jenis pembayaran sekolah yang ada di MAN Godean terdapat 3 jenis 

pembayaran yaitu pembayaran SPM, SPP dan Daftar ulang. Dana SPM dibayarkan 

ketika siswa telah resmi diterima di MAN Godean saat pendaftaran, sehingga SPM hanya 

dipungut sekali. Pembayaran SPP  dilakukan setiap bulan sekali, dimana untuk jumlah 

yang harus yang dibayarkan untuk SPP tahun ajaran 2009/2010, kelas I dan II 75.000, 

sedangkan untuk kelas III 65.000, biaya SPP untuk tiap tahun dapat berubah. Untuk 

daftar ulang dilakukan dalam setahun sekali saat kenaikan kelas, jumlah yang dibayarkan 

untuk tahun ajaran 2009/2010 adalah kelas I 521.000, kelas II 495.000, dan untuk kelas 

III 810.000, tiap tahun besarnya daftar ulang juga berubah disesuaikan dengan 

keperluan. Dari pembayaran SPP dana akan dialokasikan untuk 4 hal yaitu iuran komite 

sebesar 50.000, iuran OSIS 5.000, tabungan bulanan 10.000, dan opersional internet 

sebesar 10.000, namun untuk kelas III tidak dipungut untuk tabungan sehingga besar 

uang SPP kelas III adalah sebesar 65.000. Sedangkan untuk daftar ulang akan 

dialokasikan ke 19 bagian yaitu ketrampilan hidup mandiri 1 tahun dan ekstra, kalender, 

buletin 1 tahun, kegiatan madrasah 1 tahun, pemeliharaan sarana ketrampilan dan 

pembelajaran, dana perpustakaan, subsisdi pelaksanaan ulangan umum Madrasah, 

TPHBS, pengajian/doa bersama menghadapi UAS, subsisdi pelaksanaan ujian 

madrasah, ujian praktek agama dan IPA, kegiatan romadhon, iuran qurban, pengayaan, 

remedial, pembekalan mental dan try out, PKL, MOS, kartu pelajar dan kartu visi, subsidi 

pengadaan, inventaris seragam tonti, bakti sosial. 

Pembuatan laporan juga masih dilakukan dengan cara manual. Pembuatan laporan 

dilakukan tiap bulan dan tiap tahun. Pembuatan laporan berdasarkan pencatatan 

transaksi di dalam buku transaksi, yang kemudian diinputkan ke dalam software 

spreadsheet. Pembuatan laporan bulanan waktu pengerjaan paling cepat adalah 3 hari, 

penginputan transaksi ke dalam komputer membutuhkan waktu ± 1 hari, setelah itu 

melakukan pengecekan ulang dan membutuhkan waktu sekitar 2 hari. 

 

3.2 Analisis PIECES 

 Untuk mengidentifikasi masalah, maka harus melakukan analisis terhadap 

kinerja, informasi, ekonomi, keamanan aplikasi, efesiensi dan pelayanan. Panduan ini 

dikenal dengan  PIECES Analisis (Performance, Information, Economic, Control, 

Effeciency, Services).  

3.1.1  Analisis Kinerja (Performance) 



 Kinerja merupakan kegiatan pendukung di dalam menyelesaikan proses kerja. 

Kinerja diukur dengna jumlah produksi dan waktu respon dari suatu sistem 

Untuk kinerja sistem yang lama di MAN Godean masih lamban dan membutuhkan 

waktu yang cukup lama dalam prosesnya, yaitu diantaranya saat proses transaksi yang 

haris melakukan pencatatan ke dalam buku dan menuliskan bukti pembayaran ke dalam 

kartu pembayaran, hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan 

satu kali transaksi, dan juga dalam pembuatan laporan pemasukan dana, dan laporan 

pengalokasian dana masuk yang dibuat setiap sebulan sekali. Karena untuk membuat 

laporan tersebut awalnya pencatatan dilakukan secara manual yang kemudian 

dipindahkan ke dalam software spreadsheet terlebih dahulu, dan kemudian baru diolah 

menjadi sebuah laporan. Sama halnya dengan pembuatan laporan pengalokasian dana 

Dan waktu tercepat untuk pengecekan laporan tersebut adalah 3 hari karena melewati 

proses yang cukup banyak seperti penginputan kembali transaksi ke komputer, dan 

pengecekan ulang yang membutuhkan banyak waktu dan tenaga. 

3.1.2 Analisis Informasi (Information) 

 Syarat suatu sistem dapat menghasilkan informasi yang baik diantaranya adalah 

jika sistem tersebut dapat memberikan informasi yang berkualitas, bebas dari kesalahan, 

tepat sasaran. Pada MAN Godean masih terdapat situasi yang masih membutuhkan 

peningkatan kualitas dan kecepatan pemberian informasi. Seperti dalam informasi jumlah 

dana transaksi pembayaran per harinya belum bisa didapat dengan cepat. Disamping itu 

dalam pembuatan laporan per bulan dibutuhkan pula proses kalkulasi ulang dan 

pemasukan data ke dalam komputer sehingga akan membutuhkan waktu yang lebih 

lama dalam memperoleh informasi dalm bentuk laporan-laporan tersebut. Berkas laporan 

yang tidak dengan cepat disampaikan, akan menghambat proses pengambilan 

keputusan, dan juga keakuratan hasil laporan-laporan tidak dapat maksimal karena 

masih terdapat human error ataupun sistem error. 

3.1.3 Analisis Ekonomi (Economy) 

 Analisis ekonomi merupakan analisis yang berhubungan dengan masalah 

keuangann organisasi atau perusahaan. Pada analisis ekonomi dilakukan analisis 

terhadap biaya-biaya operasional yang dikeluarkan seriap tahunnya. Secara ekonomi 

sistem dinilai apakah sistem yang dibuat menghabiskan biaya yang ekonomis, Sistem 

pembayaran yang lama di MAN Godean membutuhkan biaya operasional yang tidak 

sedikit  seperti untuk membeli peralatan alat tulis, buku laporan, tempat arsip, dan lain-

lain dan ditambah lagi apabila terjadi kesalahan-kesalahan yang berakibat pada 

pemborosan kertas dan terbuangnya waktu untuk mengulangi proses yang terdapat 

kesalahan. Dari hasil pengamatan, biaya yang dikeluarkan untuk operasional tidak 

seimbang dengan manfaat yang didapat. 

3.1.4 Analisis Keamanan (Control) 



 Masalah keamanan sangat penting dalam meningkatkan kinerja sistem supaya 

terkontrol. Hal ini untuk meningkatkan kinerja sistem, mencegah atau mendeteksi 

penyalahgunaan atau kesalahan sistem, dan menjamin keamanan data, informasi dan 

persyaratan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam sistem pembayaran yang 

lama di MAN Godean antara lain ialah : 

1. Input data tidak di edit dengan cukup 

2. Kejahatan (misal, penggelapan atau pencurian) terhadap data. 

3. Pelanggaran data atau etika pada data atau informasi. Misal, data atau 

informasi diakses orang yang tidak berwenang. 

4. Data tersimpan berbentuk berkas, bukan file ( Soft Copy), sehingga 

kemungkinaan kerusakan dapat sangat terjadi, seperti dimakan binatang, 

rayap, tikus dan lain-lain, terkena air hujan dan hal-hal tak terduga 

lainnya. 

5. Terjadi error saat pemrosesan (oleh manusia, mesin, atau perangkat 

lunak). 

3.1.5 Analisis Efisiensi (Efficiency) 

 Efisiensi berhubungan dengan bagaimana sumber daya yang ada dapat 

digunakan sebaik mungkin dengan pemborosan yang paling minimum. Sistem lama 

masih kurang  efisien karena masih menggunakan sistem manual yang sehingga terjadi 

pemborosan yang diantaranya banyak waktu yang terbuang pada aktifitas sumber daya 

manuasia, mesin atau komputer, data input disalin secara berlebihan.Pemborosan untuk 

pembuatan laporan data pemasukan keuangan, dan data laporan pengalokasian dana. 

3.1.6 Analisis Pelayanan (Service)  

 Untuk perkembangan suatu organisasi dipicu peningkatan pelayanan baik dari 

sistem sebelumnya. Namun pelayanan yang ada di MAN Godean dalam hal pelayanan 

transaksi pembayaran menurut pengamatan masih kurang, dilihat dari lamanya proses 

transaksi berlangsung. Dan apabila kondisi saat itu terjadi antrian yang cukup banyak 

maka akan membuat proses transaksi terlihat lambat, dan menumpuk antrian. 

 

3.3 Perancangan Sistem 

 

 

 

 

 

 



Flowchart 
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Gambar 3.1 Flowchart 

 



Data Flow Diagram (DFD) 

 Data Flow Diagram (DFD) sering digunakan untuk menggambarkan 

suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara 

logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir 

atau lingkungan fisik dimana data tersebut akan disimpan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 DFD Level 0 
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3.2 Perancangan Basis Data 

3.3  

3.4  

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Relasi Antar Tabel 

User 
id_user* 
status 
password 

 

Transaksi 
no_transaksi* 
no_induk** 
kode_bayar** 
tanggal 
 

 

Jenis_transaksi 
Kode_bayar* 
nama_transaksi 
kode_kelas** 
jumlah 
tahun_ajaran 
 

 

Pembagian Kelas 
kode_kelas** 
no_induk** 
tahun_ajaran 

 

Kelas 
kode_kelas* 
nama_kelas 

 
 

Karyawan 
nip* 
nama 
alamat 
jabatan 
 

 

Jenis_Alokasi_Dana 

kode_dana* 
nama_dana 
jumlah_bagian 
nip** 
periode 
 

 

Dana SPM 
no_induk** 
kode_bayar** 
kode_kelas** 
jumlah_spm 

 

Siswa 
no_induk* 
nama 
jk 
alamat 
nama_ortu 
thn_masuk 

 

 

Dana_DU 
No_induk** 
Kode_bayar** 
Kode_kelas** 
Jumlah_du 
 

 

 

Pengalokasian 
kode_dana** 
jumlah_dana 
tahun _ajaran 
 

 

DFD LEVEL 1 

 



 

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.1 Tampilan Interface 

1. Form Utama 

Form Utama merupakan form yang hanya dapat diakses oleh admin saja. 

Dalam form utama ini admin dapat mengolah data yaitu memasukkan data, 

mengubah data, dan menghapus data pada form siswa, karyawan, kelas, 

dana SPM, transaksi, jenis transaksi, jenis dana alokasi. Admin mendapat hak 

akses penuh pada form utama ini. 

 

Gambar 4.1 Form Utama (Admin) 

2. Form Pengalokasian 

Form ini akan muncul setelah button data pengalokasian diklik. Form 

pengalokasian merupakan form yang terdapat data hasil pengalokasian uang 

yang telah dibayarkan melalui pencatatan pada form transaksi, sehingga 

setiap terjadi transaksi pembayaran maka jumlah rupiah yang telah 

terinputkan akan langsung dialokasikan sesuai dengan pembayaran yang 

terjadi. Dalam form ini data tidak dapat diolah demi menjaga kevalidan data 

dari perubahan yang diluar perhitungan yang seharusnya. 



 

Gambar 4.2 Form Data Pengalokasian 

 

3. Form Transaksi   

Form ini akan muncul setelah button data transaksi diklik. Form transaksi 

digunakan untuk mengolah data transaksi pembayaran. Dalam form ini 

transksi pembayaran dicatat dan juga terdapat form biaya kekurangan yang 

harus dibayarkan berdasakan nomor nim siswa. Nomor nim siswa menjadi 

kunci pokok dalam transaksi jadi pertama kali yang diisikan pertama kali saat 

transaksi adalah nomor induk.  

 

Gambar 4.3 Form Data Transaksi 



4.2 Pembahasan Database 

Database yang digunakan adalah MySQL menggunakan software 

WampServer. Database yang digunakan adalah database 

pembayaransekolah, dalam database pembayaransekolah terdiri dari 12 

tabel, yaitu : 

1. tabel siswa, terdiri dari 6 field yang merupakan biodata atau keterangan 

mengenai siswa. No induk sebagai primary key nya. 

2. tabel kelas, terdiri dari 2 field yang yaitu filed kode_kelas dan nama_kelas, 

menyimpan data tentang macam-macam kelas yang ada di MAN Godean 

yang nantinya akan diisi oleh para siswa, tiap tahun data kelas ini dapat 

berubah sesuai dengan berapa banyak kelas yang dibutuhkan. 

3. tabel bagi_kelas, tabel yang membagi para siswa ke dalam kelas-kelas 

berdasarkan tingkatan yang sedang ditempuh. Terdiri dari 3 field yaitu 

no_induk, kode_kelas, dan tahun_ajaran. Dimana no_induk sebagai 

foreign key yang diambil dari tabel siswa, dan kode_kelas sebagai foreign 

key yang diambil dari tabel kelas. Sehingga tabel bagi kelas memiliki 

relasi dengan tabel kelas dan tabel siswa. 

4. tabel jenis_transaksi, berisi data jenis-jenis transaksi dalam pembayaran, 

yang nantinya akan digunakan pada saat transaksi terjadi, memiliki relasi 

dengan tabel transaksi, tabel dana_spm, dan tabel dana_du.  

5. table jenis_dana_alokasi, tabel ini menyimpan data tentang dana yang 

akan mendapat aliran dana dari pemasukkan dana yang terjadi melalui 

transaksi pembayaran. 

6. tabel dana_spm, tabel ini menyimpan data dana SPM yang menjadi 

tanggungan para siswa. Diperlukan form ini karena untuk biaya SPM 

pembayaran dapat dilakukan secara mengangsur sehingga membutuhkan 

table sebagai tempat penyimpanan data daftar ulang,sehingga dapat 

diketahui berapa kekurangan dana yang harus dibayarkan atau siswa 

sudah melunasi. 

7. tabel dana_du, sama dengan tabel dana SPM, untuk menyimpan data 

dana daftar ulang yang harus dibayarkan oleh siswa. 

8. tabel transaksi, menyimpan data tentang transaksi pembayaran yang 

terjadi. Tabel ini berelasi dengan tabel jenis_transaksi, tabel siswa, tabel 

kelas dalam menentukan angka pembayaran siswa. 

9. tabel pengalokasian, dalam tabel ini digunakan untuk menyimpan data 

pengalokasian, jumlah pada tabel ini akan otomatis di update sesuai 

dengan transaksi yang telah terjadi. 



10. tabel karyawan, tabel karyawan digunakan sebagai foreign key di tabel 

jenis alokasi dana sebagai pemegang atau yang bertanggung jawab 

sebagai pembawa dana alokasi. 

11. Tabel login, berisi data tentang data user, yang akan digunakan untuk 

mengakses aplikasi. 

 

4.3 Pembahasan Interface 

1. Form Siswa 

Form siswa merupakan form untuk mengolah data siswa yang menjadi siswa 

di MAN Godean,  

2. Form Karyawan 

Form karyawan digunakan untuk mengolah data karyawan yang bekerja di 

dalam MAN Godean, namun tujuan yang lebih utama lagi form karyawan 

dalam aplikasi ini adalah untuk menyimpan data tentang pembawa atau yang 

bertanggung jawab dalam pemegang dana alokasi. 

3. Form Kelas 

Form kelas merupakan form untuk mengolah data kelas, data yang 

diinsertkan pada form ini adalah kode kelas dan nama kelas. 

4. Form Jenis Transaksi 

Pada form ini mengolah data tentang jenis-jenis transaksi yang ada digunakan 

dalam proses transaksi. Pada form ini terdapat 4 kolom yang harus diisikan 

yaitu kode bayar, kelas, nama pembayaran dana jumlah. 

5. Form Jenis dana Alokasi 

Form Jenis dana Alokasi, form yang digunakan untuk mengolah data jenis 

dana alokasi, pada form ini data mengacu pada tabel jenis_dana_alokasi di 

database pembayaransekolah. 

6. Form Bagi Kelas 

Form Bagi kelas merupakn form yang digunakan untuk membagi kelas para 

siswa sesuai dengan tingkatan yang sedang ditempuh, pada form ini 

penginputan dipermudah dengan sekali input dapat menginputkan banyak 

data, hal ini dapat dilakukan karena dalam satu kelas dapat terdiri dari 30an 

anak. Sehingga ada beberapa no induk yang akan mendapatkan kelas yang 

sama. 

7. Form Pengalokasian 



Form pengalokasian merupakan form yang menyajikan data tentang hasil 

pengalokasian berdasarkan transaksi yang terjadi, pada form ini tidak dapat 

diinsert, diedit, atau diubah oleh user karena pemrosesan data pengalokasian 

ini dilakukan oleh sistem.  

8. Form Transaksi 

Form transaksi merupakan form untuk mengolah data transaksi pembayaran 

yang terjadi, pada form ini saat diinsertkan no induk siswa maka akan secara 

otomatis muncul nama siswa, kelas yang sedang ditempuh, jumlah daftar 

ulang dan dana SPM yang harus dibayar. Pada from transaksi hanya 4 data 

yang akan disimpan yaitu no pembayara sebagai nomor bukti bayar, no_induk 

siswa yang melakukan transaksi, jenis transaksi yang telah dilakukan, dan 

tanggal saat transaksi dilakukan, selain itu data-data lain yang muncul dalam 

form ini yang tidak disimpan pada tabel transaksi hanya sebagai penjelas. 

9. Form Dana SPM 

Form dana SPM yaitu merupakan form untuk mengolah data dana SPM tiap 

siswa, dari form ini dapat diketahui informasi tentang status dana SPM yang 

harus dibayarkan oleh siswa. Karena untuk dana SPM dalam pembayarannya 

dapat diangsur maka untuk dana SPM pada field jumlah SPM akan terupdate 

secara otomatis oleh sistem apabila terjadi transaksi  pembayaran dana SPM. 

10. Form Dana daftar Ulang 

Sama seperti form data dana SPM, pada pembayaran daftar ulang juga dapat 

dilakukan dengan mengangsur, sehingga untuk menyimpan data daftar ulang 

siswa yang masih memiliki kekurangan. 

11. Form Help 

Form ini berfungsi sebagai manual penggunaan aplikasi ini, dimana 

keterangan yang ada tentang hak akses, fasilitas, fungsi keyboard shortcut, 

dan penjelasan tiap-tiap fungsi form yang ada. 

 

 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan dengan hasil analisa yang telah dilakukan dengan adanya laporan 

hasil skripsi yang berjudul “Aplikasi pembayaran dan pengalokasian dana sekolah 

berbasis java” bisa dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sistem lama yang awalnya digunakan, lebih rumit dalam pelaksanaan 

prosesnya, dibutuhkan perhitungan yang berulang juga agar tidak 

mengalami kesalahan. 



2. Sistem yang lama, lebih banyak membutuhkan waktu, tenaga, dan 

pemborosan dalam hal penyimpanan, baik dalam hal tempat, kertas, 

atau alat tulis lainnya.  

3. Penggunaan sistem yang baru dapat memudahkan bagian administrasi 

MAN Godean  didalam proses pendataan dan perhitungan. 

4. Dalam melakukan pengalokasian dana bagian administrasi menjadi lebih 

mudah dan praktis karena menggunakan sistem komputerisasi. 

5. Memudahkan didalam pembuatan laporan-laporan. 

6. Memberi keamanan untuk data secara keseluruhan dari ancaman yang 

tidak diinginkan, dan dapat menghemat kertas, karena disimpan dalam 

bentuk Soft Copy.  
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