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ABSTRAK

SD MAS (Multilingual Anak Saleh) adalah sebuah instusi pendidikan
yang berada di bawah naungan Yayasan Anak Shaleh Waru dibangun pada tahun
2007. Bertepatan di Jl. Mbah Joyo Suto NO. 30 - 33 Bonosari Pabean, Kec Sedati,
Sidoarjo. Saat ini sekolah sd anak saleh pembayaran SPP, pembayaran makan dan
pembayaran les masih dilakukan secara manual dengan melakukan pencatatan pada
buku pembayaran SPP tidak hanya itu, membuat laporan masih dilakukan secara
manual dengan menggunakan microsoft excel dengan menginputkan satu per satu
sesuai dengan nama yang sudah membayar SPP, makan dan les. Metode yang
digunakan yaitu menggunakan metode waterfall yang dimana pembuatan aplikasi
di rancang terlebih dahulu kemudian di implementasikan pada aplikasi yang
berjalan. Maka dari itu untuk mengatasi masalah tersebut penulis memberikan
solusi nya adalah dengan membuat rancang bangun aplikasi pembayaran SPP
berbasis website menggunakan framework laravel agar dapat mempermudah
pembayaran SPP, makan dan les dengan melakukan upload bukti pembayaran pada
aplikasi ini dan menghasilkan laporan pembayaran. Hasil yang didapatkan dari
aplikasi ini adalah dapat melakukan upload bukti pembayaran, dan menghasilkan
laporan pembayaran.
Kata kunci : Website, Aplikasi, Pembayaran SPP
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat dan canggih pada

zaman ini hampir semua bidang pekerjaan sudah menggunakan teknologi, salah
satu nya yaitu pada bidang pendidikan. Saat ini lembaga pendidikan diharuskan
untuk menggunakan teknologi, karena persaingan dibidang pendidikan tidak hanya
pada fasilitas dan tenaga pendidik yang dimiliki namun bersaing juga dalam bidang
teknologi.
SD MAS (Multilingual Anak Saleh) adalah sebuah instansi pendidikan
yang berada dibawah naungan Yayasan Anak Shaleh Waru dibangun pada tahun
2007 dan mendapatkan izin operasionalnya pada tahun 2017. SD MAS terletak di
Jl. Mbah Joyo Suto NO. 30 - 33 Bonosari Pabean, Kec Sedati, Sidoarjo.
Berakreditasi B untuk jam operasioanal pada sekolah ini adalah 5 hari dalam
seminggu, yaitu hari senin sampai hari jumat pukul 06.30 sampai 16.00. Memiliki
siswa keseluruhan berjumlah 148 siswa dan 17 guru. Pada saat ini memiliki ruang
kelas 10 yang terdiri dari kelas 1 sebanyak 1 kelas, kelas 2 sebanyak 2 kelas, kelas
3 sebanyak 2 kelas, kelas 4 sebanyak 2 kelas, kelas 5 sebanyak 2 kelas dan kelas 6
sebanyak 1 kelas.
Permasalahan pada sekolah ini pembayaran dilakukan dengan dua cara
yang pertama dilakukan secara manual yaitu dengan cara siswa membayar dan
memberikan kartu pembayaran SPP kepada pihak bendahara setelah melakukan
pembayaran kemudian kartu tersebut akan disimpan dan di bagikan kembali setiap
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tanggal 25 kepada siswa tersebut. Atau cara yang kedua yaitu orang tua wali murid
melakukan transfer ke nomer rekening sekolah kemudian bukti transfer dikirim
kepada pihak direktur dan pihak direktur mengirim kembali foto tersebut kepada
pihak bendahara kemudian pihak bendahara melakukan pencatatan pada buku
pembayaran SPP terhadap siswa tersebut. Setiap kelas memiliki biaya SPP yang
berbeda beda dapat mengakibatkan kemungkinan terjadi kesalahan pencatatan
laporan. Laporan pembayaran masih dilakukan dengan cara manual dengan cara
menuliskan di kertas dan di ketik ulang pada microsoft excel dimana hal tersebut
tidak efisien dan kemungkinan terjadi kesalahan pencatatan.
Maka dari itu berdasarkan permasalahan yang telah di jelaskan
sebelumnya solusi yang akan dibuat adalah membuat aplikasi pembayaran SPP
yang meliputi pembayaran makan dan les. Aplikasi tersebut dapat mengirimkan
tagihan per bulan agar mengetahui berapa nominal yang harus di bayar serta orang
tua wali murid dapat melakukan upload bukti pembayaran pada aplikasi tersebut,
sehingga pembayaran tersebut bisa dilakukan melalui aplikasi tanpa harus datang
ke sekolah untuk melakukan pembayaran. Aplikasi tersebut juga dapat memberikan
laporan pembayaran sehingga kemungkinan dapat mengurangi kesalahan
pencatatan atau kehilangan data pembayaran.

1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka

dapat dirumuskan permasalahan yaitu, bagaimana membuat aplikasi pembayaran
SPP meliputi pembayaran makan dan les berbasis website menggunakan framework
laravel pada SD MAS (Multilingual Anak Saleh)?.
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1.3

Batasan Masalah
Batasan masalah dalam aplikasi pembayaran SPP meliputi pembayaran

makan dan les berbasis website menggunakan framework laravel pada SD MAS
(Multilingual Anak Saleh) adalah:
1.

Aplikasi ini membahas tentang pembayaran SPP yang meliputi pembayaran
makan dan les.

2.

Aplikasi ini dapat mengirim tagihan pembayaran.

3.

Aplikasi ini dapat menghasilkan laporan pembayaran.

1.4

Tujuan
Tujuan dari kerja praktik ini adalah merancang dan membangun aplikasi

pembayaran SPP meliputi pembayaran makan dan les berbasis website
menggunakan framework laravel pada SD MAS (Multilingual Anak Saleh).

1.5

Manfaat
Manfaat dari aplikasi pembayaran SPP meliputi pembayaran makan dan

les berbasis website menggunakan framework laravel pada SD MAS (Multilingual
Anak Saleh) adalah:
1.

Dapat memberikan informasi tagihan yang harus di bayar.

2.

Dapat mengirimkan tagihan secara mudah.

3.

Dapat menerima bukti foto pembayaran yang tersimpan di server.

4.

Dapat membantu menghasilkan laporan pembayaran.

BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1

Profil SD MAS (Multilingual Anak Saleh)
SD MAS (Multilingual Anak Saleh) merupakan sekolah pendidikan dasar

dibawah naungan yayasan anak shaleh waru, dengan status akreditasi B. Dibangun
pada tahun 2007 dan mendapatkan izin operasionalnya pada tahun 2017. SD MAS
terletak di Jl. Mbah Joyo Suto NO. 30 - 33 Bonosari Pabean, Kec Sedati, Sidoarjo.
Untuk jam operasioanal pada sekolah ini adalah 5 hari dalam seminggu, yaitu hari
senin sampai hari jumat pukul 06.30 sampai 16.00. Memiliki siswa keseluruhan
berjumlah 148 siswa dan 17 guru. Pada saat ini memiliki ruang kelas 10 yang terdiri
dari kelas 1 sebanyak 1 kelas, kelas 2 sebanyak 2 kelas, kelas 3 sebanyak 2 kelas,
kelas 4 sebanyak 2 kelas, kelas 5 sebanyak 2 kelas dan kelas 6 sebanyak 1 kelas.

Gambar 2.1 SD MAS
2.2

Visi
Terwujudnya pendidikan islami yang berwawasan global.
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2.3

Misi

1.

Menjadi lembaga dakwah berbasis pendidikan.

2.

Menegakkan dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kegiatan.

3.

Menggunakan teknologi sebagai alat dan media pembelajaran.

4.

Menyiapkan peserta didik yang berwawasan global.

2.4

Tujuan
Adapaun tujuan dalam SD MAS ini yaitu berusaha menghantarkan peserta

didik menjadi mukmin sejati yang mempunyai tiga karakter inti antara lain yaitu:
1.

Zakiyyul Aqli adalah bertujuan untuk memiliki akal yang cerdas.

2.

Husnul Khuluqi adalah bertujuan untuk memiliki akhlak yang mulia.

3.

Qowiyyul Jismi adalah bertujuan untuk memiliki tubuh yang kuat.

2.5

Struktur Organisasi

Gambar 2.2 Struktur Organisasi
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Penjelasan struktur organisasi SD MAS (Multilingual Anak Saleh) sebagai
berikut:
1.

Yayasan : adalah organisasi yang menaungi sekolah dan bertanggugn jawab
atas apa saja yang ada di sekolah dan memiliki kekuasan di atas kepala sekolah
atau memiliki kekuasan penuh.

2.

Direktur : adalah seseorang dari sekelompok manajer yang memimpin atau
mengawasi bidang tertentu dari sebuah perusahaan.

3.

Kepala sekolah : adalah pemimpin dari sekolah dan bertanggung jawab atas
pengelolahan manajemen sekolah, administrasi sekolah dan kegiatan belajar
mengajar di dalam sekolah.

4.

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

5.

Operator : adalah seseorang yang melakukan pengelolaan data dan data
tersebut dikirimkan melalui online dan di kirim ke server pusat. Tidak hanya
itu operator sekolah juga membantu tugas kepala sekolah dalam perkembangan
menangani dapodik dan berbagai macam pendataan yang lainnya.

6.

Administrasi : adalah suatu proses keseluruhan kegiatan yang dapat
merencanakan, mengatur atau mengurus, melaksanakan dan mengendalikan
semua urusan sekolah untuk mencapai tujuan dan pengajaran dalam sekolah.

7.

Wakil kepala sekolah : adalah seseorang yang membantu kepala sekolah dalam
mengurus segala hal yang berkaitan dengan sekolah dan menggantikan peran
kepala sekolah jika kepala sekolah tidak bisa hadir dalam suatu acara.

8.

Koor Alquran dan karakter : adalah seseorang yang bertugas untuk
mengkoordinir, mengontrol, mengevaluasi dan merumuskan tidak lanjut
seluruh kegiatan yang tujuannya untuk ketuntasan target karakter dan Al-
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Qur'an.
9.

Koor bahasa : adalah seseorang yang bertugas untuk mengkoordinir,
mengontrol, mengevaluasi dan merumuskan tidak lanjut seluruh kegiatan yang
tujuannya untuk ketuntasan target bahasa.

10. Koor nilai akademik : adalah seseorang yang bertugas untuk mengkoordinir,
mengontrol, mengevaluasi dan merumuskan tidak lanjut seluruh kegiatan yang
tujuannya untuk ketuntasan target nilai akademik.
11. Koor life skill : adalah seseorang yang bertugas untuk mengkoordinir,
mengontrol, mengevaluasi dan merumuskan tidak lanjut seluruh kegiatan yang
tujuannya untuk ketuntasan target life skill.
12. Guru : adalah seseorang yang bertugas untuk mengajar, mendidik, melatih,
membimbing, mengarahkan dan memberikan motivasi kepada murid.
13. Kebersihan : adalah seseorang yang bertugas untuk menjaga dan
membersihkan lingkungan sekolah agar tetap terjaga kebersihannya.
14. Siswa : adalah seseorang yang mengembangkan potensi diri dengan melalui
proses pembelajaran melalui jalur pendidikan baik secara formal dan
nonformal.

BAB III
LANDASAN TEORI

3.1

Pembayaran
Pembayaran adalah mekanisme yang dilakukan untuk pemindahan mata

uang menjadi barang, jasa atau informasi dari pembayaran kepada penerima, baik
langsung maupun melalui media jasa perbankan. Jenis pembayaran ada 2 jenis yaitu
pembayaran tradisional dan pembayaran modern. Pembayaran tradisional
dilakukan dengan cara sederhana yang tidak memerlukan jasa bank dan
pembayaran modern pembayaran yang dilakukan dengan perantara pembayaran
seperti melalui bank (Rahmad, Mimin, & Yanuarini, 2019).
SD MAS (Multilingual Anak Saleh) saat ini untuk melakukan pembayaran
SPP, pembayaran makan dan pembayaran les dilakukan dengan 2 cara, yaitu
dengan cara pembayaran modern dan pembayaran tradisional. Pembayaran modern
dilakukan dengan cara orang tua wali murid melakukan transfer pembayaran pada
nomer rekening yang sudah ditentukan kemudian bukti transfer dikirim kepada
pihak direktur dan pihak direktur mengirim kembali ke bagian bendahara.
Pembayaran tradisional dilakukan dengan cara orang tua wali murid atau siswa
datang ke sekolah dengan membawa kartu pembayaran.

3.2

SPP
Sumbangan pembinaan pendidikan adalah sumbangan pembinaan

pendidikan yang dibayarkan oleh siswa di sekolah dengan tujuan agar sekolah dapat
membiayai keperluan penyelenggara pendidikan contohnya seperti peralatan tulis
sekolah, perawatan sekolah, pengadaan evaluasi belajar dan yang lainnya sehingga
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kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik (Sunandar, 2019).
SPP pada SD MAS (Multilingual Anak Saleh) memiliki nominal SPP yang
berbeda beda setiap kelasnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Perbedaan SPP yang harus
di bayar oleh siswa dipengaruhi oleh tahun masuk siswa tersebut jadi SPP yang
harus dibayar sesuai dengan tahun siswa masuk.

3.3

Website
Website adalah kumpulan halaman web yang dijalankan menggunakan

browser dan internet. Website berada dalam domain atau subdomain yang sering
disebut dengan WWW atau World Wide Web. Sebuah website dibuat dengan bahasa
pemrograman HTML (Hyper Text Markup Language) yang diakses melalui
protokol di internet.
Selain menggunakan bahasa pemrograman HTML, website dapat
dikembangkan dengan bahasa pemrograman dinamis, salah satunya adalah bahasa
pemrograman

PHP

(Hypertext

Preprocessor)

yang

merupakan

bahasa

pemrograman open-source server side. Server Side adalah script yang dimasukkan
untuk diproses oleh dan diproses di server dan PHP memiliki keunggulan bersifat
open-source, yaitu pengguna bebas memodifikasi dan mengembangkan aplikasi
atau sistem sesuai keinginan (Robby & dkk., 2021).

3.4

Framewok Laravel
Laravel merupakan framework yang dikembangkan oleh Taylor Otwell

pada bulan Juni 2011 yang memiliki banyak pengguna hingga saat ini. Laravel
adalah web framework PHP yang bersifat open source yang dapat digunakan dalam
mengembangkan web applications dengan menggunakan aristektur MVC (Model-
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ViewController) (Robby & dkk., 2021).
Framework Laravel mudah dipahami dan memudahkan dalam hal
authentication, routing, session manager, caching, dan beberapa kegunaan lain dari
komponen – komponen di Laravel. Laravel juga menyediakan fitur seperti
database migration dan integrasi unit testing support yang memudahkan developer
untuk membangun aplikasi yang kompleks (Chen, Ji, Fan, & Zhan, 2017).

3.5

System Development Life Cycle (SDLC)
System Development Life Cycle (SDLC) dimulai dari tahun 1960, adalah

proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan
menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang untuk
mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya (berdasarkan best
practive atau cara-cara yang sudah teruji baik) (Sukamto & M.Shalahudin,
2011:24).
Mengemukakan bahwa “SDLC atau Software Development Life Cycle
atau sering disebut juga System Development Life Cycle adalah proses
mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan
menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang untuk
mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya, berdasarkan best
practice atau cara-cara yang sudah teruji baik” (Sukamto & M.Shalahudin,
2011:24)
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3.6

Model Pengembangan Air Terjun (Waterfall)
Pengembangan (waterfall) salah satunya model air terjun yang penulis

gunakan yaitu yang disebut model sekuensial linier atau alur hidup perangkat lunak
secara sekuensial atau terurut dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian,
dan pemeliharaan (Sukamto & M.Shalahudin, 2011:24). Seperti yang terlihat pada
gambar 3.1.
Kemunculan model air terjun adalah untuk membantu mengatasi
kerumitan yang terjadi akibat proyek-proyek pengembangan perangkat lunak,
sebuah model air terjun untuk memperinci apa yang seharusnya perangkat lunak
lakukan (mengumpulkan dan menentukan kebutuhan sistem) sebelum sistem
dikembangkan.

Kemudian

model

ini

memungkinkan

pemecahan

misi

pengembangan yang rumit menjadi beberapa langkah logis yang pada akhirnya
akan menjadi produk akhir yang siap pakai (Janner, Simarmata, 54:2010).

Gambar 3.1 Diagram Model Waterfall
Sumber : Buku Modul Pembelajaran Rekayasa perangkat lunak

a.

Analisis
Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk

menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak
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seperti yang dibutuhkan oleh user.
b.

Desain
Proses multi langkah yang fokus pada desain pembuatan program

perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, refresentasi
antarmuka, dan prosedure pengodean.
c.

Pembuatan kode pemrograman
Desain harus ditranslasikan kedalam program perangkat lunak. Hasil dari

tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada
tahap desain.
d.

Pengujian
Pengujian ini fokus pada perangkat lunak secara dari segi lojik dan

fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji.
e.

Pemeliharaan
Tahap pemeliharaan ini tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat

lunak mengalami perubahan ketika sudah dikirimkan ke user, perubahan bisa
terjadi karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi di lingkungan
baru.

3.7

Data Flow Diagram
Data flow diagram adalah suatu proses pemodelan data dan bagaimana

pengoperasian proses bisnis pada sebuah organisasi. DFD dibagi menjadi dua
model DFD logis dan DFD fisik. DFD logis menggambarkan bagaimana porses
berjalan tanpa harus menyarankan mereka harus dilakukan. Sedangkan DFD fisik
dijelaskan beserta implementasi pemrosesan informasinya (Fatta, 2008). Berikut
adalah simbol DFD yang dijelaskan pada tabel 3.1.
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Tabel 3.1 Elemen Data Flow Diagram
Simbol

Keterangan
Entitas dapat berupa orang atau inti
yang berinteraksi dengan sistem
tetapi di luar sistem.
Orang

atau

unit

yang

mempergunakan atau melakukan
transformasi data.
Aliran data dengan arah khusus dari
sumber ke tujuan.

Penyimpanan data atau tempat data
dilihat dari proses.

Perancangan DFD memiliki beberapa tahapan yang akan dijelaskan
sebagai berikut:
1.

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

2.

Diagram level 0 meunjukan semua proses utama dalam keseluruhan sistem,
dalam level ini ditunjukan bagaimana proses utama dihubungkan dengan
entitas eksternal.

3.

Diagram level 1 adalah pendetailan dari setiap proses utama dalam diagram
level 0, sekaligus menunjukan bagaimana informasi berpindah dari satu proses
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ke proses yang lain.
4.

Diagram level 2 menunjukan proses yang menyusun sebuah level 1. Level ini
menunjukan tidak dibutuhkan atau mungkin diharuskan ke level berikutnya
(Sunandar, 2019).

3.8

Database
Database adalah kumpulan file yang saling berhubungan ditujukkan

dengan kunci yang ada dalam file. Database dalam perusahaan berisi tentang datadata yang ada dalam lingkup perusahaan tersebut. Jika sebuah file tidak dapat
berhubungan maka file tersebut bukan dari suatu database yang sama (Hutahaen,
2015). Database mempunyai beberapa istilah yang akan di jelaskan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Elemen Database
Simbol

Keterangan

Entity

Objek yang ada dalam sebuah organisasi.

Atribut

Isi dari suatu entity atau identitas dari objek.

Data Value
Record

Data yang tersimpan dalam atribut.
Kumpulan elemen yang saling berkaitan memberi
informasi suatu entitas secara lengkap.

File

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

Konsep pembuatan database terdapat suatu teknik yang disebut dengan
entity relationship (ER). ER dapat digambarkan dalam sebuah diagram yang disebut
dengan entity relationship diagram (ERD) (Sunandar, 2019).
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3.9

Entity Relationship Diagram
Entity Relationship Diagram (ERD) adalah teknik yang digunakan untuk

memodelkan data dari suatu organisasi. ERD dengan detail pendukung merupakan
model data yang nantinya akan digunakan sebagai spesifikasi pada database. ERD
memiliki entitas yang bisa disebut sebagai objek, setiap entitas memiliki atribut.
Entitas harus memiliki satu atribut yang unik disebut sebagai Primary Key (Loonam
& Brady, 2010). 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
dan begitu juga sebaliknya.
ERD memiliki

beberapa simbol

yang

harus digunakan

untuk

menggambarkan alur dari ERD (Sunandar, 2019). Simbol tersebut akan dijelaskan
pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Elemen ERD
Simbol

Keterangan
Entitas bisa disebut sebagai objek yang
dapat

diidentifikasi

dalam lingkungan

pemakai.
Atribut digunakan untuk mendeskripsikan
entitas.
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Simbol

Keterangan
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
antara entitas dengan relasi, entitas dengan
atribut.

BAB IV
DESKRIPSI PEKERJAAN

4.1

Identifikasi Masalah
Tahap identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui permasalahan

yang terjadi pada perusahaan tersebut. Permasalahan pada SD MAS ini yaitu pada
pembayaran SPP meliputi pembayaran makan dan les serta laporan pembayaran
yang sedang mengalami permasalahan. Tahap permasalahan di dapatkan dengan
cara observasi dan wawancara langsung dengan pihak instansi yang menangani
pembayaran SPP meliputi pembayaran makan dan les serta laporan pembayaran.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada SD MAS terdapat
beberapa masalah yaitu:
1.

Pembayaran dilakukan dengan dua cara, cara pertama yaitu dengan cara
manual yaitu dengan cara siswa memberikan kartu pembayaran SPP kepada
pihak bendahara setelah melakukan pembayaran kemudian kartu tersebut akan
disimpan dan di bagikan kembali pada setiap tanggal 25 kepada siswa tersebut.
Atau cara yang kedua yaitu orang tua wali murid melakukan transfer ke nomer
rekening sekolah kemudian bukti transfer dikirim kepada pihak direktur dan
pihak direktur mengirim kembali foto tersebut kepada pihak bendahara
kemudian pihak bendahara melakukan pencatatan pada buku pembayaran SPP
terhadap siswa tersebut.

2.

Pencatatan laporan pembayaran masih dilakukan secara manual, yaitu dengan
cara menuliskan di kertas dan di tulis ulang menggunakan microsoft excel.

3.

Terdapat pencatatan laporan yang tidak sesuai karena biaya SPP setiap kelas
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berbeda.

4.2

Analisis Sistem
Analisis sistem merupakan langkah awal untuk membuat sistem pada SD

MAS (Multilingual Anak Soleh) saat ini. Analisis sistem dilakukan berdasarkan
hasil pengamatan (observasi), wawancara dan studi literatur proses yang berjalan
saat ini. Analisis yang akan dilakukan meliputi analisis proses bisnis, analisis
kebutuhan pengguna, analisis kebutuhan fungsional, analisis non fungsional, dan
analisis kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak untuk sistem informasi
yang akan di bangun.
1.

Observasi
Observasi dilakukan dengan mengamati proses yang ada pada SD MAS

saat ini. Hasil observasi adalah bahwa SD MAS melakukan pembayaran SPP
meliputi pembayaran makan dan les masih dilakukan secara manual dengan
mencatat pada buku pembayaran sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan
pencatatan laporan pembayaran dikarenakan harga SPP memiliki harga yang
berbeda di setiap kelasnya dan hasil laporan masih dilakukan secara manual dengan
menulis di kertas dan di tulis kembali pada microsoft excel, dimana hal itu tidak
efisien dan dapat mengakibatkan kesalahan pencatatan laporan.
2.

Wawancara
Wawancara dilakukan dengan mewawancarai pihak bendahara yang

menangani pembayaran untuk mendapatkan data-data yang di perlukan. Data yang
diperlukan yaitu biaya SPP, biaya makan, biaya les, ruangan kelas, dan tahun ajar.
Selain itu, penulis menanyakan bagaimana alur proses bisnis yang sedang terjadi
saat ini.
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Data yang telah didapatkan kemudian diolah untuk menghasilkan suatu
informasi yang akan digunakan untuk membantu membuat website pembayaran
SPP .
3.

Studi Literatur
Penulis melakukan studi literatur dengan membaca dan memahami jurnal

atau buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan topik yang diangkat yaitu
rancang bangun aplikasi pembayaran SPP berbasis website. Studi literatur tersebut
digunakan sebagai landasan teori dalam memecahkan suatu masalah agar penulis
tidak menyimpang dari teori.

4.2.1 Analisis Proses Bisnis
Tahapan analisis yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara pada
SD MAS saat ini adalah sebagai berikut:
1.

Bendahara membagikan kartu pembayaran SPP kepada wali kelas masingmasing setiap tanggal 25.

2.

Setelah itu Wali kelas memberikan kartu pembayaran SPP kepada siswa-siswi
setiap tanggal 25.

3.

Siswa-siswi memberikan kartu pembayaran SPP kepada bendahara untuk
dilakukannya pembayaran. Cara lain dengan orang tua wali murid melakukan
transfer pembayaran kemudian bukti pembayaran dikirimkan ke pihak direktur,
kemudian pihak direktur mengirimkan bukti bayar kepada bendahara dan siswa
atau siswi tersebut memberikan kartu pembayaran kepada bendahara.

4.

Kemudian bendahara mencatat pembayaran di kartu pembayaran SPP.

5.

Bendahara melakukan pencatatan laporan pembayaran SPP.
Setelah analisis proses bisnis yang berjalan saat ini dan mengetahui
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permasalahan yang ada dalam proses bisnis tersebut, maka tahap selanjutnya adalah
perencanaan sistem yang akan dibuat di SD MAS. Usulan sistem yang akan
dijalankan di SD MAS adalah sebagai berikut:
1.

Admin login melalui website, login sebagai admin.

2.

Jika daftar siswa tidak ada maka admin membuat daftar siswa terlebih dahulu,
setelah membuat daftar siswa maka tagihan pembayaran otomatis akan
terkirim, jika daftar siswa sudah ada maka admin meng-klik per bulan
kemudian memilih siswa atau siswi mana yang ingin dikirim tagihan
pembayaran, setelah mengetahui siapa yang akan di kirim tagihan pembayaran
kemudian klik tombol kirim angsuran, maka angsuran dikirim ke siswa atau
siswi tersebut.

3.

Admin dapat melihat laporan pembayaran dan men-download laporan
pembayaran sesuai kelas yang ingin di lihat maupun di download laporannya.

4.

Pihak yayasan dapat melihat dan men-download laporan pembayaran sesuai
kelas yang ingin di lihat maupun di download laporannya.

5.

Siswa dapat login setelah admin membuat daftar siswa di bagian admin.

6.

Siswa login menggunakan nama sebagai user dan password menggunakan
nomer NIS.

7.

Siswa melakukan pembayaran SPP meliputi pembayaran makan dan les jika
mengikuti makan di sekolah dan les, melakukan pembayaran dengan wali
murid mentransfer ke nomer rekening sekolah.

8.

Setelah itu bukti transfer pembayaran di upload melalui website.

9.

Siswa dapat melihat laporan pembayaran dan mendownload laporan
pembayaran.
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10. Pada aplikasi website ini admin memiliki hak penuh seluruh nya seperti
memiliki 4 fitur yaitu: pengolahan master meliputi master siswa, master tahun
dan master kelas. Pengelolaan biaya meliputi biaya SPP, biaya makan, biaya
les. Pengelolaan fungsi testing ini meliputi naik kelas, ini digunakan untuk
siswa tersebut naik kelas, jika naik kelas klik tombol naik jika tidak klik tombol
tinggal kemudian pengelolaan per bulan ini digunakan untuk mengirim tagihan
pembayaran. Pengelolaan laporan yaitu untuk melihat laporan pembayaran dan
mendownload laporan pembayaran sesuai dengan kelas yang dipilih.
11. Pada aplikasi website ini yayasan dapat melihat dan men-download laporan
pembayaran sesuai dengan kelas yang dipilih.
12. Pada aplikasi website ini siswa dapat melakukan upload bukti pembayaran dan
dapat melihat dan men-download laporan pembayaran.

4.2.2 Analisis Kebutuhan Pengguna
Analisis kebutuhan pengguna dilakukan untuk mengetahui dan
menentukan siapa saja yang akan menggunakan aplikasi pembayaran SPP ini, maka
dari itu akan di jelaskan dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Analisis Kebutuhan Pengguna
No

Pengguna

1.

Admin

Fungsi
1. Dapat melakukan pengelolaan master
meliputi master siswa, master tahun dan
master siswa (menambah, merubah dan
menghapus data).

22

No

Pengguna

Fungsi
2. Dapat melihat dan men-download
laporan pembayaran sesuai kelas yang
diinginkan atau men-download seluruh
kelas.
3. Dapat melakukan pengelolaan biaya
meliputi biaya SPP, biaya makan dan
biaya les (menambah, merubah dan
menghapus data).
4. Dapat melakukan fungsi naik kelas dan
tidak naik kelass.
5. Dapat melakukan pengiriman tagihan
pembayaran.
6. Dapat melihat dan men-download laporan
pembayaran sesuai kelas yang diinginkan
atau men-download seluruh kelas.

2.

Yayasan

1. Dapat melihat dan men-download laporan
pembayaran sesuai kelas yang diinginkan.

3.

Siswa

1. Dapat melakukan pembayaran.
2. Dapat
laporan.

melihat

dan

men-download
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4.2.3 Analisis Kebutuhan Fungsional
Analisis kebutuhan fungsional merupakan gambaran alur sistem yang akan
dibuat atau yang telah dibuat dan kebutuhan fungsi atau fitur apa saja yang terdapat
dalam sistem, fitur-fitur tersebut meliputi masukan (input), proses, dan keluaran
(output). Beberapa kebutuhan fungsional yang telah disimpulkan adalah sebagai
berikut:
1.

Kebutuhan fungsi login
Fungsi login digunakan untuk memasuki website tersebut dengan

username dan password yang sudah ditentukan.

Tabel 4.2 Fungsi Login
No
1.

Pengguna

Admin, Yayasan, Menginputkan
Siswa

2.

Fungsi
username

dan password yang benar.

Hasil
Dapat masuk ke
dalam website.

Kebutuhan Fungsi Master
Fungsi master tahun ini digunakan untuk menambah, merubah dan

menghapus pada master tahun, master kelas dan master siswa.

Tabel 4.3 Fungsi Master
No

Pengguna

Fungsi

Hasil

1.

Admin

1. Dapat menambah, merubah

1. Data tahun

dan menghapus data tahun.

2. Data kelas
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No

3.

Pengguna

Fungsi

Hasil

2. Dapat menambah, merubah

3. Data siswa

dan menghapus data kelas.

4. Mengirim

3. Dapat menambah, merubah

tagihan

dan menghapus data siswa.

pembayaran

Kebutuhan Fungsi Biaya
Fungsi biaya ini digunakan untuk menambah, merubah dan menghapus

data biaya SPP, data biaya makan dan data biaya les.

Tabel 4.4 Fungsi Biaya SPP, Makan & Les
No.

Pengguna

1.

Admin

Fungsi

Hasil

1. Dapat menambah, merubah dan 1. Data SPP
menghapus SPP.

2. Data makan

2. Dapat menambah, merubah dan 3. Data les
menghapus data makan.
3. Dapat menambah, merubah dan
menghapus data les.

4.

Kebutuhan Fungsi Testing (Naik Kelas & Per bulan)
Fungsi naik kelas ini digunakan ketika siswa-siswi naik kelas dan tidak

naik kelas dan juga digunakan untuk mengirim tagihan pembayaran.
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Tabel 4.5 Fungsi Testing (Naik Kelas & Per bulan)
No.

Pengguna

1.

Admin

Fungsi

Hasil

1. Dapat memperbarui kelas 1. Perubahan
yang di tempuh oleh siswa

kelas

2. Dapat mengirim tagihan 2. Mengirim
pembayaran

tagihan
pembayaran

5.

Kebutuhan Fungsi Transaksi Pembayaran
Fungsi transaksi pembayaran ini digunakan untuk melakukan upload bukti

transfer pembayaran.

Tabel 4.6 Fungsi Transaksi Pembayaran
No

Pengguna

1.

Siswa

Fungsi
1. Melakukan

Hasil

pembayaran

dengan membayar tagihan
pada nomer rekening yang
sudah
sudah

ditentukan

Jika

melakukan

pembayaran, upload bukti
pembayaran pada website
tersebut

1. Data
pembayaran
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6.

Kebutuhan Fungsi Laporan Pembayaran
Fungsi Laporan Pembayaran digunakan untuk melihat dan men-download

laporan pembayaran.

Tabel 4.7 Fungsi Laporan Pembayaran
No.

Pengguna

1.

Admin, Yayasan,
Siswa

Fungsi
1. Dapat melihat
laporan

Hasil
1. List laporan
pembayaran

pembayaran
2. Dapat
mengunduh
laporan
pembayaran

4.2.4 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak
Kebutuhan perangkat lunak atau software adalah suatu program yang
digunakan untuk mengembangkan dan membangun perangkat lunak. Adapun
perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut:
1.

Sistem operasi menggunakan sistem operasi windows minimal windows 10.

2.

Google Chrome.

3.

Visual Studio Code.

4.

XAMMP.
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4.2.5 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras
Berdasarkan analisis kebutuhan perangkat lunak yang telah dibuat maka
dapat dilanjutkan dengan analisis kebutuhan perangkat keras. Kebutuhan perangkat
keras merupakan komponen peralatan fisik yang membentuk sistem komputer
terstruktur, serta perangkat keras lain yang mendukung komputer dalam
menjalankan fungsinya. Kebutuhan perangkat keras yang dibutuhkan adalah
sebagai berikut:
1.

Prosesor minimal Intel Dual Core.

2.

RAM minimal 2 GB.

3.

VGA minimal 512 MB.

4.

Hardisk minimal 1TB.

5.

Mouse dan Keyboard.

4.3

Desain
Tahapan dalam desain ini adalah tahapan yang digunakan untuk

menggambarkan suatu alur sistem, alur sistem ini meliputi pembuatan alur sistem
aplikasi yaitu system flow, DFD (context diagram), ERD, CDM, dan struktur tabel
yang berada di database. Gambaran alur tersebut yang nantinya digunakan untuk
gambaran alur sistem yang berjalan.

4.3.1 System Flowchart
System flow adalah aliran data dan informasi yang terkomputerisasi
didalam suatu bagian dalam sebuah perusahaan atau organisasi. System flowchart
merupakan gambaran sistem yang ada pada aplikasi tersebut. Dari hasil wawancara
terdapat ada 7 system flow yang ada pada aplikasi, sistem yang digunakan oleh
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admin ada system flow login, system flow master, system flow biaya, system flow
fungsi testing meliputi naik kelas dan per bulan, dan system flow laporan
pembayaran, sistem yang digunakan oleh pihak yayasan yaitu system flow laporan
pembayaran dan sistem yang digunakan oleh siswa-siswi yaitu system flow
transaksi pembayaran dan system flow laporan pembayaran.
A. System Flowchart Login
System login merupakan langkah awal untuk masuk ke dalam website
aplikasi pembayaran SPP, untuk login sebagai administrator dapat mengelola
keseluruhan aplikasi seperti tambah edit hapus dibagian master dan biaya dibagian
fungsi testing ada 2 pilihan yaitu yang pertama untuk naik kelas dan per bulan naik
kelas digunakan untuk klik siswa jika naik kelas dan tinggal yaitu jika siswa-siswi
tidak naik kelas dan per bulan digunakan untuk mengirim tagihan pembayaran. Jika
login sebagai Yayasan hanya bisa melihat dan men-download laporan. Dan login
sebagai siswa-siswi digunakan untuk melakukan pembayaran dengan cara upload
bukti transfer pembayaran dan dapat melihat laporan pembayaran.

Gambar 4.1 System Flow Login
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B. System Flow Master Tahun & Kelas
System flow master ini dapat dikelola oleh administrator, master ini dapat
digunakan untuk menambah, merubah dan menghapus, master tahun ditambahkan
untuk menambah tahun, master kelas digunakan untuk menambah kelas.

Gambar 4.2 System Flow Master Tahun & Kelas

C. System Flow Master Siswa
System flow master ini dapat dikelola oleh administrator, master ini dapat
digunakan untuk menambah, merubah dan menghapus, master siswa digunakan
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untuk menambah, merubah dan menghapus data siswa dan juga memilih mengikuti
makan disekolah dengan membayar lunas atau dicicil dan memilih ikut les atau
tidak ketika pengisian data siswa telah selesai maka secara otomatis tagihan
pembayaran terkirim.

Gambar 4.3 System Flow Master Siswa

D. System Flow Biaya
System flow biaya ini dapat dikelola oleh administrator, biaya ini dapat
digunakan untuk menambah, merubah dan menghapus, biaya SPP ditambahkan
untuk menambah biaya SPP, biaya makan digunakan untuk menambah biaya
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makan dan biaya les digunakan untuk menambah biaya les.

Gambar 4.4 System Flow Biaya

E. System Flow Fungsi Testing (Naik Kelas)
System flow fungsi testing ini dikelola oleh administrator, fungsi testing ini
meliputi naik kelas dan tinggal kelas siswa, naik kelas di klik jika siswa-siswi naik
kelas dan secara otomatis tagihan pembayaran terkirim dan tidak perlu kebagian
per bulan untuk mengirim tagihan begitu juga jika klik tinggal digunakan jika
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siswa-siswi tidak naik kelas maka secara otomatis tagihan pembayaran terkirim dan
tidak perlu kebagian per bulan untuk mengirim tagihan.

Gambar 4.5 System Flow Fungsi Testing (Naik Kelas)

F. System Flow Fungsi Testing (Per bulan)
System flow fungsi testing ini dikelola oleh bagian administrator, bagian
per bulan digunakan untuk mengirim tagihan pembayaran kepada siswa-siswi agar
siswa-siswi tersebut dapat mengetahui nominal tagihan yang harus dibayar dan
melakukan upload bukti pembayaran pada website aplikasi pembayaran SPP ini,
karena jika admin tidak mengirim tagihan pembayaran maka siswa-siswi tidak
mengetahui nominal yang harus dibayar.
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Gambar 4.6 System Flow Fungsi Testing (Per bulan)

G. System Flow Transaksi Pembayaran
System flow transaksi pembayaran ini digunakan oleh siswa, transaksi
pembayaran ini digunakan oleh siswa, setelah siswa login pada website aplikasi
pembyaran SPP ini siswa langsung diarahkan ke halaman transaksi pembayaran
kemudian melakukan upload bukti transfer pembayaran setelah berhasil melakukan
upload bukti pembayaran, bukti pembayaran tersebut tersimpan di dalam server.
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Gambar 4.7 System Flow Transaksi Pembayaran

H. System Flow Laporan Pembayaran
System flow laporan pembayaran ini dapat dilihat dan di-download oleh
Administrator, Yayasan dan siswa sesuai dengan kelas yang diinginkan atau seluruh
kelas.
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Gambar 4.8 System Flow Laporan Pembayaran

4.3.2 Context Diagram
Context diagram merupakan tingkatan yang paling tertinggi diatara
diagram yang lain, dalam diagram ini akan menggambarkan tentang keseluruhan
sistem yang ada. Pada context diagram ini terdapat 3 external entity yaitu:
administrator, siswa dan yayasan. Administrator adalah level yang paling tinggi
karena dapat mengelola keseluruhan yang ada pada sistem yaitu dapat mengelola
data master, data biaya, fungsi testing dan melihat laporan pembayaran, sedangkan
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pada siswa hanya bisa melakukan upload bukti transfer transaksi pembayaran dan
melihat laporan dan untuk yayasan hanya bisa melihat laporan pembayaran. Berikut
context diagram dapat dilihat pada gambar 4.9.
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Gambar 4.9 Context Diagram
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4.3.3 HIPO
HIPO atau Diagram Jenjang adalah struktur proses di dalam sebuah sistem
aplikasi yang dibuat secara berjenjang. Perancangan hipo digunakan untuk
perancangan sebuah sistem, diagram hipo tersebut nantinya digunakan untuk
persiapan menggambarkan bagian DFD.

Gambar 4.10 HIPO

4.3.4 Data Flow Diagram (DFD)
Data flow diagram yaitu digunakan untuk menggambarkan suatu sistem
dari sebuah proses yang ada atau suatu sistem yang akan dikembangkan. Setelah
membuat context diagram, context diagram tersebut di compose dan menghasilkan
data flow diagram kemudian dikembangkan kembali dan menentukan apa saja isi
yang ada pada data flow diagram tersebut. Berikut dapat dilihat gambar dari data
flow diagram pada gambar 4.11.
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Gambar 4.11 Data Flow Diagram
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4.3.5 Conceptual data model (CDM)
Conceptual Data Model merupakan gambaran setiap entitas yang
memiliki hubungan antara entitas satu dengan entitas yang lain dan entitas tersebut
harus memiliki atribut. Namun ada entitas tidak terhubung karena ketentuan
terhadap makan dan les tidak wajib diikuti sehingga tidak ada entitas terhubung.
Pada CDM ini memiliki 7 tabel antara lain yaitu: tabel tahun, tabel kelas, tabel
siswa, tabel SPP, tabel makan, tabel les dan tabel transaksi. Berikut gambaran
entitas pada SD MAS (Multilingual Anak Saleh) yang saling berhubungan.
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Gambar 4.12 Conceptual Data Model
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4.3.6 Physical Data Model (PDM)
Physical data model merupakan tabel yang berelasi antar tabel dan gambaran yang akan digunakan pada database yang dibuat pada
sebuah aplikasi. Berikut gambaran PDM pada SD MAS (Multilingual Anak Saleh).

Gambar 4.13 Physical Data Model
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4.3.7 Struktur Tabel
Struktur tabel merupakan struktur yang digunakan untuk menyimpan data
pada database website pembayaran SPP pada SD MAS:
A. Tabel Master Tahun
Tabel master tahun ini digunakan untuk menambah tahun, yang dimana
SPP, makan dan les memiliki perbedaan harga disetiap tahunnya.
Nama Tabel: master_tahun
Primary Key: id
Foreign Key: Fungsi: Menyimpan data tahun

Tabel 4.7 Struktur Tabel Master Tahun
No

Nama Tabel

Type Data

Length

Constraint

1.

id

Int

11

Primary Key

2.

kode

Int

11

-

B. Tabel Master Kelas
Tabel master kelas ini digunakan untuk mengetahui siswa tersebut duduk
dibangku kelas berapa.
Nama Tabel: master_kelas
Primary Key: id
Foreign Key: Fungsi: Menyimpan data kelas
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Tabel 4.8 Struktur Tabel Master Kelas
No

Nama Tabel

Type Data

Length

Constraint

1.

id

Int

11

Primary Key

2.

nama_kelas

Varchar

100

-

C. Tabel Master Siswa
Tabel master siswa ini digunakan untuk mengisi nis, nama, kelas dan untuk
mengetahui siswa tersebut ikut makan disekolah atau tidak pembayarannya
dilakukan secara lunas atau dicicil serta ikut les atau tidak, kemudian setelah itu
tagihan pembayaran terkirim kepada siswa tersebut.
Nama Tabel: master_siswa
Primary Key: id
Foreign Key: Fungsi: Menyimpan data siswa

Tabel 4.9 Struktur Tabel Master Siswa
No

Nama Tabel

Type Data

Length

Constraint

1.

Foto_siswa

Text

-

-

2.

nis

Bigint

100

-

3.

nama_siswa

Varchar

100

-

4.

id_spp

Int

11

-

5.

id_kelas

Int

11

-

6.

status_les

Int

11

-

7.

status_makan

Int

11

-
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No

Nama Tabel

Type Data

Length

Constraint

8.

tanggal

Timestamp

-

-

D. Tabel SPP
Tabel SPP ini digunakan untuk nominal biaya spp tersebut yang harus
dibayar oleh siswa sebesar berapa.
Nama Tabel: SPP
Primary Key: id
Foreign Key: Fungsi: Menyimpan data biaya SPP

Tabel 4.10 Struktur Tabel SPP
No

Nama Tabel

Type Data

Length

Constraint

1.

id

Int

11

Primary Key

2.

id_tahun

Int

11

-

3.

id_spp

Int

11

-

4.

biaya_SPP

Int

11

-

E. Tabel Makan
Tabel Makan ini digunakan untuk nominal biaya makan tersebut yang
harus dibayar oleh siswa sebesar berapa.
Nama Tabel: makan
Primary Key: id
Foreign Key: -
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Fungsi: Menyimpan data biaya makan

Tabel 4.11 Struktur Tabel Makan
No

Nama Tabel

Type Data

Length

Constraint

1.

id

Int

11

Primary Key

2.

id_tahun

Int

11

-

3.

biaya_makan

Int

11

-

4.

status

Int

11

-

F. Tabel Les
Tabel Makan ini digunakan untuk nominal biaya makan tersebut yang
harus dibayar oleh siswa sebesar berapa.
Nama Tabel: les
Primary Key: id
Foreign Key: Fungsi: Menyimpan data biaya les

Tabel 4.12 Struktur Tabel Les
No

Nama Tabel

Type Data

Length

Constraint

1.

id

Int

11

Primary Key

2.

id_tahun

Int

11

-

3.

biaya_les

Int

11

-
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G. Tabel Transaksi
Tabel transaksi ini digunakan melakukan upload bukti transaksi
pembayaran.
Nama Tabel: transaksi.
Primary Key: id
Foreign Key: Fungsi: Menyimpan data transaksi

Tabel 4.13 Struktur Tabel Transaksi
No

Nama Tabel

Type Data

Length

Constraint

1.

id

Int

11

Primary Key

2.

id_siswa

Int

11

-

3.

id_kelas

Int

11

-

4.

debet

Int

11

-

5.

kredit

Int

11

-

6.

keterangan

Text

-

-

7.

bukti

Text

-

-

8.

tanggal

Timestamp

-

-

4.3.8 Desain
Desain interface input dan output ini dibuat untuk memudahkan
komunikasi antara penulis dengan pihak instansi terkait tampilan seperti apa yang
nantinya akan digunakan pada sistem tersebut sehingga desain tersebut dapat
diterapkan pada sistem yang berjalan, maka dari itu berikut gambaran desain input
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dan output pada aplikasi pembayaran SPP pada SD MAS:
A. Desain Form Login
Form login ini digunakan untuk masuk ke halaman web selanjutnya
dengan cara mengidentifikasi apakah username dan password yang di inputkan
sudah terdaftar atau belum, jika belum maka akun tersebut tidak dapat masuk pada
halam web selanjutnya, jika terdaftar maka akan masuk ke halaman selanjutnya,
tampilan web akan berbeda tampilan sesuai dengan username dan password yang
di inputkan.

Gambar 4.14 Form Login

B. Desain Interface Halaman Master Tahun
Form master tahun ini dapat untuk menambahkan, merubah dan
menghapus data tahun, data tahun yang dimana nantinya digunakan pada tabel SPP,
tabel makan dan tabel les untuk mengetahui pada tahun tersebut terkena biaya
sebesar berapa.
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Gambar 4.15 Desain Interface Halaman Master Tahun

C. Desain Interface Tambah Master Tahun
Form tambah ini digunakan untuk menambah data tahun, untuk masuk
pada halaman form tambah ini pengguna dapat mengklik tombol tambah pada
halaman master tahun kemudian tampil form tambah tahun, jika pengguna sudah
menginputkan data tahun pengguna dapat mengklik tombol submit agar data
tersebut dapat masuk ke database dan pengguna dapat melihat pada tampilan bahwa
ada peringatan jika data anda berhasil dimasukkan.

Gambar 4.16 Desain Interface Form Tambah Master Tahun

50

D. Desain Interface Edit Master Tahun
Form edit ini digunakan untuk merubah data tahun, untuk masuk pada
halaman form edit ini pengguna dapat meng-klik tombol edit pada halaman master
tahun, jika pengguna sudah mengedit data tahun pengguna dapat meng-klik tombol
submit agar data tersebut dapat masuk ke database dan pengguna dapat melihat
pada tampilan bahwa ada peringatan data anda berhasil dirubah.

Gambar 4.17 Desain Interface Form Edit Master Tahun

E. Desain Interface Halaman Master Kelas
Form master kelas ini dapat untuk menambah, merubah dan menghapus
data kelas, data kelas ini digunakan untuk penentuan kelas siswa saat menambahkan
data siswa.
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Gambar 4.18 Desain Interface Halaman Master Kelas

F. Desain Interface Tambah Master Kelas
Form Tambah ini digunakan untuk menambah data kelas, untuk masuk
pada halaman form tambah ini pengguna dapat meng-klik tombol tambah pada
halaman master kelas kemudian tampil form tambah kelas, jika pengguna sudah
menginputkan data kelas pengguna dapat meng-klik tombol submit agar data
tersebut dapat masuk ke database dan pengguna dapat melihat pada tampilan bahwa
ada peringatan jika data berhasil dimasukkan.

Gambar 4.19 Desain Interface Form Tambah Master Kelas
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G. Desain Interface Edit Master Kelas
Form edit ini digunakan untuk merubah data kelas, untuk masuk pada
halaman form edit ini pengguna dapat mengklik tombol edit pada halaman master
kelas, jika pengguna sudah mengedit data kelas pengguna dapat mengklik tombol
submit agar data tersebut dapat masuk ke database dan pengguna dapat melihat pada
tampilan bahwa ada peringatan data berhasil dirubah.

Gambar 4.20 Desain Interface Form Edit Master Kelas

H. Desain Interface Halaman Master Siswa
Form master siswa ini dapat untuk menambah, merubah dan menghapus
data siswa, data siswa ini digunakan untuk menyimpan data-data siswa yang
meliputi nis, nama, kelas, status makan, dan status les untuk penjelasan angka 0, 1
dan 2 adalah jika 0 tidak mengikuti makan disekolah dan tidak mengikuti les, jika
1 mengikuti makan disekolah dengan pembayaran makan dibayar lunas selama 1
tahun dan jika 1 les maka siswa tersebut mengikuti les di sekolah dan dibayar per
bulan, jika 2 mengikuti makan disekolah tetapi pembayaran dengan diangsur perbulannya dan pengambilan SPP yaitu dengan cara memanggil di dalam script-nya.
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Sehingga ketika menambahkan siswa otomatis tagihan transaksi pembayaran
terkirim ke bagian siswa dan siswa tersebut dapat login terhadap website dengan
menggunakan nis dan nama yang telah dibuat oleh bagian administrator pada saat
menambahkan data siswa, sehingga nama untuk username dan nis untuk password.

Gambar 4.21 Desain Interface Halaman Master Siswa

I.

Desain Interface Tambah Master Siswa
Form Tambah ini digunakan untuk menambah data siswa, untuk masuk pada

halaman form tambah ini pengguna dapat meng-klik tombol tambah pada halaman
master siswa kemudian tampil form tambah siswa, data siswa yang di tambahkan
yaitu nis, nama, kelas, jika mengikuti makan disekolah dengan dibayar selama 1
tahun sekali maka pengguna klik biaya makan, jika siswa mengikuti makan
disekolah namun pembayarannya dengan dicicil per bulan maka klik cicil biaya
makan, jika siswa tidak mengikuti makan maka pengguna jangan meng-klik kedua
nya, jika siswa mengikuti les maka pengguna klik ikut les, jika siswa tidak
mengikuti les maka pengguna jangan meng-klik ikut les dan untuk biaya SPP
dipanggil melalui script, jika pengguna sudah menginputkan data siswa pengguna
dapat meng-klik tombol submit agar data tersebut dapat masuk ke database setelah
mengisi pendataan tersebut maka secara otomatis tagihan pembayaran terkirim
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kepada siswa tersebut dan ketika data siswa telah di tambahkan maka pengguna
dapat melihat pada tampilan bahwa ada peringatan jika data berhasil dimasukkan.

Gambar 4.22 Desain Interface Form Tambah Master Siswa

J.

Desain Interface Edit Master Siswa
Form edit ini digunakan untuk merubah data siswa, untuk masuk pada

halaman form edit ini pengguna dapat meng-klik tombol edit pada halaman master
siswa, jika pengguna sudah mengedit data siswa pengguna dapat meng-klik tombol
submit agar data tersebut dapat masuk ke database, data yang telah di-edit akan
menghasilkan data baru dan tagihan pembayaran terkirim kepada siswa dengan
total tagihan yang sudah diperbarui saat mengedit di data siswa dan pengguna dapat
melihat pada tampilan bahwa ada peringatan data berhasil dirubah.
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Gambar 4.23 Desain Interface Form Edit Master Siswa

K. Desain Interface Halaman Biaya SPP
Form biaya SPP ini dapat untuk menambah, merubah dan menghapus data
biaya SPP, data biaya SPP ini digunakan untuk menyimpan data nominal biaya SPP
dan untuk menentukan biaya SPP pada siswa.

Gambar 4.24 Desain Interface Halaman Biaya SPP
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L. Desain Interface Tambah Biaya SPP
Form Tambah ini digunakan untuk menambah data SPP, untuk masuk
pada halaman form tambah ini pengguna dapat mengklik tombol tambah pada
halaman biaya SPP kemudian tampil form tambah SPP lalu pengguna
menambahkan biaya SPP tersebut sebesar berapa dan pada tahun berapa, jika
pengguna sudah menginputkan data SPP pengguna dapat mengklik tombol submit
agar data tersebut dapat masuk ke database dan pengguna dapat melihat pada
tampilan bahwa ada peringatan jika data berhasil dimasukkan.

Gambar 4.25 Desain Interface Form Tambah Biaya SPP

M. Desain Interface Edit Biaya SPP
Form edit ini digunakan untuk merubah data SPP, untuk masuk pada
halaman form edit ini pengguna dapat mengklik tombol edit pada halaman master
SPP, jika pengguna sudah mengedit data SPP pengguna dapat mengklik tombol
submit agar data tersebut dapat masuk ke database dan pengguna dapat melihat pada
tampilan bahwa ada peringatan data berhasil dirubah.
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Gambar 4.26 Desain Interface Form Edit Biaya SPP
N. Desain Interface Halaman Biaya Makan
Form biaya Makan ini dapat untuk menambah, merubah dan menghapus
data biaya Makan, data biaya Makan ini digunakan untuk menyimpan data nominal
biaya Makan dan untuk menentukan biaya Makan pada siswa jika siswa tersebut
ikut Makan di sekolah.

Gambar 4.27 Desain Interface Halaman Biaya Makan

O. Desain Interface Tambah Biaya Makan
Form Tambah ini digunakan untuk menambah data Makan, untuk masuk
pada halaman form tambah ini pengguna dapat mengklik tombol tambah pada
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halaman master Makan kemudian tampil form tambah Makan, jika pengguna sudah
menginputkan data Makan pengguna dapat mengklik tombol submit agar data
tersebut dapat masuk ke database dan pengguna dapat melihat pada tampilan bahwa
ada peringatan jika data anda berhasil dimasukan.

Gambar 4.28 Desain Interface Form Tambah Biaya Makan

P. Desain Interface Edit Biaya Makan
Form edit ini digunakan untuk merubah data Makan, untuk masuk pada
halaman form edit ini pengguna dapat mengklik tombol edit pada halaman master
Makan, jika pengguna sudah mengedit data Makan pengguna dapat mengklik
tombol submit agar data tersebut dapat masuk ke database dan pengguna dapat
melihat pada tampilan bahwa ada peringatan data anda berhasil dirubah.

59

Gambar 4.29 Desain Interface Form Edit Biaya Makan

Q. Desain Interface Halaman Biaya Les
Form biaya Les ini dapat untuk menambah, merubah dan menghapus data
biaya Les, data biaya Les ini digunakan untuk menyimpan data nominal biaya Les
dan untuk menentukan biaya Les pada siswa jika siswa tersebut ikut Les di sekolah.

Gambar 4.30 Desain Interface Halaman Biaya Les

R. Desain Interface Tambah Biaya Les
Form Tambah ini digunakan untuk menambah data Les, untuk masuk pada
halaman form tambah ini pengguna dapat mengklik tombol tambah pada halaman
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master Les kemudian tampil form tambah Les, jika pengguna sudah menginputkan
data Les pengguna dapat mengklik tombol submit agar data tersebut dapat masuk
ke database dan pengguna dapat melihat pada tampilan bahwa ada peringatan jika
data berhasil dimasukkan.

Gambar 4.31 Desain Interface Form Tambah Biaya Les

S. Desain Interface Edit Biaya Les
Form edit ini digunakan untuk merubah data Les, untuk masuk pada
halaman form edit ini pengguna dapat meng-klik tombol edit pada halaman master
Les, jika pengguna sudah mengedit data Les pengguna dapat meng-klik tombol
submit agar data tersebut dapat masuk ke database dan pengguna dapat melihat
pada tampilan bahwa ada peringatan data berhasil dirubah.
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Gambar 4.32 Desain Interface Form Edit Biaya Les

T. Desain Interface Halaman Fungsi Testing
Form ini meliputi naik kelas dan per bulan, naik kelas atau tidak naik kelas
tombol tersebut digunakan untuk siswa naik kelas dan jika tidak naik kelas maka
klik tombol tinggal dan secara otomatis tagihan pembayaran terkirim kepada siswa
tersebut. Kemudian untuk per bulan digunakan mengirim tagihan pembayaran
siswa pada setiap bulannya.

Gambar 4.33 Desain Interface Halaman Naik Kelas
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Gambar 4.34 Desain Interface Halaman Per bulan

U. Desain Form Transaksi Pembayaran
Form transaksi pembayaran ini digunakan untuk melakukan upload bukti
transaksi pembayaran yang sebelumnya orang tua wali murid sudah melakukan
transfer tagihan pembayaran ke nomer rekening pihak sekolah yang sudah
ditentukan, kemudian bukti transfer pembayaran tersebut di upload pada form ini
yang dilakukan oleh siswa.

Gambar 4.35 Desain Interface Form Transaksi Pembayaran

V. Desain Interface Halaman Laporan Pembayaran
Halaman laporan pembayaran ini didapatkan dari hasil transaksi
pembayaran yang dilakukan oleh siswa sehingga menampilkan laporan
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pembayaran. Laporan pembayaran ini dapat dilihat oleh administrator, yayasan
yang dapat melihat seluruh data laporan pembayaran siswa, sedangkan siswa dapat
melihat laporan pembayaran sesuai dengan hasil transaksi pembayaran yang
dilakukan oleh masing-masing siswa. Laporan pembayaran bisa di-download
sesuai dengan kelas yang diinginkan.

Gambar 4.36 Desain Interface Halaman Laporan Pembayaran

4.4

Hasil Implementasi
Hasil implementasi merupakan hasil yang sudah dibuat pada aplikasi

pembayaran SPP pada SD MAS pembuatan aplikasi tersebut yang sebelumnya di
rancang dahulu pada CDM, PDM, HIPO, DFD dan system flowchart-nya sehingga
hasil dari rancangan tersebut di implementasikan pada sistem dan aplikasi yang
berjalan.
Maka dari itu hasil implementasi sistem dari website aplikasi pembayaran
SPP pada SD MAS ini meliputi form login, form master tahun, form master kelas,
form master siswa, form biaya SPP, form biaya Makan, form biaya Les, form fungsi
testing meliputi form naik kelas atau tidak kelas dan per bulan, form transaksi
pembayaran dan form laporan pembayaran dan untuk lebih jelasnya berikut
penjelasan jalannya website aplikasi pembayaran SPP pada SD MAS.
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4.4.1 Form Login
Form login ini digunakan untuk masuk ke halaman web selanjutnya
dengan cara mengidentifikasi apakah username dan password yang di inputkan
sudah terdaftar atau belum, jika belum maka akun tersebut tidak dapat masuk pada
halam web selanjutnya, jika terdaftar maka akan masuk ke halaman selanjutnya,
tampilan web akan berbeda tampilan web sesuai dengan username dan password
yang di inputkan.

Gambar 4.37 Form Login

4.4.2 Halaman Master Tahun
Form master tahun ini dapat untuk menambahkan, merubah dan
menghapus data tahun, data tahun yang dimana nantinya digunakan pada tabel SPP,
tabel makan dan tabel les untuk mengetahui pada tahun tersebut terkena biaya
sebesar berapa. Berikut form master tahun ketika sudah ditambahkan akan
menghasilkan seperti gambar dibawah ini.
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Gambar 4.38 Halaman Master Tahun
4.4.3 Form Tambah Master Tahun
Form tambah ini digunakan untuk menambah data tahun, untuk masuk
pada halaman form tambah ini pengguna dapat mengklik tombol tambah pada
halaman master tahun kemudian tampil form tambah tahun, jika pengguna sudah
meng-input-kan data tahun pengguna dapat mengklik tombol submit agar data
tersebut dapat masuk ke database dan pengguna dapat melihat pada tampilan bahwa
ada peringatan jika data berhasil dimasukkan.

Gambar 4.39 Form Tambah Master Tahun
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4.4.4 Form Edit Master Tahun
Form edit ini digunakan untuk merubah data tahun, untuk masuk pada
halaman form edit ini pengguna dapat meng-klik tombol edit pada halaman master
tahun, jika pengguna sudah mengedit data tahun pengguna dapat meng-klik tombol
submit agar data tersebut dapat masuk ke database dan pengguna dapat melihat
pada tampilan bahwa ada peringatan data berhasil dirubah.

Gambar 4.40 Form Edit Master Tahun
4.4.5 Halaman Master Kelas
Form master kelas ini dapat untuk menambah, merubah dan menghapus
data kelas, data kelas ini digunakan untuk penentuan kelas siswa saat menambahkan
data siswa. Berikut form master kelas ketika sudah ditambahkan akan menghasilkan
seperti gambar di bawah ini.
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Gambar 4.41 Halaman Master Kelas

4.4.6 Form Tambah Master Kelas
Form Tambah ini digunakan untuk menambah data kelas, untuk masuk
pada halaman form tambah ini pengguna dapat mengklik tombol tambah pada
halaman master kelas kemudian tampil form tambah kelas, jika pengguna sudah
meng-input-kan data kelas pengguna dapat meng-klik tombol submit agar data
tersebut dapat masuk ke database dan pengguna dapat melihat pada tampilan bahwa
ada peringatan jika data berhasil dimasukkan.

Gambar 4.42 Form Tambah Master Kelas
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4.4.7 Form Edit Master Kelas
Form edit ini digunakan untuk merubah data kelas, untuk masuk pada
halaman form edit ini pengguna dapat meng-klik tombol edit pada halaman master
kelas, jika pengguna sudah mengedit data kelas pengguna dapat meng-klik tombol
submit agar data tersebut dapat masuk ke database dan pengguna dapat melihat
pada tampilan bahwa ada peringatan data berhasil dirubah.

Gambar 4.43 Form Edit Master Kelas

4.4.8 Halaman Master Siswa
Form master siswa ini dapat untuk menambah, merubah dan menghapus
data siswa, data siswa ini digunakan untuk menyimpan data-data siswa yang
meliputi nis, nama, kelas, status makan, dan status les untuk penjelasan angka 0, 1
dan 2 adalah jika 0 tidak mengikuti makan di sekolah dan tidak mengikuti les, jika
1 mengikuti makan di sekolah dengan pembayaran makan dibayar lunas selama 1
tahun dan jika 1 les maka siswa tersebut mengikuti les di sekolah dan dibayar per
bulan, jika 2 mengikuti makan di sekolah tetapi pembayaran dengan dicicil per
bulannya dan pengambilan SPP yaitu dengan cara memanggil di dalam script-nya.
Sehingga ketika menambahkan siswa otomatis tagihan transaksi pembayaran
terkirim ke bagian siswa dan siswa tersebut dapat login terhadap website dengan
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menggunakan nis dan nama yang telah dibuat oleh bagian administrator pada saat
menambahkan data siswa, sehingga nama untuk username dan nis untuk password.
Berikut form master siswa ketika sudah ditambahkan akan menghasilkan seperti
gambar di bawah ini.

Gambar 4.44 Halaman Master Siswa
4.4.9 Form Tambah Master Siswa
Form Tambah ini digunakan untuk menambah data siswa, untuk masuk
pada halaman form tambah ini pengguna dapat meng-klik tombol tambah pada
halaman master siswa kemudian tampil form tambah siswa, data siswa yang di
tambahkan yaitu nis, nama, kelas, jika mengikuti makan disekolah dengan dibayar
selama 1 tahun sekali maka pengguna klik biaya makan, jika siswa mengikuti
makan disekolah namun pembayarannya dengan dicicil per bulan maka klik cicil
biaya makan, jika siswa tidak mengikuti makan maka pengguna jangan meng-klik
keduanya, jika siswa mengikuti les maka pengguna klik ikut les, jika siswa tidak
mengikuti les maka pengguna jangan meng-klik ikut les dan untuk biaya SPP
dipanggil melalui script, jika pengguna sudah meng-input-kan data siswa pengguna
dapat mengklik tombol submit agar data tersebut dapat masuk ke database setelah
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mengisi pendataan tersebut maka secara otomatis tagihan pembayaran terkirim
kepada siswa tersebut dan ketika data siswa telah ditambahkan maka pengguna
dapat melihat pada tampilan bahwa ada peringatan jika data berhasil dimasukkan.

Gambar 4.45 Form Tambah Master Siswa
4.4.10 Form Edit Master Siswa
Form edit ini digunakan untuk merubah data siswa, untuk masuk pada
halaman form edit ini pengguna dapat meng-klik tombol edit pada halaman master
siswa, jika pengguna sudah mengedit data siswa pengguna dapat meng-klik tombol
submit agar data tersebut dapat masuk ke database, data yang telah di-edit akan
menghasilkan data baru dan tagihan pembayaran terkirim kepada siswa dengan
total tagihan yang sudah diperbarui saat meng-edit di data siswa dan pengguna
dapat melihat pada tampilan bahwa ada peringatan data berhasil dirubah.
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Gambar 4.46 Form Edit Master Siswa

4.4.11 Halaman Biaya SPP
Form biaya SPP ini dapat untuk menambah, merubah dan menghapus data
biaya SPP, data biaya SPP ini digunakan untuk menyimpan data nominal biaya SPP
dan untuk menentukan biaya SPP pada siswa. Berikut form master SPP ketika sudah
ditambahkan akan menghasilkan seperti gambar dibawah ini.

Gambar 4.47 Halaman Biaya SPP

4.4.12 Form Tambah Biaya SPP
Form Tambah ini digunakan untuk menambah data SPP, untuk masuk
pada halaman form tambah ini pengguna dapat meng-klik tombol tambah pada
halaman biaya SPP kemudian tampil form tambah SPP lalu pengguna
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menambahkan biaya SPP tersebut sebesar berapa dan pada tahun berapa, jika
pengguna sudah menginputkan data SPP pengguna dapat mengklik tombol submit
agar data tersebut dapat masuk ke database dan pengguna dapat melihat pada
tampilan bahwa ada peringatan jika data berhasil dimasukkan.

Gambar 4.48 Form Tambah Biaya SPP

4.4.13 Form Edit Biaya SPP
Form edit ini digunakan untuk merubah data SPP, untuk masuk pada
halaman form edit ini pengguna dapat mengklik tombol edit pada halaman master
SPP, jika pengguna sudah mengedit data SPP pengguna dapat meng-klik tombol
submit agar data tersebut dapat masuk ke database dan pengguna dapat melihat
pada tampilan bahwa ada peringatan data berhasil dirubah.

Gambar 4.49 Form Edit Biaya SPP
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4.4.14 Halaman Biaya Makan
Form biaya Makan ini dapat untuk menambah, merubah dan menghapus
data biaya makan, data biaya makan ini digunakan untuk menyimpan data nominal
biaya makan dan untuk menentukan biaya makan pada siswa jika siswa tersebut
ikut makan di sekolah. Berikut form master makan ketika sudah ditambahkan akan
menghasilkan seperti gambar di bawah ini.

Gambar 4.50 Halaman Biaya Makan

4.4.15 Form Tambah Biaya Makan
Form Tambah ini digunakan untuk menambah data makan, untuk masuk
pada halaman form tambah ini pengguna dapat mengklik tombol tambah pada
halaman master makan kemudian tampil form tambah makan, jika pengguna sudah
menginputkan data makan pengguna dapat meng-klik tombol submit agar data
tersebut dapat masuk ke database dan pengguna dapat melihat pada tampilan bahwa
ada peringatan jika data berhasil dimasukkan.
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Gambar 4.51 Form Tambah Biaya Makan

4.4.16 Form Edit Biaya Makan
Form edit ini digunakan untuk merubah data Makan, untuk masuk pada
halaman form edit ini pengguna dapat meng-klik tombol edit pada halaman master
Makan, jika pengguna sudah mengedit data Makan pengguna dapat mengklik
tombol submit agar data tersebut dapat masuk ke database dan pengguna dapat
melihat pada tampilan bahwa ada peringatan data berhasil dirubah.

Gambar 4.52 Form Edit Biaya Makan

4.4.17 Halaman Biaya Les
Form biaya Les ini dapat untuk menambah, merubah dan menghapus data
biaya Les, data biaya Les ini digunakan untuk menyimpan data nominal biaya Les

75

dan untuk menentukan biaya Les pada siswa jika siswa tersebut ikut Les di sekolah.
Berikut form master Les ketika sudah ditambahkan akan menghasilkan seperti
gambar di bawah ini.

Gambar 4.53 Halaman Biaya Les

4.4.18 Form Tambah Biaya Les
Form Tambah ini digunakan untuk menambah data Les, untuk masuk pada
halaman form tambah ini pengguna dapat mengklik tombol tambah pada halaman
master Les kemudian tampil form tambah Les, jika pengguna sudah menginputkan
data Les pengguna dapat mengklik tombol submit agar data tersebut dapat masuk
ke database dan pengguna dapat melihat pada tampilan bahwa ada peringatan jika
data berhasil dimasukkan.

Gambar 4.54 Form Tambah Biaya Les
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4.4.19 Form Edit Biaya Les
Form edit ini digunakan untuk merubah data Les, untuk masuk pada
halaman form edit ini pengguna dapat meng-klik tombol edit pada halaman master
Les, jika pengguna sudah mengedit data Les pengguna dapat mengklik tombol
submit agar data tersebut dapat masuk ke database dan pengguna dapat melihat pada
tampilan bahwa ada peringatan data berhasil dirubah.

Gambar 4.55 Form Edit Biaya Les

4.4.20 Form Fungsi Testing
Form ini meliputi naik kelas dan per bulan, naik kelas atau tidak naik kelas
tombol tersebut digunakan untuk siswa naik kelas dan jika tidak naik kelas maka
klik tombol tinggal dan secara otomatis tagihan pembayaran terkirim kepada siswa
tersebut. Kemudian untuk per bulan digunakan mengirim tagihan pembayaran
siswa pada setiap bulannya.
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Gambar 4.56 Halaman Naik Kelas

Gambar 4.57 Halaman Per bulan

4.4.21 Form Transaksi Pembayaran Siswa
Form transaksi pembayaran ini digunakan untuk melakukan upload bukti
transaksi pembayaran yang sebelumnya orang tua wali murid sudah melakukan
transfer tagihan pembayaran ke nomer rekening pihak sekolah yang sudah
ditentukan, kemudian bukti transfer pembayaran tersebut di upload pada form ini
yang dilakukan oleh siswa. Setelah siswa melakukan upload bukti transfer transaksi
pembayaran maka total tagihan dan total pembayaran nominalnya kembali menjadi
0.
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Gambar 4.58 Form Transaksi Pembayaran Siswa

4.4.22 Halaman Laporan Pembayaran Siswa
Halaman laporan pembayaran ini didapatkan dari hasil transaksi
pembayaran yang dilakukan oleh siswa sehingga menampilkan laporan
pembayaran sesuai dengan hasil transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masingmasing siswa. Laporan pembayaran bisa di download sesuai dengan kelas yang
diinginkan.

Gambar 4.59 Halaman Laporan Pembayaran Siswa

4.4.23 Halaman Laporan Pembayaran Administrator
Halaman laporan pembayaran ini didapatkan dari hasil transaksi
pembayaran yang dilakukan oleh siswa sehingga menampilkan laporan
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pembayaran. Laporan pembayaran ini dapat dilihat oleh administrator sehingga
dapat melihat seluruh data laporan pembayaran siswa. Laporan pembayaran bisa di
download sesuai dengan kelas yang diinginkan.

Gambar 4.60 Halaman Laporan Pembayaran Administrator

4.4.24 Halaman Laporan Pembayaran Yayasan
Halaman laporan pembayaran ini didapatkan dari hasil transaksi
pembayaran yang dilakukan oleh siswa sehingga menampilkan laporan
pembayaran. Laporan pembayaran ini dapat dilihat oleh administrator, yayasan
yang dapat melihat seluruh data laporan pembayaran siswa. Laporan pembayaran
bisa di download sesuai dengan kelas yang diinginkan.

Gambar 4.61 Halaman Laporan Pembayaran Yayasan

BAB V
PENUTUP

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil rancangan yang sebelumnya telah dibuat kemudian di

implementasikan dan di uji coba pada aplikasi pembayaran SPP berbasis website
pada SD MAS, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.

Aplikasi pembayaran SPP berbasis website ini dapat mengirim tagihan
pembayaran

2.

Aplikasi pembayaran SPP berbasis website ini dapat digunakan untuk
pembayaran SPP, pembayaran Makan dan Pembayaran Les

3.

Aplikasi pembayaran SPP berbasis website ini dapat menghasilkan laporan
pembayaran

4.

Aplikasi pembayaran SPP berbasis website ini jika mengirim tagihan
pembayaran, nominal yang tertera mengikuti dengan waktu yang ada di sistem

5.

Aplikasi pembayaran SPP berbasis website ini hanya bisa digunakan untuk 2
kelas

5.2

Saran
Saran yang dapat diberikan kepada pengembang selanjutnya mengenai

aplikasi pembayaran SPP berbasis website ini sebagai berikut:
1.

Mempercantik tampilan Website

2.

Menambahkan fitur pembayaran uang kertas formulir, uang gedung, uang
buku, dan uang pakaian yang memiliki biaya yang berbeda di setiap tahunnya

3.

Menambahkan fitur tahun yang dimana fitur tahun ini bisa terhubung sesuai
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dengan biaya SPP, biaya Makan dan biaya Les, karena biaya SPP, biaya Makan
dan Biaya Les ditentukan oleh tahun siswa masuk
4.

Menambahkan fitur untuk mengetahui siapa saja yang sudah melakukan
pembayaran

5.

Menambahkan fitur yang dimana siswa tersebut belum melakukan pembayaran

6.

Menambahkan fitur biaya yang dimana biaya dari kelas 1 sampai kelas 6
memiliki biaya yang berbeda beda sehingga aplikasi tersebut bisa digunakan di
seluruh kelas
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