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ABSTRAK 

 

Perkembangan teknologi pada era sekarang membuat banyak instansi 

menggunakan teknologi dalam proses bisnis mereka. Seperti halnya pada SD Hang 

Tuah 7 Surabaya yang awalnya hanya menggunakan cara manual/konvensional 

dalam proses bisnisnya, sekarang mulai mengembangkan dan memanfaatkan 

teknologi informasi untuk membantu proses bisnis di sana. Proses pembayaran SPP 

di SD Hang Tuah 7 Surabaya awalnya dilakukan dengan cara manual dan sekarang 

ingin beralih dengan menggunakan teknologi informasi dalam proses 

pembayarannya. Permasalahan yang terjadi dalam proses pembayaran SPP pada SD 

Hang Tuah 7 Surabaya saat ini adalah banyaknya terjadi kesalahan dalam penulisan 

kuitansi dan terjadi kehilangan atau terselipnya kuitansi.  

Menanggapi permasalahan tersebut maka dibuatkan aplikasi pembayaran 

SPP berbasis web. Aplikasi pembayaran SPP berbasis web memberikan informasi 

mengenai pembayaran, histori pembayaran dan laporan pembayaran. Aplikasi 

pembayaran SPP bisa melakukan pembayaran dengan cara mengunggah foto bukti 

pembayaran ke aplikasi kemudian akan di-approve oleh bendahara.  

Aplikasi pembayaran SPP berbasis web diharapkan bisa membantu 

mengatasi masalah kesalahan penulisan kuitansi dan kehilangan atau terselipnya 

kuitansi di SD Hang Tuah 7 Surabaya. Aplikasi pembayaran SPP memiliki fitur 

mencetak dan menyimpan laporan pembayaran SPP secara otomatis sehingga 

permasalahan kesalahan penulisan dan kehilangan kuitansi bisa diatasi. 

Kata kunci : Aplikasi pembayaran SPP, website, pembayaran SPP 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

SD Hang Tuah 7 Surabaya adalah sebuah instansi pendidikan yang berada 

di bawah naungan yayasan Hang Tuah cabang Surabaya. Bertepat di Jl.Golf 1 

Surabaya, Gunungsari, kec. Dukuh Pakis. Sekolah saat ini mempunyai sekitar 300 

siswa-siswi dan memiliki 20 guru pengajar. SD Hang Tuah 7 Surabaya tidak hanya 

mengajar anak-anak dari TNI AL tetapi juga anak-anak dari warga sipil juga boleh 

bersekolah disana. SD Hang Tuah 7 Surabaya ingin mengkomputerisasikan porses 

bisnis yang ada disana. Untuk saat ini SD Hang Tuah 7 Surabaya masih 

menggunakan cara manual dalam beberapa proses seperti, pendaftaran siswa baru, 

Absensi, Penilain hasil, Pencatatan keluar masuk dana, Penggajian guru dan staff 

juga menggunakan cara manual, tak terkecuali pada proses pembayaran SPP.    

Pembayaran SPP masih dilakukan secara manual. Sebelum membayar 

siswa/siswi diberikan kartu SPP sebelum tanggal pembayaran. Proses pembayaran 

dilakukan dengan cara siswa/siswi membayar kepada wali kelas kemudian dicatat 

oleh wali kelas dan di serahkan ke staff bendahara. Cara lain adalah wali murid 

membayar langsung dengan datang ke sekolah kemudian menyerahkan kartu SPP 

dan membayar ke staff bendahara. Pembayaran di SD Hang Tuah 7 Surabaya 

meiliki perbedaan nominal pembayaran tiap kelas dan perbedaan 4 kategori status 

orang tau wali. Untuk pencatatan juga dilakukan secara manual yang 
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memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pencatatan pembuatan laporan atau 

bahkan kehilangan kuitansi pembayaran.  

Kesalahan dalam pencatatan tersebut berakibat pada hasil laporan yang 

tidak cocok atau tidak balance. Akibatnya staff bendahara harus mengoreksi 

kembali satu persatu laporan pembayaran SPP dengan kuitansi yang ada, dan hal 

tersebut bisa memakan waktu yang terbilang lama karena ratusan kuitansi harus 

disamakan dengan uang yang ada dan laporan yang sudah terbuat. Kemudian jika 

ada kehilangan kuitansi staff bendahara harus menghubungi pihak wali murid untuk 

memastikan apakah dia benar sudah membayar atau belum dengan menunjukkan 

kuitansi ke staff bendahara. Hal tersebut akan merepotkan pihak wali murid karena 

harus ke sekolah lagi untuk menunjukan kuitansi tersebut ke staff bendahara. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka solusi yang akan dibuat adalah 

membuat aplikasi pembayaran SPP. Aplikasi ini memberikan informasi mengenai 

pembayaran SPP sehingga wali murid hanya melakukan transfer ke pihak sekolah 

dan mengunggah bukti pembayaran tanpa harus datang ke sekolah. Untuk 

pencatatan, aplikasi langsung memberikan laporan dalam satu periode tahun ajar, 

sehingga memperkecil kemungkinan kesalahan pencatatan atau kehilangan data 

pembayaran. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu, bagaimana membuat aplikasi pembayaran SPP online berbasis 

web pada SD Hang Tuah 7 Surabaya? 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam aplikasi pembayaran SPP online pada SD Hang 

Tuah 7 Surabaya adalah: 

1. Aplikasi ini membahas pencatatan laporan keseluruhan dan laporan tiap 

bulan. 

2. Aplikasi ini dapat memunculkan tagihan SPP tiap bulan. 

3. Aplikasi tidak membahas tentang keluar masuk dana diluar SPP. 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan dalam pembuatan aplikasi ini 

adalah untuk memberi solusi dalam pencatatan yang terkadang kehilangan kuitansi 

atau kesalahan dalam pencatatan laporan. 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari aplikasi pembayaran SPP online pada SD Hang Tuah 7 

Surabaya adalah: 

1. Aplikasi memberikan informasi tagihan SPP yang harus dibayar. 

2. Memperkecil kemungkinan kesalahan pencatatan laporan. 

3. Tersedianya database  untuk menampung bukti pembayaran (bukti transfer) 

sehingga memperkecil kehilangan bukti pembayaran. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan laporan kerja praktik kali ini adalah sebagai 

berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 
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Bab ini berisi tentang latar belakang dan permasalahan yang ada dalam SD 

Hang Tuah 7 Surabaya, solusi yang akan dilakukan yaitu perencanaan 

pembuatan Aplikasi Pembayaran SPP, selain itu juga membahas tujuan 

dan manfaat dari aplikasi yang akan dibuat. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam bab ini membahas tentang profil, struktur organisasi, visi dan misi 

dari SD Hang Tuah 7 Surabaya, serta beberapa informasi yang dapat 

menunjang laporan kerja praktik agar lebih terpercaya. 

BAB III LANDASAN TEORI 

Bab ini berisis tentang teori-teori yang akan digunakan dalam melakukan 

analisa dan desain sistem, sistem informasi yang terkait yaitu: alur proses 

pembayaran, Diagram Index, Data Flow Diagram, dll. 

BAB IV DESKRIPSI KERJA PRKATIK 

Bab ini berisis tentang sistem informasi atau rancangan dari aplikasi yang 

akan dibuat. Bab ini menggunakan teori dari bab sebelumnya untuk 

memecahkan permasalahan yang ditemukan. Rancangan sistem terdiri 

dari alur proses atau sysflow, contex diagram, data flow diagram, physical 

data model dan conceptual data model. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari pembuatan sistem 

yang telah dibuat serta saran yang bertujuan untuk mengembangkan sistem 

ini. 
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 BABII 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

2.1 Profil Sekolah 

SD Hang Tuah 7 Surabaya berdiri sejak 1 Februari 1967 berada dibawah 

naungan Yayasan Hang Tuah Cabang Surabaya. Berletak di jl. Golf  I Surabaya 

sekolah ini memiliki akreditasi A, oleh karena itu sekolah ini banyak diminati 

masyarakat baik umum maupun dari warga TNI AL. SD Hang Tuah 7 Surabaya 

memiliki segudang prestasi, baik akademik maupun non akademik, dari tingkat 

regional maupun nasional.  

Perkembangan SD Hang Tauh 7 Surabaya tidak mau kalah dengan SD 

lainnya. Untuk saat ini terus memperbaiki infrakstuktur sekolah agar masih bisa 

dilirik oleh masyarakat meskipun dari segi bangunan dan keindahan tata ruang 

sekolah. Dari segi kurikulum tidak jauh berbeda dari SD unggulan lain atau SD 

Negri. SD Hang Tuah 7 Surabaya juga mulai mengikuti perkembangan era digital 

meskipun belum semua proses bisnis berganti ke digital tetapi ada wacana untuk 

berganti ke digital. Kegiatan belajar mengajar disana juga terus berkembang demi 

tercapai lulusan yang berprestasi baik akademik maupun non akademik seperti vsisi 

dan misi dari SD Hang Tuah 7 Surabaya. Visi, misi dan motto dari SD Hang Tuah 

7 Surabaya adalah sebagai berikut, 

A. VISI 

Mengembangkan peserta didik menjadi insan yang beriman, bertaqwa, 

berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri dan bertanggung jawab. 
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B. MISI 

Menjadikan peserta didik  

1. Beriman dan bertqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Sehat jasmani dan rohani. 

3. Berprestasi dibidang akademik maupun non akademik. 

4. Terampil, cakap, kreatif, mandiri dan bertanggung jawab. 

5. Berwawasan bahari. 

C. MOTTO 

Keberadaan kami mencerdaskan anda. 

2.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi pada SD Hang Tuah 7 Surabaya terdiri dari yayasan, 

Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Staff Bendahara, Tata 

Usaha dan guru-guru yang mengajar pada SD Hang Tuah 7 Surabaya. Struktur 

organisasi dari SD Hang Tuah 7 Surabaya digambarkan pada gambar 2.1 beserta 

penjelasan yang ada dibawahnya.  
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Gambar 2.1 Struktur Orgasinasi SD Hang Tuah 7 Surabaya 

Penjelasan dari struktur organisasi SD Hang Tuah 7 Surabaya sebagai berikut : 

1. Yayasan Hang Tuah cabang Surabaya : adalah organisasi yang menaungi 

sekolah dan bertanggung jawab atas apa saja yang ada disekolah dan 

memiliki kekuasaan diatas Kepala Sekolah 

2. Komite sekolah : adalah badan mandiri atau perseorangan yang memiliki 

tanggung jawab mengawasi pelayanan pendidikan dan meningkatkan mutu 

sekolah dari luar lingkungan sekolah. 

3. Kepala Sekolah : adalah pemimpin dari sekolah dan yang bertanggung 

jawab atas pengelolahan manajemen sekolah, administrasi dan kegiatan 

belajar mengajar di dalam sekolah. 
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4. Wakil Kepala Sekolah : adalah guru yang bertanggung jawab jika Kepala 

Sekolah tidak ada di lingkungan sekolah dan menjadi rekan Wakil Kepala 

Sekolah untuk mengolah lingkungan sekolah. 

5. Bendahara sekolah : adalah guru yang bertanggung jawab atas keluar 

masuknya dana sekolah. 

6. Tata usaha : adalah guru yang bertanggung jawab atas administrasi sekolah 

7. Wali kelas 1-6 : adalah guru yang bertanggung jawab atas anak didik di 

kelas dan merangkap menjadi guru semua perlajaran dalam kelas-kelas 

tersebut. 

8. Guru agama : adalah guru yang mengajar ilmu agama kepada siswa/siswi 

dari kelas 1-6 

9. Guru penjaskes : adalah guru yang mengajar ilmu pendidikan jasmani dan 

kesehatan kepada siswa/siswi dari kelas 1-6 

10. Guru bahasa jawa : adalah guru yang mengajar ilmu bahasa jawa kepada 

siswa/siswi dari kelas 1-6 

11. Guru komputer : adalah guru yang mengajar ilmu computer dasar kepada 

siswa/siswi dari kelas 1-6 

12. Penjaga sekolah : adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjaga 

keamanan sekolah dari ancaman apapun baik dari luar maupun dari dalam 

sekolah 

13. Pembantu umum : adalah orang yang bertanggung jawab atas inventaris 

sekolah 
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 BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Pembayaran  

Pembayaran adalah suatu mekanisme kegiatan pertukaran uang menjadi 

barang, jasa atau informasi kepada penerima baik secara langsung maupun lewat 

jasa perbankan. Pembayaran dibedakan menjadi dua jenis pembayaran tradisional 

dan pembayaran modern. 

Pembayaran tradisional adalah bisa dikatakan pembayaran secara 

langsung dan tidak melibatkan jasa perbankan. Sedangkan pembayaran modern 

adalah pembayaran yang melalui jasa perbankan. (Ariyani, 2014). 

SD Hang Tuah 7 Surabaya untuk saat ini menggunakan proses pembayaran 

yang tradisional. Wali murid atau siswa di haruskan untuk data ke sekolah gunu 

melakukan pembayaran SPP. 

 

3.2 SPP (Sumbangan Pembinanan Pendidikan) 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia SPP diartikan menjadi 3 yaitu 

Surat Persetujuan Pembayaran, Sumbangan Pembinaan Pendidikan dan Surat 

Perjanjian Penerbitan. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah Sumbangan 

Pembinaan Pendidikan dapat diartikan sebagai sumbangan dana yang harus dibayar 

oleh siswa dan akan digunakan untuk pembinaan pendidikan dalam sekolah 

tersebut. (KBBI, 2018).  
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SPP di SD Hang Tuah 7 Surabaya dibedan setiap kelasnya dari kelas 1 

sampai kelas 6. Perbedaan jumlah SPP juga dipengaruhi oleh status sosial orang tua 

wali dari murid tersebut, dari yang memiliki pangkat tertinggi di TNI AL mulai dari 

Jendral, Komandan, Tamtama, hingga warga sipil. Nominal dari SPP diurutkan dari 

yang punya pangkat tertinggi akan lebih rendah nominalnya.  

3.3 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem adalah informasi yang akan digunakan oleh 

pengembang sistem sebagai acuan untuk pembuatan aplikasi yang bisa dijadikan 

solusi dari permasalahan yang ada dalam sebuah perusahaan. Perancangan sistem 

tidak dibuat dengan asal, perencanaan harus dibuat menggunakan metode-metode 

yang sudah ada. Metode yang paling banyak digunakan dalam perancangan sistem 

adalah metode System Development Life Cycle (SDLC) (Fatta, 2008). 

 
 Metode perancangan sistem 

Perancangan sistem banyak menggunkanan metode System Development 

Life Cycle (SDLC). Metode SDLC memiliki tahapan-tahapan yang harus dilalui   

A. Analisis 

B. Desain 

C. Implementasi 

D. Pemeliharaan 

SDLC mempunyai beberapa model pengembangan salah satunya adalah 

model pengembangan terstuktur. Pengembangan terstruktur berfokus pada aliran 

data dan proses bisnis. Aliran data dan proses bisnis digambarkan dalam sebauah 

diagram yang disebut Data Flow Diagram (DFD) (Fatta, 2008). 
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A. Analisis 

Tahapan analisis adalah tahapan mengumpulkan informasi mengenai 

proses bisnis yang sedang berjalan pada suatu organisasi. Analisis dilakukan untuk 

mendapatkan informasi proses bisnis dan permasalahan yang ada dalam proses 

bisnis organisasi. Informasi yang diperoleh akan digunakan untuk mengusulkan 

sistem baru yang bisa memberikan solusi pada permasalahan yang ada. Analisis 

bisa dilakukan dengan teknik observasi langsung ke organisasi atau wawancara 

dengan orang-orang yang terlibat pada proses bisnis di dalam organisasi. 

B. Desain 

Tahap desain adalah tahapan mengubah kebutuhan yang masih berupa 

konsep menjadi sebuah sistem yang dapat digunakan sebagai perancangan sistem. 

Tahapan desain dapat menghasilkan dokumentasi mengenai desain sistem yang 

akan dibuat, desain data, desain rencana tabel, dan desain antarmuka. 

C. Implementasi  

Tahap implementasi dalam SDLC yaitu menguji aplikasi yang sudah 

dibuat apakah bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dalam organisasi dan 

apakah sistem bisa dijalankan dengan mudah oleh pengguna.  

D. Pemeliharaan  

Tahap pemeliharaan digunakan untuk perbaikan sistem dan peningkatan 

ke versi terbaru. Perbaikan dilakukan ketika aplikasi mengalami crash.  
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 Data flow diagram 

Menurut Fatta (2008), Data Flow Diagram adalah suatu proses pemodelan 

data dan bagaimana pengoperasian proses binis pada sebuah organisasi. DFD 

diabagi menjadi dua model DFD logis dan DFD fisik. DFD logis menggambarkan 

bagaimana proses berjalan tanpa harus menyarankan mereka harus dilakukan. 

Sedangkan DFD fisik dijelaskan beserta implementasi pemrosesan informasinya. 

Berikut adalah simbol pada DFD yang dijelaskan pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Elemen Data Flow Diagram 

Simbol Keterangan 

 

Entitas dapat berupa orang/unit yang berinteraksi 
dengan sistem tetapi di luar sistem. 

 

Orang/unit yang mempergunakan atau melakukan 
transformasi data.   

                

              aliran data 

Aliran data dengan arah khusus dari sumber ke 
tujuan. 

 Penyimpanan data atau tempat data dilihat dari 
proses. 
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Perancangan DFD memiliki beberapa tahapan yang akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

A. Contex diagram yang menunjukan semua proses bisnis dibuat dalam 1 proses 

tunggal. 

B. Diagram level 0 menunjukan semua proses utama dalam keseluruhan sistem. 

Dalam level ini ditunjukan bagaimana proses utama dihubungkan dengan 

entitas eksternal. 

C. Diagram level 1 adalah pendetailan dari setiap proses utama dalam diagram 

level 0, sekaligus menunjukan bagaimana informasi berpindah dari satu proses 

ke proses yang lain. 

D. Diagram level 2 menunjukan proses yang menuyusun sebuah proses level 1. 

Level ini mungkin tidak dibutukan atau mungkin harus diteruskan ke level 

berikutnya. 

 
3.4 Database  

Menurut Hutahean (2015), database adalah kumpulan file yang saling 

berhubungan ditujukkan dengan kunci yang ada dalam file. Database dalam 

perusahaan berisi tentang data-data yang ada dalam lingkup perusahaan tersebut. 

Jika sebuah file tidak dapat berhubungan maka file tersebut bukan dari satu 

database yang sama. Database mempunyai beberapa istilah yang akan di jelaskan 

pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Elemen Database  

Simbol Keterangan 

Entity Bisa disebut objek yang ada dalam sebuah organisasi 

Atribut Isi dari suatu entity atau identitas dari objek  
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Simbol Keterangan 

Data Value Data yang tersimpan dalam atribut 

Record Kumpulan elemen yang saling berkaitan memberi 
informasi sauatu entitas secara lengkap 

File Kumpulan elemen record yang panjang dan ukurannya 
sama tetapi berbeda value 

Konsep pembutan database terdapat suatu teknik yang disebut Entity 

Relationship (ER). ER dapat digambarkan dalam sebuah diagram yang disebut 

Entity Relationship Diagram (ERD).  

 
 Entity relationship diagram 

Menurut Loonam dan Brady (2010), Entity Relationship Diagram (ERD) 

adalah teknik yang digunkan untuk memodelkan data dari suatu organisasi. ERD 

dengan detail pendukung merupakan model data yang nantinya akan digunakan 

sebegai spesifikasi pada database. ERD memiliki Entitas yang bisa disebut sebagai 

objek, setiap Entitas memiliki atribut. Entitas harus memiliki satu Atribut yang unik 

disebut sebagi Primery Key. Hubungan tiap entitas dibedakan menjadi 3 yaitu: 

1. One-to-one artinya setiap entitas “A” dengan Entitas “B” satu kali. 

2. One-to-many artinya setiap entitas “A” dengan Entitas “B” satu lebih dari 

satu kali. 

3. Many-to-many artinya setiap entitas “A” dengan Entitas “B” lebih dari satu 

kali begitu juga sebaliknya.  

ERD memiliki beberapa simbol yang harus digunakan untuk 

menggambarkan alur dari ERD. Simbol-simbol tersebut dijelaskan pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Tabel Elemen ERD 
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Simbol Keterangan 

 

 

Entitas bisa disebut juga sebagai 
objek yang dapat diidentifikasi dalam 
lingkungan pemakai 

 

 

Atribut digunakan untuk 
mendeskripsikan entitas 

 

 

Atribut primary key adalah atribut 
yang unik dan tidak boleh sama 
nilainya dengan atribut lain.  

 

 

Relasi menunjukkan adanya 
hubungan antar entitas 

 

 

Garis digunakan untuk 
menghubungkan atara entitas dengan 
relasi, entitas dengan atribut. 

 

      

a
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 BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Identifikasi Masalah 

Tahap identifikasi masalah dilakukan guna untuk mengetahui 

permasalahan yang terjadi dalam proses pembayaran SPP pada SD Hang Tuah 7 

Surabaya. Tahap ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung ke 

pihak instansi yang menangani pembayaran SPP. Berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara yang dilakukan pada SD Hang Tuah 7 Surabaya terdapat beberapa 

masalah, yaitu: 

1. Pembayaran masih dilakukan secara manual. Artinya wali murid akan 

membayar langsung ke petugas bendahara yang berada di sekolah dengan 

membawa kartu pembayaran SPP yang sudah dibagikan ke siswa/siswi 

seminggu sebelum tanggal pembayaran atau dititipkan ke siswa dan akan 

dibayar melalui wali kelas yang nantinya akan di setorkan ke petugas 

Bendahara.  

2. Terdapat antrean panjang jika pembayaran SPP dilakukan. 

3. Pencatatan pembayaran SPP dilakukan oleh petugas Bendahara secara 

manual yang memungkinkan terjadinya kesalahan pencatatan dalam 

pembuatan kuitansi. 

4. Terdapat pencatatan laporan yang tidak sesuai dikarenakan terdapat kuitansi 

yang terselip atau bahkan hilang.  
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4.2 Analisis  

Tahap analisis dilakukan untuk mendapat informasi tentang sistem yang 

berjalan pada SD Hang Tuah 7 Surabaya saat ini. Tahap ini juga dilakukan 

pengumpulan data yang akan dibutuhkan dalam proses pembuatan aplikasi. Sistem 

yang berjalan pada proses pembayaran SPP di SD Hang Tuah 7 Surabaya saat ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Wali kelas membagikan kartu SPP kepada siswa/siswi seminggu sebelum 

jatuh tempo pembayaran. 

2. Wali murid membayar dengan datang ke sekolah mambawa kartu SPP yang 

sudah dilakukan dan membayar ke petugas bendahara sekolah. Cara lain 

adalah pembayaran dilakukan oleh siswa dengan membayar ke wali kelas 

disertai kartu SPP yang nantinya akan diserahkan wali kelas ke petugas 

bendahara sekolah. 

3. Bendahara sekolah membuat kuitansi pembayaran SPP dan diserahkan ke 

wali murid atau siswa. 

4. Bendahara sekolah melakukan pencatatan laporan pembayaran SPP. 

Setelah analisis proses bisnis yang berjalan saat ini dan mengetahui 

permasalahan yang ada dalam proses bisnis tersebut, maka tahapan selanjutnya 

adalah perencanaan sistem yang akan dibuat di SD Hang Tuah 7 Surabaya guna 

untuk memberikan solusi yang ada dalam proses pembayaran SPP. Usulan sistem 

yang akan dijalankan di SD Hang Tuah 7 Surabaya adalah sebegai berikut: 
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1. Siswa mengakses website yang sudah tersedia dalam pembayaran SPP dan 

diharuskan untuk login  dengan memasukkan username dan password yang 

sudah diberikan oleh wali kelas. 

2. Sistem akan menampilkan halaman utama dari website tersebut dengan 

beberapa fitur yaitu informasi pembayaran, pembayaran dan histori 

pembayaran. Informasi pembayaran berisikan informasi tentang 

pembayaran SPP. Pembayaran berisikan form yang mengaharuskan siswa 

untuk meng-Upload bukti transfer pembayaran SPP. Histori pembayaran 

berisikan histori pembayaran dari siswa yang melakukan login  tersebut. 

3. Siswa membayar SPP dengan cara mentransfer ke no rekening yang sudah 

ditentukan oleh pihak sekolah. 

4. Siswa meng-Upload bukti transfer pembayaran SPP tersebut melalui 

aplikasi website. 

5. Admin atau staff bendahara sekolah akan melakukan approval pembayaran. 

Approve pembayaran dilakukan setelah staff bendaraha harus masuk ke 

website dengan login  sebagain bendahara. 

6. Setelah di-approve oleh bendahara maka histori pembayaran dari siswa 

akan di-update secara otomatis oleh sistem. 

7. Website untuk bendahara memiliki fitur pengolahan master siswa dan 

pembayaran SPP, approv pembayaran, laporan pembayaran SPP. 

8. Laporan pembayaran SPP bisa difilter bedasarkan pembayaran perbulan. 

Pembutan sistem baru membutuhkan beberapa tambahan untuk 

mempermudah dan menentukan apa yang bisa dilakukan oleh sistem nanti dan siapa 
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saja yang menggunakan sistem tersebut.  Proses penentuan kebutuhan kebutuhan 

sistem akan dijabarkan dibawah ini. 

 
 Kebutuhan pengguna 

Kebutuhan pengguna menentukan siapa saja yang akan menggunakan 

aplikasi pembayaran SPP dan apa yang bisa dilakukan oleh aktor tersebut. 

Penjelasan dari kebutuhan pengguna akan diajabarkan dalam tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Tabel Kebutuhan Pengguna 

AKTOR FUNGSI 

Bendahara 1. Melakukan pengolahan master siswa, 
master SPP, master pegawai, dan master 
tahun ajar (menambah, merubah dan 
menghapus data). 

2. Melakukan approval pembayaran SPP. 
3. Melihat laporan tagihan SPP. 

Siswa 1. Melihat informasi pembayaran. 
2. Melakukan pembayaran SPP. 
3. Melihat histori pembayaran. 

Kepala Sekolah 1. Melihat laporan tagihan SPP. 

 

 Kebutuhan fungsional 

Kebutuhan fungsional menjelaskan tentang fungsi yang ada di dalam 

sistem, artinya apa saja yang bisa dilakukan oleh sistem nantinya. Penjelasan 

detailnya akan dijelaskan pada tabel dibawah 

1. Fungsi pengolahan master 
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Fungsi pengolahan master digunakan untuk membuat, merubah dan 

menghapus data-data master yang digunakan dalam aplikasi. Detail penjelasan 

dijelaskan dalam tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Tabel Fungsi Pengolahan Master 

Aktor  Fungsi  Hasil  

Bendahara  1. Bendahara dapat menambah, 
mengubah atau menghapus 
data siswa, data SPP, data 
pegawai, data kelas dan data 
tahun ajar. 

2. Mengisikan data siswa yang 
diminta oleh sistem (NIS, 
Nama, Alamat, Kota, Tanggal 
lahir, Kelas, Nama orang tua, 
Status orang tua, Password 
siswa). 

3. Mengisikan data SPP (Id SPP, 
kategori SPP, jumlah SPP). 

4. Mengisikan data pegawai (id 
pegawai, nama pegawai, 
jabatan, level). 

5. Mengisikan data tahun ajar (id 
tahun ajar, tahun ajar, bulan 
awal, bulan akhir). 

6. Mengisikan data kelas (Id 
kelas, kelas, nominal SPP). 

 

1. Data siswa 
2. Data SPP 
3. Data pegawai 
4. Data tahun ajar 
5. Data kelas 

 

2. Fungsi login website 

Fungsi login website digunakan ketika user siswa, bendahara dan Kepala 

Sekolah ingin masuk ke aplikasi website. User harus memasukkan username dan 

password yang sesuai dengan database. Penjelasan fungsi login website dapat 

dilihat pada tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Tabel Fungsi Login Website 

Aktor  Fungsi  Hasil  

Bendahara, 
Siswa, Kepala 
Sekolah 

1. Memasukan username dan 
password yang sesuai. 

Masuk website 
berdasarkan username. 

 

3. Fungsi pembayaran SPP 

Fungsi pembayaran SPP digunakan siswa untuk membayar SPP melalui 

aplikasi. Siswa harus mengunggah foto bukti bayar ke website kemudian akan 

disimpan oleh sistem. Penjelasan fungsi pembayaran SPP dapat dilihat pada tabel 

4.4. 

Tabel 4.4 Tabel Fungsi Pembayaran SPP 

Aktor Fungsi Hasil 

Siswa 1. Pembayaran SPP dapat 
dilakukan setelah melakukan 
transfer ke nomor rekening 
sekolah. 

2. Masuk ke menu pembayaran 
pada website pembayaran SPP 
dan mengunggah bukti 
transfer yang sudah dilakukan. 

Data pembayaran 

 

4. Fungsi approve pembayaran 

Funsgi approve pembayaran digunakan bendahara untuk melakukan 

approval pembayaran yang telah dilakukan oleh siswa. Penjelasan fungsi approve 

pembayaran dapat dilihat pada tabel 4.5 

Tabel 4.5 Tabel Fungsi Approve Pembayaran 
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Aktor Fungsi Hasil 

Bendahara 1. Masuk ke menu Approve 
pembayaran dalam website 
admin. 

2. Klik approve data pembayaran 
yang ditampilkan oleh sistem 
dalam bentuk list. 

3. List data pembayaran bisa 
difilter berdasarkan kelas atau 
bulan 

Update status data 
pembayaran 

 

5. Fungsi histori pembayaran 

Fungsi histori pembayaran digunakan untuk melihat data histori 

pembayaran yang sudah dilakukan maupun yang belum dilakukan oleh siswa pada 

satu tahun ajar. Penjelasan fungsi histori pembayaran dapat dilihat pada tabel 4.6 

Tabel 4.6 Tabel Fungsi Histori Pembayaran 

Aktor Fungsi Hasil  

Siswa 1. Lihat histori pembayaran yang 
ada dalam website 
pembayaran SPP. 

2. Sistem akan menampilkan 
pembayaran yang sudah 
dilakukan dan sudah di 
approve oleh bendahara dalam 
bentuk list. 

3. List data pembayaran 
ditampilkan dalam satu tahun 
ajar. 

List data pembayaran 
yang sudah di approve 
bendahara. 

 

6. Fungsi laporan tagihan SPP 

Fungsi laporan tagihan SPP digunakan oleh bendahara dan Kepala Sekolah 

untuk melihat hasil dari pembayaran SPP siswa pada satu tahun ajar. Laporan 
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tagihan SPP menampilkan data siswa yang belum bayar dan berapa tagihannya pada 

satu tahan ajar. 

Tabel 4.7 Tabel Fungsi Laporan Tagihan SPP 

Aktor Fungsi  Hasil  

Bendahara 
dan Kepala 
Sekolah 

1. Masuk ke menu laporan 
tagihan SPP yang ada dalam 
website admin. 

2. Sistem akan menampilkan 
tagihan SPP yang belum 
dibayar oleh siswa dalam satu 
tahun ajar. 

3. List data tagihan SPP difilter 
berdasarkan kelas. 

List data tagihan SPP 
yang belum dibayar 
siswa. 

 

 Kebutuhan non fungsional 

Performance requirements 

Website dapat diakses 24 jam secara online. 

Maintenable 

Pemeliharaan data dapat dilakukan dengan mudah karena terdapat data 

master yang saling terintegrasi. 

Security 

Setiap user harus memasukkan username dan password ketika ingin masuk 

ke website. Pemabatasan hak akses di lakukan sesuai user yang masuk ke website. 

Accuracy and Precision 

Data yang ditampilkan harus akurat dan real-time. 
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 Kebutuhan hardware dan software 

Kebutuhan hardware untuk mendukung dan menjalankan website 

pembayaran SPP berupa komputer dengan spesifikasi meliputi: 

1. Procesor Intel Core i3 1.6GHz 

2. Memory 4GB DDR3 

3. HDD 500GB 

Software yang mendukung untuk digunakan sebagai server dari website 

pembayaran SPP adalah XAMPP yang dapat digunakan sebagai server website dan 

penyimpanan database . 

 
4.3 Desain 

Tahapan desain adalah tahapan yang mengubah informasi yang dibapat 

dari sebuah analisi menjadi sebuah desain website pembayaran SPP pada SD Hang 

Tuah 7 Surabaya. Tahapan dari desain ini menggambarkan alur sistem, alur data, 

desain tabel dan desain antar muka. Gambaran alur sistem berupa gambaran 

mengenai alur sebuah sistem yang nantinya akan berjalan. Tahapan desain alur 

sistem biasa disebut dengan System flow .  

Desain alur data website pembayaran SPP SD Hang Tuah 7 Surabaya 

digambarkan dengan data flow diagram atau DFD. Pembuatan desain alur data 

dengan DFD digambarkan dari proses yang besar sampai ke proses yang paling 

detail. Sebelum membuat DFD diharuskan membuat context diagram, diagram 

jenjang kemudian data flow diagram.  
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Desain tabel menggambarkan relasi tabel dari sebuah database yang 

digunakan website pembayaran SPP. Sebelum membuat desain tabel diharuskan 

membuat Conseptual Data Model (CDM) dan Physical Data Model (PDM). 

Setelah membuat CDM dan PDM barulah bisa membuat desain tabel dan struktur 

database  yang bisa digunakan pada website pembayaran SPP pada SD Hang Tuah 

7 Surabaya. Penjelasan tahapan desain akan dijelaskan sebagai berikut. 

 
 Sistem Flow 

Tahap pembuatan System flow di lakukan untuk menggambarkan sistem 

yang akan dibuat didalam satu bagian dalam organisasi. Sistem tersebut nantinya 

akan terkomputerisasi. System flow adalah aliran data dan informasi yang 

terkomputerisasi didalam suatu bagian dalam sebuah perusahaan atau organisasi. 

Pembuatan System flow bisa dipecah menjadi gambaran setiap proses bisnis. 

System flow pada SD Hang Tuah 7 Surabaya dibedakan menjadi 2 bagian. 

bagian front end atau bagian yang akan dilakukan oleh user berisi proses login , 

pemabayaran, dan melihat histori. Bagian back end atau yang dilakukan oleh admin 

berisi proses login  admin, pengolahan data master siswa dan laporan pembayaran 

SPP. 

A. System Flow Pengolahan Data Master 

System flow data master menggambarkan alur proses sistem untuk 

membuat, merubah dan menghapus data master (data master kelas, data master 

siswa, data master SPP, data master pegawai dan data master tahun ajar).  System 

flow data master dibuat hanya satu mesikupun data yang diolah banyak karena 
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proses yang dilakukan untuk membuat, merubah dan menghapus data master semua 

sama. Untuk lebih jelasnya bagaimana proses pengolahan data master akan 

dijelaskan dalam gambar 4.1. 

Gambar 4.1 System Flow Pengolahan Data Master 
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B. System Flow Login  

System flow login menggambarkan langkah yang akan dilalaui oleh user 

untuk melakukan login ke aplikasi. Login dilakukan untuk membedakan setiap user 

yang masuk ke aplikasi dan nantinya akan berpengaruh ke bagian proses lainnya. 

User diharuskan untuk mengisi username dan password, kemudian sistem akan 

mencocokan username dan password dengan data yang berada di database. Apabila 

username dan password yang dimasukkan sama dengan yang ada di database maka 

sistem akan masuk ke halaman utama web dengan data yang sesuai username dan 

password tersebut. Kemudian jika login gagal sebanyak 5 kali maka sistem akan 

menampilkan peringatan untuk menanyakan ke admin username dan password user 

tersebut.  

Proses login untuk admin sama halnya dengan proses login user, tetapi jika 

admin mengalami kegagalan login sebanyak lima kali maka sistem akan 

menampilkan peringatan untuk melihat pada database user admin. Proses login 

user dan admin akan ditunjukkan pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 System Flow Login 

C. System Flow Pembayaran 

System flow pembayaran menggambarkan proses bagaimana user akan 

melakukan pembayaran dengan cara mengupload bukti pembayaran ke aplikasi. 

Setelah itu sistem akan menyimpan data pembayaran ke database. Proses 

pembayaran terletak didalam menu pembayaran. Proses ini bisa dilakukan setelah 

login sebagai user. System flow pembayaran akan ditunjukkan pada gambar 4.3 
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Gambar 4.3 System Flow Pembayaran 

D. System Flow History Pembayaran Siswa 

System flow ini menggambarkan proses bagaimana siswa ketika ingin 

melihat history pembayaran yang telah mereka lakukan dan yang sudah di-approve 
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oleh bendahara. Sistem akan menampilkan semua history pembayaran yang sudah 

dilakukan maupun yang belum dilakukan oleh siswa dalam satu tahun ajar 

berdasarkan NIS siswa yang login ke website. Proses melihat history akan 

dijelaskan pada gambar 4.4. 

Gambar 4.4 System Flow History Pembayaran Siswa 
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E. System Flow Approve Pembayaran 

System flow approve Pembayaran adalah gambaran sistem proses 

konfirmasi pembayaran yang akan dilakukan oleh bendahara. Sistem akan 

menampilkan semua pembayaran yang sudah dilakukan oleh siswa dalam bentuk 

list. List pembayaran dapat difilter sesuai kelas yang ingin ditampilkan oleh 

bendahara. Proses approve pembayaran akan dijelaskan pada gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 System Flow Approve Pembayaran 

F. System Flow Laporan Tagihan SPP 

Sytem flow laporan tagihan SPP menggambarkan proses untuk melihat 

laporan tagihan SPP yang belum dibayar oleh siswa. Sistem menampilkan data 

pembayaran siswa terlebih dahulu, kemudian sistem akan mengecek apakah ada 

SPP yang belum dibayar. Pengecekan pembayaran dengan mengecek tiap bulan 
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pembayaran SPP yang dilakukan oleh siswa. Jika ada tagihan yang belum dibayar 

siswa pada bulan tersebut maka sistem akan menampilkan tagihan SPP yang belum 

dibayar oleh siswa dalam bentuk list. List tagihan dapat difilter berdasarkan kelas 

yang dipilih oleh bendahara. Proses laporan tagihan SPP siswa akan dijelaskan pada 

gambar 4.6. 

Gambar 4.6 System Flow Laporan Tagihan SPP 
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G. System Flow Laporan Pembayaran SPP 

System flow laporan pembayaran SPP adalah alur sistem yang akan 

berjalan untuk menunjukan laporan pembayaran SPP. Laporan pembayaran SPP 

semua data siswa yang sudah membayar SPP di sekolah SD Hang Tuah 7 Surabaya. 

Tampilan dari laporan pembayaran SPP bisa difilter berdasarkan NIS, kelas, bulan 

dan tahun ajar. Gambaran lengkap dari alur laporan pembayaran SPP digambarkan 

pada gambar 4.7. 
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Gambar 4.7 System Flow Laporan Pembayaran SPP 
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 Context diagram 

Context diagram menjelaskan alur data dari proses pembayaran SPP, 

masukan yang dimasukkan oleh user dan keluaran yang sudah diproses oleh sistem 

akan ditampilkan seperti gambar 4.8. 

Gambar 4.8 Context Diagram Pembayaran SPP 

Gambar 4.8 menjelaskan gambaran alur data secara umum pada aplikasi 

pembayaran SPP. Terdapat 3 external entity yaitu siswa, bendahara dan Kepala 

Sekolah. Bendahara bertugas mengolah data master siswa dan SPP. Staff bendahara 

menyutujui pembayaran yang dilakukan oleh siswa dan menerima laporan 

pembayaran yang otomatis dibuat oleh sistem. Sedangkan siswa hanya melakukan 

input data pembayaran dan melihat histori pembayaran yang sudah dilakukan. 

Kepala Sekolah menerima laporan pembayaran dan tunggakan pembayaran.  
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 Diagram jenjang 

Diagram jenjang adalah bagan struktur proses di dalam sebuah sistem 

aplikasi yang dibuat secara berjenjang. Diagram jenjang digunakan untuk persiapan 

menggambar DFD ke level  yang lebih tinggi dari context diagram. Pada aplikasi 

pembayaran SPP terdapat beberapa proses yang digambar dalam gambar 4.9.
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Gambar 4.9 Diagram Jenjang
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 Data flow diagram 

Data Flow Diagram (DFD) yaitu bagan alur data yang ada dalam suatu 

sistem aplikasi. Pembuatan Data flow fiagram dibagi perproses pada sistem 

aplikasi. Aplikasi pembayaran SPP membutuhkan DFD sampai dengan level 1 

artinya dari context diagram di-decompose ke DFD level 0 kemudian di-decompose 

lagi ke DFD level 1. Berikut adalah DFD yang ada dalam aplikasi pembayaran SPP. 

 Data Flow Diagram level 0  

DFD level 0 menggambarkan alur data yang sudah di-decompose dari 

level sebelumnya yaitu context diagram. DFD level 0 digambarkan lebih detail dari 

level sebelumnya, dimana dalam level 0 ini terdapat 5 proses yaitu login, 

pengelolahan master, pembayaran, pembuatan laporan dan lihat histori. Proses 

login dilakukan semua user untuk masuk ke aplikasi, dan diharuskan untuk mengisi 

username dan password yang sesuai dengan data yang ada. Proses pembayaran 

dilakukan oleh siswa dengan menginputkan bukti pembayaran yang kemudian akan 

disetujui oleh bendahara dan masuk ke database pembayaran. Pembuatan laporan 

dibuat secara otomatis oleh sistem dengan merekap data pembayaran yang telah 

dilakukan oleh siswa dan pembayaran telah di-approve oleh bendahara. Laporan 

pembayaran bisa dilihat oleh bendahara dan Kepala Sekolah. Melihat histori 

pembayaran dilakukan oleh siswa untuk melihat data pembayaran yang sudah 

dilakukan dan sudah di-approve bendahara. Proses pengolahan data master 

dilakukan oleh bendahara dengan proses mengisi, mengubah dan menghapus data 

master. Proses pengolahan data master akan di-decompos ke level selanjutnya. DFD 

level 0 akan digambarkan pada gambar 4.10
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Gambar 4.10 Data Flow Diagram Level 0 
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 Data Flow Diagram level 1 Pengolahan Master 

Pengolahan master menggambarkan alur data pada pengolahan master 

yang dilakukan oleh bandahara. Pengolahan master terdapat 5 proses yaitu 

pengolahan master siswa, master SPP, master kelas, master tahun ajar dan master 

pegawai. Proses pengolahan masing-masing data master kemudian akan di-

decompose ke DFD level  selanjutnya. DFD level  1 pengolahan master akan  

digambarkan dalam gambar 4.11. 

Gambar 4.11 Data Flow Diagram Level 1 Pengolahan Master 

 Data Flow Diagram Level 1 Pembayaran 

DFD Pembayaran menggambarkan alur data yang ada dalam proses 

pembayaran. Data yang harus dimasukan oleh siswa adalah data pembayaran (bukti 

transfer) yang nantinya akan disetujui oleh staff bendahara dan sistem akan 

memasukkan ke database pembayaran. DFD level 1 pembayaran akan 

digambarkan pada gambar 4.12. 
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Gambar 4.12 Data Flow Diagram Level 1 Pembayaran 

 Data Flow Diagram level 2 Pengolahan Master Siswa 

Pengolahan master siswa menggabarkan alur data didalam proses 

pengolahan master siswa. Proses didalamnya berupa input data siswa, update data 

siswa dan delate data siswa. Data siswa tersebut akan di masukkan ke database 

siswa oleh sistem. DFD level 2 pengolahan master siswa digambarkan dalam 

gambar 4.13. 
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Gambar 4.13 Data Flow Diagram Level 2 Pengolahan Master Siswa 

 Data Flow Diagram level 2 Pengolahan Master SPP 

Pengolahan master SPP menggambarkan alur data didalam proses 

pengolahan master SPP. Proses didalamnya berupa input data SPP, update data spp 

dan delate data SPP. Data SPP tersebut akan di masukkan ke database SPP oleh 

sistem. DFD level 2 pengolahan master SPP digambarkan dalam gambar 4.14. 

 
Gambar 4.14 Data Flow Diagram Level 2 Pengolahan Master SPP 
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 Data Flow Diagram Level 2 Pengolahan Master Pegawai 

Pengolahan master pegawai menggabarkan alur data didalam proses 

pengolahan master pegawai. Proses didalamnya berupa input data pegawai, update 

data pegawai dan delate data pegawai. Data pegawai tersebut akan di masukkan ke 

database pegawai oleh sistem. DFD level 2 pengolahan master pegawai 

digambarkan dalam gambar 4.15. 

Gambar 4.15 Data Flow Diagram Level 2 Pengolahan Master Pegawai 

 Data Flow Diagram level 2 pengolahan master kelas 

Pengolahan master kelas menggambarkan alur data didalam proses 

pengolahan master kelas. Proses didalamnya berupa input data kelas, update data 

kelas dan delate data kelas. Data kelas tersebut akan di masukkan ke database kelas 

oleh sistem. DFD level  2 pengolahan master kelas digambarkan dalam gambar 

4.16. 
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Gambar 4.16 Data Flow Diagram Level 2 Pengolahan Master Kelas 

 Data Flow Diagram level 2 pengolahan master tahun ajar 

Pengolahan master tahun ajar menggabarkan alur data didalam proses 

pengolahan master tahun ajar. Proses didalamnya berupa input data tahun ajar, 

update data tahun ajar dan delate data tahun ajar. Data tahun ajar tersebut akan di 

masukkan ke database kelas oleh sistem. DFD level 2 pengolahan master kelas 

digambarkan dalam gambar 4.17. 

Gambar 4.17 Data Flow Diagram Level 2 Pengolahan Master Tahun Ajar 
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 Conceptual data model 

Conceptual Data Model menjelaskan setiap entitas yang saling 

berhubungan dengan entitas lain, dimana setiap entitas harus memiliki atribut. Pada 

gambar 4.18 menggambarkan bagaimana entitas pada SD Hang Tuah 7 Surabaya 

yang saling berhubungan dengan entitas lain. 

Gambar 4.18 Conceptual Data Model 

 Physical data model 

Physical Data Model merupakan gambaran fisik dari database yang akan 

dibuat dalam sebuah aplikasi. Physical Data Model dalam aplikasi pembayaran SPP 

di SD Hang Tuah 7 Surabaya akan digambarkan pada gambar 4.19. 
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Gambar 4.19 Physical Data Model 

 Struktur basis data dan tabel 

Struktur basis data dan tabel berisi tentang basis data dan tabel yang akan 

dipakai didalam aplikasi pembayaran SPP pada SD Hang Tuah 7 Surabaya. 

Terdapat 7 tabel yang akan dipakai dalam aplikasi ini. penjelasan dari setiap tabel 

akan dijelaskan sebagai berikut. 
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A. Tabel User 

Tabel pegawai digunakan untuk menyimpan data pegawai. Di dalam tabel 

pegawai berisi id_pegawai yang digunakan sebagi username untuk login ke 

website. Level  dalam tabel pegawai digunakan untuk membedakan user yang login 

ke website apakah dia sebagai bendahara atau sebagai Kepala Sekolah. Tabel 

pegawai akan dijelaskan pada tabel 4.8 dibawah ini. 

Nama tabel  : pegawai 

Fungsi  : menyimpan data pegawai 

Primary Key : id_pegawai 

Tabel 4.8 Tabel User 

Field Name Type Field Size 

Id_pegawai Varchar 15 

Nama_pegawi Varchar 20 

Password Varchar 15 

Jabatan Varchar 10 

Level Varchar 5 

 

B. Tabel Siswa 

Tabel siswa digunakan untuk menyimpan data siswa yang berisi biodata 

siswa yang sudah terdaftar di SD Hang Tuah 7 Surabaya. Penjelasan isi dari tabel 

siswa akan dijelaskan pada tabel 4.9. 

Nama table   : siswa  

Fungsi   : menyimpan data siswa 
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Primary key  : NIS 

Foreign key : id_kelas, id_spp 

Tabel 4.9 Tabel Siswa 

Field Name Type Field Size 

NIS Varchar 15 

Nama  Varchar 50 

Alamat Varchar 50 

Kota  Varchar 20 

Tgl_lahir DATE  

Nama_ortu Varchar 50 

Password_siwa Varchar 20 

Foto_siswa Longbloop  

 

C. Tabel Kelas 

Tabel kelas digunakan untuk menyimpan data kelas yang ada di SD Hang 

Tuah 7 Surabaya. Penjelasan tabel kelas akan dijelaskan pada tabel 4.10. 

Nama tabel  : kelas 

Fungsi   : untuk menyimpan data kelas dan nominal SPP tiap kelas 

Primary key   : id_kelas 

Tabel 4.10 Tabel Kelas 

Field Name Type Field Size 

Id_kelas Varchar 7 

Nama_kelas Varchar 10 

Nominal_spp Float  
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D. Tabel SPP 

Tabel SPP berisikan kategori dan nominal tambahan SPP yang harus 

dibayar siswa sesuai kategori pangkat orang tua. Penjelasan dari tabel kategori akan 

dijelaskan pada tabel 4.11. 

Nama tabel  : kategori 

Fungsi   : untuk menyimpan data kategori dan nominal tambahan SPP 

Primary key : id_kategori 

Tabel 4.11 Tabel Kategori 

Field Name Type Field Size 

Id_spp Varchar 7 

kategori Varchar 10 

Nominal Float  

 

E. Tabel Tahun Ajar 

Tabel tahun ajar digunakan untuk menyimpan data tahun ajar yang akan 

digunakan. Tabel tahun ajar akan digunakan ketika pergantian tahun ajar baru. 

Penjelasan dari tabel tahun ajar akan dijelaskan pada tabel 4.12. 

Nama tabel  : tahun ajar 

Fungsi   : untuk menyimpan data tahun ajar 

Primary key : id_tahun_ajar 
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Tabel 4.12 Tabel Tahun Ajar 

Field Name Type Field Size 

Id_tahun_ajar Varchar 7 

Tahun_ajar Varchar 10 

Bulan_awal Date  

Bulan_akhir Date  
 

F. Tabel Pembayaran 

Tabel pembayaran digunakan untuk menyimpan data pembayaran SPP 

yang dilakaukan oleh siswa. Data pembayaran berisi tanggal pembayaran, tanggal 

approve dan nominal pembayaran yang dilakukan oleh siswa. Penjelasan tabel 

pembayaran akan dijelaskan pada tabel 4.13. 

Nama tabel  : pembayaran 

Fungsi : penyimpanan transaksi pembayaran SPP 

Primary key : id_pembayaran 

Foreign key : NIS, id_pegawai, id_tahun_ajar 

Tabel 4.13 Tabel Pembayaran 

Field Name Type Field Size 

Id_pembayaran Varchar 7 

Tanggal_bayar Date  

Tanggal_approve Date  

Jumlah_bayar Float  

Foto_bukti Longbloop  

Status Varchar 10 

Bulan Varchar 50 
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 Desain antarmuka 

Desain antarmuka merupakan gambaran tampilan awal dari website 

pembayaran SPP. Tahapan desain antarmuka ini juga menampilkan input/output 

dari website pembayaran SPP pada SD Hang Tuah 7 Surabaya. Gambaran desain 

antarmuka sebagai berikut. 

1. Tampilan Awal Website 

Gambar 4.20 adalah gambaran dari form login, dimana user harus 

mengisikan username dan password yang sesuai jika ingin masuk ke aplikasi.  

 
Gambar 4.20 Tampilan Awal Website 

Login harus sesuai dengan username dan password yang sudah ada dalam 

database, username dan password akan dicek level nya apakah masuk sebagai 

siswa, bendahara atau Kepala Sekolah. 

2. Tampilan Login  Gagal 

Gambar 4.21 merupakan tampilan jika user gagal untuk login ke website. 

User gagal login bisa dikarenekan oleh salah mengisikan username atau password. 
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Gambar 4.21 Tampilan Login Gagal 

Jika username dan password tidak sesuai dengan apa yang ada dalam 

database  maka sistem akan menampilkan alert “login  gagal” dan sistem kembali 

ke halaman login. 

3. Tampilan Login  Gagal Sebanyak Lima Kali 

Gambar 4.22 merupakan tampilan apabila user sudah lima kali salah 

memasukkan username atau password. 

Gambar 4.22 Tampilan Login Gagal Sebanyak Lima Kali 

Jika login gagal terus-menerus sebanyak lebih dari lima kali maka sistem 

akan menampilkan alert “silahkan Tanya ke bendahara username dan password 

yang sesuai” dan kembali ke halaman login. 

4. Tampilan Login  Berhasil 

Gambar 4.23 menunjukan tampilan jika username dan password yang 

dimasukkan user sesuai dengan database. 



54 

 
 

Gambar 4.23 Tampilan Login Berhasil 

Jika login berhasil maka sistem akan menampilkan alert “login  berhasil” 

dan akan masuk ke halaman yang sesuai dengan level  username yang sudah 

ditentukan. 

5. Halaman Depan Bendahara 

Gambar 4.24 merupakan tampilan awal jika user masuk sebagai 

bendahara. Halaman awal bendahara terdapat 3 menu approve pembayaran, master 

data dan laporan. 

Gambar 4.24 Tampilan Awal Bendahara 

Halaman depan admin menampilkan list siswa yang sudah membayar 

melalui aplikasi web. Sistem akan menampilkan semua pembayaran baik yang 
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sudah di-approve maupaun yang belum. Terdapat 3 filter di halaman approve 

pembayaran yaitu kelas, NIS dan bulan. 

Jika pembayaran sudah diapprove maka pada kolom status yang awalnya 

berisi pending akan berubah menjadi approve. Approve pembayaran dilakukan 

dengan menekan tombol pada kolom approve. Button pada kolom approve jika 

pembayaran belum di-approve berbentuk centang tapi jika sudah di-approve maka 

akan berubah menjadi tombol batal. 

6. Tampilan Master Data 

Gambar 4.25 menunjukan tampilan dari halam master data siswa. Menu 

master data siswa berada dalam dropdown master data. Master data berisi master 

data siswa, master data kelas, master data pegawai, master data tahun ajar dan 

master data SPP. Tampilan dari semua master data sama beserta fungsinya hanya 

isi datanya yang berbeda. 

Gambar 4.25 Tampilan Master Data Siswa 

Halaman master data siswa berisi list data siswa berupa NIS, nama, kelas, 

alamat, anma orang tua kategori dan pilihan (ubah data siswa atau hapus data 
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siswa). Terdapat filter NIS dan kelas yang bisa menampilkan data siswa sesuai 

filter. Untuk menambah data siswa bisa menekan tombol tambah dan akan 

dialihkan oleh sistem ke form siswa. 

Mengubah data siswa diharuskan menekan tombol ubah terlebih dahulu, 

kemudian sistem akan mengalihkan ke halaman form siswa dan mengisi form 

sesuai nis yang akan diubah. Tombol hapus berfungsi untuk menghapus data siswa 

sesuai nis. 

7. Tampilan Form Siswa 

Gambar 4.26 merupakan tampilan apabila ingin menambah data siswa 

baru. Untuk menampilkan halaman ini diharuskan menekan tombol tambah. 

Gambar 4.26 Tampilan form Siswa 

Form berisi NIS, nama, kelas alamat, kota, tanggal lahir, nama orang tua, 

password, kategori dan foto siswa yang harus diisikan. Untuk menambah data siswa 

ke database tekan tombol tambah, maka data siswa yang sudah diisikan akan 

disimpan ke database. 
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8. Tampilan Ubah Data Siswa 

Gambar 4.27 menampilkan form untuk mengubah data siswa. Data siswa 

yang dimasukkan sebelum diubah diambil dari database yang sesuai dengan NIS 

yang akan diubah. Tombol ubah digunakan untuk menyimpan perubahan yang 

sudah dilakukan. 

Gambar 4.27 Tampilan Ubah Data Siswa 

9. Tampilan Master Data Pegawai 

Gambar 4.28 menampilkan list data dari master pegawai. Master data 

pegawai berisi data pegawai berupa id pegawai, nama, jabatan dan pilihan (ubah 

data pegawai atau hapus data pegawai). Untuk menambah data tekan tombol 

tambah, sistem akan mengarahkan ke halaman form pegawai. 
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Gambar 4.28 Tampilan Master Data Pegawai 

10. Tampilan Form Pegawai 

Gambar 4.29 menampilkan form untuk menambah data pegawai. Sebelum 

menampilkan halaman form ini diharuskan menekan tombol tambah, kemudian 

sistem akan mengarahkan ke halaman form pegawai. Form pegawai berisikan id 

pegawai, nama, password, jabatan, dan level  (digunakan untuk login ke aplikasi 

web) yang harus diisikan. Takan tombol tambah untuk menyimpan data yang sudah 

diisikan ke database. 

Gambar 4.29 Tampilan Form Pegawai 

11. Tampilan Ubah Data Pegwai  

Gambar 4.30 menampilkan form untuk mengubah data pegawai. Data 

pegawai yang dimasukkan sebelum diubah diambil dari database yang sesuai 
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dengan id pegawai yang akan diubah. Tombol ubah digunakan untuk menyimpan 

perubahan yang sudah dilakukan. 

Gambar 4.30 Tampilan Form Ubah Data Pegawai 

12. Tampilan Master Data SPP 

Gambar 4.31 menampilkan halaman dari master data SPP. Master data 

SPP berisi id spp, kategori, nominal dan pilihan (ubah data atau hapus data). Master 

spp digunakan untuk menyimpan nominal dari sebuah kategori dimana di sekolah 

SD Hang Tuah terdapat 2 unsur nominal yang akan di gabungkan untuk tagihan 

SPP yang harus dibayar siswa setiap bulannya. 2 unsur tersebut adalah nominal dari 

kategori dan nominal dari kelas siswa. 

Gambar 4.31 Tampilan Master Data SPP 

13. Tampilan Form SPP 
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Gambar 4.32 menampilkan form SPP yang digunakan untuk menambah 

data SPP. Bendahara harus mengisi semua form kemudian menekan tombol tambah 

untuk menyimpan data SPP. 

Gambar 4.32 Tampilan Form SPP 

14. Tampilan Ubah Data SPP 

Gambar 4.33 menampilkan halaman form untuk mengubah data SPP. 

Perubahan data SPP bisa disimpan dengan menekan tombol ubah. Perubahan 

nominal SPP nantinya akan berpengaruh ke tagihan SPP yang harus dibayar oleh 

siswa. 

Gambar 4.33 Tampilan Ubah SPP 

15. Tampilan Master Data Kelas 

Gambar 4.34 menampilkan list data kelas yang ada di SD Hang Tuah 7 

Surabaya. Data mester kelas juga berisi nominal SPP yang harus dibayar tiap kelas. 

Terdapat tombol tambah yang digunakan menambah data kelas. Kolom pilihan 
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berisi tombol ubah dan hapus yang bisa digunakan untuk merubah data kelas atau 

menghapus data kelas. 

Gambar 4.34 Tampilan Master Data Kelas 

16.  Tampilan Form Kelas 

Gambar 4.35 from kelas yang digunakan untuk menambah data kelas. 

Bendahara harus mengisi semua form, kemudian untuk menyimpan data tekan 

tombol tambah. Setelah data tersimpan maka sistem akan menampilkan data kelas 

pada list master data kelas. 

Gambar 4.35 Tampilan Form Kelas 

17. Tampilan Ubah Data Kelas 
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Gambar 4.36 menampilkan form untuk mengubah data kelas. Data kelas 

yang dirubah sesuai dengan id kelas. Data yang dirubah akan disimpan setelah 

menekan tombol ubah. 

Gambar 4.36 Tampilan Ubah Data Kelas 

18. Tampilan Master Data Tahun Ajar 

Gambar 4.37 menampilkan list master data tahun ajar. Master tahun ajar 

untuk menyimpan data tahun ajar yang berisi id tahun ajar, tahun ajar, tanggal awal 

dan tanggal akhir. Master tahun ajar digunakan untuk membatasi tanggal awal 

tahun ajar tersebut dan tanggal akhir dalam satu tahun ajar. Batasan ini digunakan 

untuk menampilkan histori pembayaran siswa, jika tahun ajar sudah berubah maka 

histori pembayaran siswa yang ditampilkan sesuai dengan tahun ajar. 

Gambar 4.37 Tampilan Master Data Tahun Ajar 

19. Tampilan Form Tahun Ajar 
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Gambar 4.38 menampilkan form untuk menambah tahun. Penambahan 

tahun ajar dilakukan sebelum pergantian tahun ajar. Bendahara harus mengisi 

semua form tahun ajar kemudian tekan tombol tambah untuk menyimpan data tahun 

ajar baru. 

 
Gambar 4.38 Tampilan Form Tahun Ajar 

20. Tampilan Ubah Tahun Ajar 

Gambar 4.38 menampilkan form untuk mengubah data tahun ajar. Data 

tahun ajar dirubah berdasarkan id tahun ajar yang automatis terisi atau auto 

increment (AI). Perubahan data tahun ajar akan disimpan ketika tombol ubah telah 

ditekan. 
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Gambar 4.39 Tampilan Ubah Data Tahun Ajar 

21. Tampilan Laporan Tagihan SPP 

Gambar 4.40 menampilkan list data tagihan SPP yang belum dibayar oleh 

siswa. Laporan tagihan SPP manampilkan semau tagihan SPP belum dibayar oleh 

siswa dan total semua tagihan siswa dalam satu tahun ajar. Filter dalam laporan 

tagihan berupa kelas. Laporan tagihan bisa digunakan untuk laporan tagihan 

perbulan karena data yang disimpan real-time. Jadi setiap bulan akan memperbarui 

data tagihan SPP yang belum dibayar oleh siswa. 

Bagian isi tabel nantinya bisa didetailkan dengan menekan tombol plus. 

Detail dari data tagihan setiap siswa berisikan bulan yang belum dibayar dan 

nominal yang harus dibayar pada bulan tersebut. Fitur scroll juga digunakan dalam 

isi tabel untuk menanggulagi jika datanya banyak tidak memperbesar tampilan 

website. 
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Gambar 4.40 Tampilan Laporan Tagihan SPP 

22. Tampilan Halaman Awal Siswa 

Gambar 4.41 menampilkan halaman awal siswa setelah berhasil login ke 

website. Halaman awal siswa menampilkan histori pembayaran siswa dan tagihan 

SPP yang belum dibayar oleh siswa dalam satu tahun ajar. Halam siswa juga 

menampilkan informasi rekening sekolah dan form pembayaran dalam satu 

tampilan. 

Gambar 4.41 Tampilan Halaman Awal Siswa 
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23. Tampilan Form Pembayaran 

Gambar 4.41 menampilkan form pembayaran dan informasi rekening SD 

Hang Tuah 7 Surabaya. Form pembayaran siswa menampilkan NIS, nama, kelas, 

kategori, bulan, tahun ajar, jumlah SPP dan bukti pembayaran. Semua form sudah 

default terisi sesuai siswa yang login dan data tidak bisa diubah, hanya bulan dan 

tahun ajar yang bisa diubah. Untuk mengunggah foto bukti transfer tekan chose file 

dan pilih foto bukti transfer. Tekan tombol submit untuk menyimpan data 

pembayaran SPP.  

Gambar 4.42 Tampilan Form Pembayaran 

24. Tampilan profile siswa 

Gambar 4.42 menampilkan halam profile siswa. Untuk melihat profile 

siswa tekan foto yang ada di pojok kanan atas kemudian akan muncul pilihan 

profile. Setelah profile ditekan maka sistem akan menampilkan halaman profile 
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siswa. Halaman profil siswa berisi informasi NIS, nama, kelas, alamat, kota, tanggal 

lahir, nama orang tua, kategori dan foto siswa. 

Gambar 4.43 Tampilan Profile Siswa 

25. Tampilan Awal Kepala Sekolah 

Gambar 4.44 menampilkan halaman awal dari website pembayaran SPP di 

SD Hang Tuah 7 Surabaya yang di akses oleh Kepala Sekolah. Halaman Awal 

website menampilkan grafik pembayaran SPP yang dilakukan siswa berdasarkan 

bulan yang dipilih dan dalam satu tahun ajar. Grafik warna hijau menunjukkan 

siswa yang sudah membayar dan grafik warna merah menunjukkan siswa yang 

belum bayar. 
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Gambar 4.44 Tampilan Awal Kepala Sekolah 

26. Tampilan Detail Grafik 

Gambar 4.45 menampilakan detail dari grafik yang ditampilkan di 

halaman awal masuk website. Tabel detail dari grafik akan muncul ketika gambar 

grafik di klik. Tabel detail dari grafik menampilkan NIS, nama siswa, dan kelas 

siswa. 
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Gambar 4.45 Tampilan Detail dari Grafik 

27. Tampilan logout 

Gambar 4.46 menampilkan tombol untuk keluar dari website. Tombol 

logout berada dibawah tombol profil. Ketika tombol logout ditekan maka sistem 

akan menampilkan tampilan “terima kasih” dan akan kembali ke halaman login.  

Gambar 4.46 Tampilan Logout 
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 BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis dan perancangan aplikasi pembayaran SPP 

berbasis web pada SD Hang Tuah 7 Surabaya, dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Aplikasi pembayaran SPP berbasis web dapat diakses kapan saja sehingga 

wali muird tidak perlu antre untuk membayar SPP. 

2. Aplikasi pembayaran SPP berbasis web dapat melakukan pencatatan 

pembayaran secara otomatis sehingga tidak ada lagi permasalahan dalam 

pencatatan pembayaran. 

3. Aplikasi dapat melakukan pencatatan laporan tagihan dan pencarian data 

siswa yang sudah membayar maupun yang sudah membayar SPP. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pengembangan aplikasi pembayaran SPP berbasis web, 

disampaikan beberapa saran untuk pengembangan selanjutnya yaitu aplikasi 

pembayaran SPP hanya bisa melakukan pembayaran SPP. Sedangkan di sekolah 

SD Hang Tuah 7 Surabaya siswa masih harus membayar uang buku, seragam, dll. 

Sehingga perlu adanya pengembangan untuk pembuatan aplikasi pembayaran yang 

lebih kompleks dan bisa menangasi semua pembayaran siswa.  
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