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ABSTRAK 

 

Katharina Perada Koban. Sistem Informasi Keuangan Sekolah SD 

Muhammadiyah 2 Kupang. (Dibawah Bimbingan : Emanuel Safirman Bata, 

S.Kom., M.T. dan Gregorius Rinduh Iriane, S.Kom., M.T.) 

 

Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 Kupang merupakan salah satu lembaga 

pendidikan swasta yang berada dibawah naungan yayasan Muhammadiyah, yang 

berada di Kota Kupang. Sebagai suatu instansi pendidikan maka diperlukan 

sistem teknologi informasi untuk kegiatan pengolahan data sekolah agar 

menyajikan informasi secara cepat dan akurat. Sistem informasi keuangan sekolah 

merupakan sistem terintegrasi yang mengatur administrasi keuangan, yang mana 

memudahkan sekolah dalam melakukan pencatatan administrasi pembayaran 

siswa, aliran kas, dan memantau keuangan sekolah. Metode yang di gunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dan pembuatan aplikasi  ini 

menggunakan Visual Studio Code dan database MysQl. Hasil  dari penelitian ini 

dapat di simpulkan bahwa terciptanya suatu sistem informasi keuangan sekolah 

dapat membantu guru maupun orang tua untuk melakukan pembayaran keuangan 

dan melihat pembayaran keuangan sekolah. Website ini diharapkan dapat 

diterapkan dan lebih dikembangkan dengan menambahkan fitur-fitur yang lebih 

menarik dan dapat bermanfaat bagi pengguna. 

 

Kata Kunci: Sistem, keuangan, sekolah.  
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ABSTRACT 

 

Katharina Perada Koban. Financial Information System Of Elementary School 

Muhammadiyah Kupang. 

(Headed by: Emanuel Safirman Bata, S.Kom., M.T. and Gregorius Rinduh 

Iriane, S.Kom., M.T. 

 

Muhammadiyah 2 Kupang Elementary School is one of the private educational 

institutions under the auspices of the Muhammadiyah Foundation, which is based 

in the city of Kupang. As an educational institution, an information technology 

system for school computing is required to present information quickly and 

accurately. The school's financial information system is an integrated system that 

governs financial administration and makes it easier for schools to record the 

administration of student payments, cash flow and monitoring of school finances. 

The method used in this research is the technique of collecting data and creating 

this application using Visual Studio Code and a MySQL database. The results of 

this study suggest that setting up a school financial information system can help 

teachers and parents make financial payments and view school financial 

payments. We hope that this website can be implemented and further developed by 

adding more interesting and useful functions for users. 

 

Keywords: finance, school, system 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Era globalisasi adalah era di mana penggunaan teknologi mudah dan 

merupakan daya tarik bagi kemajuan suatu negara. Negara akan dianggap maju 

jika negara dapat memiliki teknologi tinggi atau tingkat tinggi, karena dalam 

perkembangan teknologi akan selalu terjadi sesuai dengan kemajuan sains. Peran 

teknologi informasi sangat berguna bagi berbagai pekerjaan agar lebih ringan. 

Dukungan untuk teknologi informasi yang diperlukan akan mudah diperoleh. 

Pengembangan teknologi memiliki banyak dampak pada kehidupan orang, baik 

dampak positif maupun negatif. Sisi positif dari perkembangan teknologi adalah 

bahwa masyarakat dapat mengirimkan informasi dan juga memberikan informasi. 

Sementara dampak negatif yang terjadi pada masyarakat dapat mengambil bentuk 

hak cipta, penipuan dan pelanggaran kejahatan dunia maya. Penggunaan teknologi 

informasi juga memiliki dampak besar pada berbagai aspek, tidak hanya pada 

aspek ekonomi dan sosial tetapi juga pada aspek. 

Lembaga pembelajaran memerlukan sesuatu teknologi data untuk aktivitas 

pengolahan informasi sekolah guna menyajikan data secara kilat serta akurat. 

Aktivitas pengolahan informasi administrasi keuangan pada sekolah ialah 

aktivitas utama yang senantiasa dicoba kesekian serta data- datanya senantiasa 

berganti tiap bulan serta tahunnya. Bagian administrasi keuangan dituntut untuk 
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selalu menyajikan suatu informasi yang dapat mengolah data tersebut secara 

efektif dan efisien. 

Sistem informasi keuangan sekolah merupakan sistem terintegrasi yang 

mengatur administrasi keuangan, yang mana memudahkan sekolah dalam 

melakukan pencatatan administrasi pembayaran siswa, aliran kas, dan memantau 

keuangan sekolah. Keunggulan dari sistem informasi keuangan antara lain dapat 

menginput, menyimpan, melakukan perhitungan, mencetak data untuk dan  

menjadikan laporan dan menampilkan informasi keuangan siswa, yang mana 

seluruh informasi yang dibutuhkan ditaruh ataupun terintegrasi dalam sesuatu 

pengelolaan sistem administrasi keuangan sekolah jadi lebih efektif serta 

transparan.  

Permasalahan keuangan merupakan permasalahan yang lumayan mendasar di 

sekolah. Seluruh komponen pembelajaran di sekolah dasar terpaut erat dengan 

komponen keuangan sekolah dasar. Permasalahan keuangan mempengaruhi 

langsung ke mutu sekolah dasar. Banyak sekolah dasar yang tidak bisa 

melaksanakan aktivitas pengajaran serta pendidikan yang maksimal, cuma sebab 

permasalahan keuangan, baik buat membayar guru, buat sediakan sarana serta 

prasana belajarlah, dan melaksanakan aktivitas lain. Dalam perihal ini, walaupun 

permintaan reformasi merupakan pembelajaran yang murah serta bermutu, 

pembelajaran bermutu masih memerlukan banyak dana. Pendanaan yang 

menggambarkan salah satu standar pembelajaran nasional merupakan aspek yang 

memastikan dalam menggapai tujuan pembelajaran (Mulyasa, 2011).  
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SD Muhammadiyah 2 Kupang ialah salah satu Sekolah Dasar yang terletak di 

Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sudah berdiri semenjak tahun 2000. 

Dikala ini, proses pengolahan informasi pembayaran SPP serta bantuan 

operasional sekolah( BOS) di SD Muhammadiyah 2 Kupang masih dilakukan 

secara manual. Dengan metode tersebut dirasa masih belum efisien sebab kerap 

terjalin keterlambatan dalam proses perekapan informasi serta hendak 

menghabiskan waktu yang cukup lama. Akibat dari keterlamabatan perekapan 

informasi ialah pada dikala kepala sekolah hendak melaksanakan pengecekan 

laporan keuangan kerap terjalin kekeliruan pada informasi tersebut. 

Bersumber pada permasalah tersebut, SD Muhammadiyah 2 Kupang dirasa 

memerlukan suatu sistem informasi yang terintegrasi dengan baik. Sehingga bisa 

membagikan kemudahan dalam proses pengolahan informasi keuangan dan 

tingkatkan pelayanan dalam menyajikan data yang aktual, pas, serta kilat. Jadi 

bisa disimpulkan sistem data ini sangat dibutuhkan pada sekolah tersebut. Oleh 

sebab itu, penulis berupaya membangun“ Sistem Data Keuangan Sekolah Pada 

SD Muhammadiyah 2 Kupang”. Besar harapan penulis dengan terdapatnya sistem 

data keuangan tersebut bisa menolong petugas keuangan sekolah sehingga bisa 

menciptakan sistem data keuangan sekolah yang tertata baik..  

1.2. Rumusan Masalah  

Bersumber pada penjelasan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, 

sehingga permasalahan yang bisa diformulasikan merupakan: bagaimana 

membangun serta merancang Sistem Informasi Keuangan Sekolah pada SD 

Muhammadiyah 2 Kupang. 
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1.3. Batasan Masalah 

Batas masalah yang terjadi dalam pembuatan sistem informasi keuangan 

adalah: 

1. Biaya dari dana BOS harus didasarkan pada program sekolah yang telah 

ditentukan oleh direktur sekolah 

2. Data pembayaran hanya dapat berlaku untuk 2 semester atau untuk 1 tahun 

ajaran, dan pembaruan data pembayaran diperbarui secara manual setelah 

pembaruan siswa 

3. Pengguna sistem informasi ini adalah bendahara, direktur, siswa. 

4. Laporan yang dihasilkan meliputi laporan data siswa, laporan pembayaran 

untuk biaya sekolah, pengeluaran untuk dana BOS 

5. Sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP 

6. Database yang digunakan adalah database 

1.4. Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut: Desain dan buat sistem informasi keuangan sekolah yang dapat 

digunakan secara efektif di SD Muhmradiyah 2 Kupang. 
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    BAB II 

TINJAUAN UMUM 

 

2.1. Gambaran Umum SD Muhammadiyah 2 Kupang 

1. Sejarah SD Muhammadiyah 2 Kupang  

Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 Kupang adalah salah satu perusahaan 

pendidikan swasta di bawah naungan Yayasan Muhammadiyah, yang terletak di 

JL. K. H. Ahmad Dahlan No. 2, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota 

Kupang. Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 Kupang didirikan pada tahun 2000 

yang kemudian memiliki izin operasional resmi pada tahun 2003. Di bawah 

kepemimpinan Ibu Marjan, S.Pd sebagai kepala sekolah, SD Muhammadiyah 2 

Kupang memiliki visi dan misi berikut: 

a. Visi 

Unggul dalam mutu, Tekun dalam ibadah, dan cinta Al-quran 

b. Misi 

1) Meningkatkan ketakwaan kepada agama yang di anut 

2) Meningkatkan kecintaan terhadap Al-quran 

3) Menyiapkan siswa untuk meningkatkan nilai prestasi belajar 

4) Mendorong siswa untuk mengenal daerah dan bangsa 

5) Mengupayakan kesejahteraan bagi guru dan karyawan/karyawati 

6) Menumbuhkan semangat kekeluargaan antara pihak sekolah, wali murid dan 

masyarakat lingkungan sekolah 
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7) Mencintai kebersihan diri dan lingkungan. 

Adapun kepala sekolah yang pernah menjabat di SD Muhammadiyah 2 Kupang 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Daftar jabatan kepala sekolah SD Muhammadiyah 2 Kupang 

No Nama Jabatan 

1 Ma’ruf Peni, S.Pd 2000-2004 

2 Hj. Nur Nellys Pua Upa, S.Pd 2004-2013 

3 Surrahman Huesin, S.Pd 2013-2018 

4 Marjan, S.Pd 2018-Sekarang 

Sumber : Data SD Muhammadiyah 2 Kupang 

2. Struktur Organisasi Sekolah  

 Struktur organisasi adalah untuk menggambarkan jenis organisasi, deteksi 

organisasi, posisi dan jenis otoritas pegawai negeri, bidang dan hubungan dengan 

pekerjaan, jalur komando dan tanggung jawab, mengenai sistem kontrol dan 

kepemimpinan organisasi (Hasibuan, 2004). Struktur organisasi bertujuan untuk 

memastikan bahwa setiap orang atau bagian yang ada dalam suatu organisasi atau 

perusahaan tahu dengan pasti otoritas, tugas dan tanggung jawab masing -masing 

sesuai dengan batasan yang telah diperbaiki sehingga tidak ada kebingungan pada 

pekerjaan tersebut . 
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3. Sistem yang sedang berjalan  

 Berdasarkan wawancara dan pengamatan yang dilakukan, diketahui bahwa 

sistem pembayaran keuangan sekolah SD Muhammadiyah 2 Kupang , saat ini 

sistem yang sedang berlangsung, belum sepenuhnya menggunkan teknologi. 

Berikut ini adalah gambar dan penjelasan tentang sistem yang berjalan di SD 

Muhammadiyah 2 Kupang.  

Orang Tua Bendahara Kepala Sekolah 

   

Gambar 1. Sistem yang sedang berjalan 

 Berikut penjelasan dari gambaran sistem yang sedang berjalan di SD 

Muhammadiyah 2 Kupang antara lain: 

a. Orang tua datang membawah kartu spp beserta uang sekolah 

b. Kemudian menyerahkan kartu spp beserta uang sekolah pada bendahara 

Kartu SPP dan uang Kartu SPP dan uang Laporan pembayaran SPP dan 
Laporan dana BOS 

Kartu SPP yang sudah di 
paraf 

Memparaf kartu SPP dan 
menulis pada buku 

keuangan 

Kartu SPP yang sudah di 
paraf 

Rekapan Laporan 
Pembayaran SPP dan dana 

BOS 
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c. Setelah orang tua membayar uang sekolah maka bendahara akan menandatangi 

kartu spp dan mengembalikan pada orang tua, lalu menulis pada buku 

keuangan. 

d. Bendahara menyerahkan laporan pembayaran spp dan dana bos pada kepala 

sekolah 

e. Setelah menerima laporan dari bendahara, kepala sekolah melakukan 

pengecekan.  

 

2.2. Tinjauan Umum Sistem Informasi Keuangan Sekolah Pada SD 

Muhammadiyah 2 Kupang 

1.   Pengertian Sistem 

 Sistem ini pula didefinisikan selaku serangkaian prosedur yang silih 

bergantung serta tersambung ke tugas bersama( Pratama, 2014). Sistem ini 

merupakan seperangkat elemen yang silih tergantung ataupun terintegrasi yang 

dimaksudkan buat menggapai tujuan. Selaku ilustrasi, bila dalam sesuatu sistem, 

terdapat elemen yang tidak bawa keuntungan buat menggapai tujuan yang sama, 

elemen bisa ditemui kalau itu bukan bagian dari sistem( Kadir, 2014). Data 

merupakan informasi yang sudah diklasifikasikan ataupun diproses buat 

digunakan dalam proses pembuatan keputusan. Sistem pemrosesan data hendak 

memproses informasi dalam formulir data ataupun pemrosesan yang tidak 

dibutuhkan buat kepentingan mereka yang menerimanya( Sutabri, 2012). Data 

merupakan kenyataan peristiwa yang sudah diproses dalam wujud yang lebih 

bermanfaat serta yang masuk ide buat pemakaian penerima selaku pertimbangan 
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dalam pengambilan keputusan. Data diproses dalam wujud yang lebih bermanfaat 

serta signifikan untuk mereka yang menerimanya  (Jogianto, 2014).  

2.  Pengertian Pembayaran 

     SPP( Donasi Pengembangan Pembelajaran) merupakan donasi bulanan 

ataupun pembayaran siswa yang ialah kewajiban untuk siswa sekolah. 

Pembayaran SPP dicoba cocok dengan Perjanjian Rapat Komite Sekolah serta 

orang tua siswa. Pembayaran SPP ditunjuk buat menunjang kenaikan mutu 

pembelajaran yang terpaut dengan sarana serta infrastruktur aktivitas pengajaran 

serta pembelajaran (Rochman, Sidik serta Nazahah, 2018). 

3.  Pengertian Sumbangan Pembinaan Pendidikan  

 Sumbangan dalam Pengembangan Pembelajaran( SPP) merupakan donasi yang 

dibayarkan oleh tiap siswa. Tujuan SPP adalah sekolah bisa membiayai kebutuhan 

pembelajaran sehingga aktivitas pengajaran serta pendidikan bisa berjalan dengan 

baik. SPP biasanya dibayar tiap bulan oleh siswa (Mufariya, Ilhamsyah serta 

Rahmayuda, 2019). 

 

Tinjauan Umum Software 

1.  Pengertian MySQL 

 MySQL merupakan fitur lunak RDBMS( ataupun Database Server) yang bisa 

dengan kilat mengelola database, bisa mengakomodasi beberapa besar informasi, 
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bisa diakses oleh banyak pengguna( multi- pengguna) serta bisa membuat proses 

yang sinkron ataupun bersamaan( Raharjo, 2011). MySQL pula ialah sistem 

manajemen basis informasi( manajemen database) memakai perintah SQL( 

Bahasa Permintaan Terstruktur) yang lumayan populer. 

2. Pengertian Xampp 

 XAMPP merupakan paket PHP serta MySQL bersumber pada open source 

yang bisa digunakan selaku perlengkapan pengembangan aplikasi berbasis PHP, 

XAMPP mencampurkan sebagian paket fitur lunak yang berbeda dalam satu 

paket( Riyanto, 2010). 

 XAMPP merupakan paket PHP bersumber pada open source yang dibesarkan 

oleh komunitas open source( Nugroho, 2011). Saat ini, banyak fitur lunak server 

website disediakan secara free, tercantum XAMPP. Memakai fitur lunak instalasi 

ini, Kamu telah bisa membuat fitur lunak sokongan, server website, Apache, 

phpMyAdmin serta database MySQL( Madcoms, 2011). 

3.  Pengertian PHP 

  PHP hypertext preprocessor ataupun disingkat selaku PHP merupakan bahasa 

skrip, paling utama yang digunakan buat kompensasi website. Sebab itu 

merupakan skrip sisi server, jadi eksekusi wajib memakai server website( 

Hidayatullah serta Kawisatara, 2017). 

 PHP merupakan bahasa pemrograman buat membuat aplikasi website. Dilihat 

oleh pemeliharaan PHP diklasifikasikan selaku sisi server. Dengan kata lain, 
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pemeliharaan dicoba di server. Ini merupakan kebalikan dari bahasa semacam 

JavaScript, yang penjaannya dicoba di sisi pelanggan( Kadir, 2013). 

4.  Pengertian Internet 

 Internet merupakan jaringan komunikasi yang digunakan buat menghubungkan 

media elektronik dengan kilat serta pas dengan media elektronik yang lain. 

Jaringan komunikasi hendak mengirimkan data tertentu yang dikirim lewat 

transmisi sinyal dengan frekuensi yang disesuaikan. Buat standar global dalam 

pemakaian jaringan internet sendiri memakai TCP/ IP( Internet Transmission/ 

Protocol Control Protocol). 

 Sebutan TCP/ IP merupakan wujud protokol pertukaran paket yang digunakan 

oleh bermacam pengguna global/ global. Setelah itu, proses koneksi seri Internet 

diucap" Internetworking". Bagi seseorang pakar dalam ilmu pc, Onno W. Purbo( 

2005) menarangkan kalau uraian internet merupakan media yang digunakan buat 

membuat proses komunikasi efisien memakai aplikasi semacam web website, 

email ataupun VoIP. 
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BAB III 

URAIAN KEGIATAN 

 

3.1. Tabel Kegiatan Pelaksanaan PKL 

 Kegiatan praktek kerja lapangan dilaksanakan dari tanggal 07 februari s.d. 07 

maret 2022. Jadwal kerja dilaksanakan pada hari senin sampai dengan sabtu yang 

dimulai dari jam 08.00 sampai dengan 14.00. Penempatan kegiatan praktek kerja 

lapangan pada seksi keuangan pada SD Muhammadiyah 2 Kupang. Selama 

kegiatan PKL, penulis dibantu oleh Ibu Yeni selaku  Bendahara. 

Nama/NIM   : Katharina Perada Koban / 19130018 

Nama Tempat Perusahaan : SD Muhammadiyah 2 Kupang 

Pembimbing I   : Emanuel Safirman Bata, S.Kom.,MT  

Pembimbing II   : Gregorius Rinduh Iriane, S.Kom.,MT 

Tabel 2 Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

Tanggal Waktu Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

7/02/2022 08.00- Selesai Penyerahan surat pengantar PKL kepada 

Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 2 

Kupang serta perkenalan dengan Bapak/Ibu 

guru 

9/02/2022 08.00- Selesai Menulis data-data siswa/siswi kelas V dan 

VI 

11/02/2022 08.00- Selesai Print data siswa/siswi kelas V dan VI 

14/02/2022 08.00- Selesai Membantu Kepala Sekolah mengetik data 

16/02/2022 08.00- Selesai Membuat desain brosur pendaftaran 

siswa/siswi baru 

18/02/2022 08.00-Selesai Menulis nomor ujian siswa/siswi 

21/02/2022 08.00- Selesai Menulis data-data siswa/siswi kelas I, II, dan 

III 

23/02/2022 08.00- Selesai Rapat bersama kepala sekolah dan guru-guru 
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25/02/2022 08.00- Selesai Menginput data siswa/siswi kelas VI 

1/03/2022 08.00- Selesai  Membantu print dokumen-dokumen sekolah 

dan fotocopy 

3/03/2022 08.00- Selesai Penyerahan hasil desain brosur pendaftaran 

7/03/2022 08.00- Selesai Penarikan PKL serta perpisahan bersama 

kepala sekolah dan guru-guru  

 

3.2.  Uraian Kegiatan PKL 

 Adapun uraian kegiatan penulis selama pelaksanaan kegiatan praktek kerja 

lapangan berdasarkan tabel 2 adalah sebagai berikut: 

1. Senin, 7/2/2022 

 Merupakan hari pertama penulis melakukan kegiatan praktek kerja lapangan 

pada SD Muhammadiyah 2 Kupang dimana penulis melakukan kegiatan yaitu 

penyerahan surat pengantar PKL kepada Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 2 

Kupang serta perkenalan dengan Bapak/Ibu guru.  

2. Selasa, 8/2/2022 

 Kegiatan praktek kerja lapangan yang penulis lakukan pada hari ini yaitu 

menulis data-data siswa/siswi kelas V dan VI. 

3. Jumat, 11/2/2022 

 Kegiatan praktek kerja lapangan yang penulis lakukan pada hari ini yaitu print 

data siswa/siswi kelas V dan VI. 

4. Senin, 14/2/2022 

 Kegiatan praktek kerja lapangan yang penulis lakukan pada hari ini yaitu 

membantu Kepala Sekolah mengetik data sekolah 
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5. Rabu, 16/2/2022 

 Kegiatan praktek kerja lapangan yang penulis lakukan pada hari ini yaitu 

membuat desain brosur pendaftaran siswa/siswi baru. 

6. Jumat, 18/2/2022 

 Kegiatan praktek kerja lapangan yang penulis lakukan pada hari ini yaitu 

menulis nomor ujian siswa/siswi. 

7. Senin, 21/2/2022 

 Kegiatan praktek kerja lapangan yang penulis lakukan pada hari ini yaitu 

menulis data-data siswa/siswi kelas I, II, dan III. 

8. Rabu, 23/2/2022 

 Kegiatan praktek kerja lapangan yang penulis lakukan pada hari ini yaitu 

mengikuti rapat bersama Kepala Sekolah dan Bapak/Ibu guru guna membahas 

segala bentuk pelajaran yang didistribusikan secara online ataupun offline. 

9. Jumat, 25/2/2022 

 Kegiatan praktek kerja lapangan yang penulis lakukan pada hari ini yaitu 

menginput data siswa/siswi kelas VI. 

10. Selasa, 1/3/2022 

        Kegiatan praktek kerja lapangan yang penulis lakukan pada hari ini yaitu 

membantu print dan fotocopy dokumen-dokumen sekolah.  

11. Kamis, 3/3/2022 

 Kegiatan praktek kerja lapangan yang penulis lakukan pada hari ini yaitu 

penyerahan desain hasil brosur pendaftaran peserta didik baru kepada Kepala 

Sekolah. 
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12. Senin, 7/3/2022 

 Merupakan hari terakhir penulis melakukan praktek kerja lapangan pada SD 

Muhammadiyah 2 Kupang, penulis melakukan perpisahan dengan Kepala Sekolah 

beserta Bapak/Ibu guru.  

 

  



 

17 
 

BAB IV 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 

4.1. Analisis  

1. Analisis Permasalahan  

 Analisis permasalahan merupakan suatu analisis yang terdiri dari suatu 

sistem informasi dengan maksut untuk mengevaluasi permasalahan-permasalahan, 

kesempatan, hambatan dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan 

teori perbaikan-perbaikannya. Langkah-langkah yang harus di tempuh dalam 

analisis sistem yaitu: mengidentifikasi masalah memahami kerja sistem yang ada, 

menganalisis sistem. Permasalah yang ditemukan penulis selama melakukan 

praktek kerja lapangan pada SD Muhammadiyah 2 Kupang adalah masih 

menggunakan sistem yang sederhana dengan melakukan pencatatan secara 

manual pada buku.  

2. Definisi Kebutuhan Pemakai 

 Berdasarkan analisa permasalahan, maka perlu adanya pendataan 

pembayaran keuangan sekolah agar orang tua dapat melihat informasi keuangan 

dan pembayaran uang sekolah, serta laporan pembayaran dapat dilihat langsung 

oleh Kepala Sekolah. 

4.2. Perancangan 

Bahan dan alat adalah sarana yang dibutuhkan agar dapat membuat website 

ini. Berikut akan dibahas secara khusus tentang bahan dan alat yang digunakan. 
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1. Alat 

       Perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk membangun 

sistem dengan spesifikasi minimum sebagai berikut: 

a. Perangkat Lunak 

1) XAMPP 

2) Visual Studio Code 

3) Aplikasi web: Google Chrome 

b. Perangkat Keras 

1)  Laptop Asus Prosesor Intel(R) Celeron(R) N4000 CPU @ 1.10GHz 

1.10GHz 

2)  HDD 500GB 

3)  Intel RAM 4,00 GB (3,83 GB usable) 

2. Bahan 

 Dalam penelitian yang dilakukan, digunakan data berupa dokumen yang 

berhubungan dengan sistem informasi keuangan, data yang diperoleh berupa 

informasi data siswa, data pembayaran uang sekolah. Data tersebut diambil sesuai 

dengan perumusan masalah dari penelitian ini.  

3. Usulan Pemecahan Masalah 

 Berdasarkan analisis permasalahan dan definisi kebutuhan pemakai, maka 

dalam penelitian ini usulan pemecahan masalah yang diberikan adalah 

membangun sebuah website yang menyediakan informasi mengenai keuangan 

sekolah di SD Muhammadiyah 2 Kupang bagi kepala sekolah dan orang tua.  
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4. Analisis Kebutuan 

 Analisis kebutuhan digunakan untuk mengidentifikasi terhadap kebutuhan 

sistem baru. Kebutuhan sistem meliputi analisis kebutuhan petugas(admin), 

kebutuhan user, dan analisis kebutuhan informasi yang berhubungan dengan 

pembayaran keuangan sekolah pada SD Muhammadiyah 2 Kupang . Sistem ini 

akan menampilkan dan memberikan informasi kepada orang tua dengan 

memproses data yang ada pada database. 

a. Kebutuhan Petugas (Admin) 

 Kebutuhan petugas pada sistem ini meliputi apa saja yang dibutuhkan oleh 

admin pada sistem ini, yakni berupa: 

1) Melakukan proses login pada sistem 

2) Mengolah data petugas 

3) Mengolah data siswa 

4) Mengolah data pembayaran 

5) Mengolah data orang tua 

6) Tampilkan halaman profil yang berhubungan dengan visi misi sekolah 

b. Kebutuhan Pengguna 

 Kebutuhan pengguna pada sistem ini meliputi apa saja yang dibutuhkan 

oleh pengguna pada sistem ini berupa: 

1) Melihat halaman profil SD Muhammadiyah 2 Kupang yang berhubungan 

dengan visi misi sekolah 

2) Melihat informasi pembayaran  
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5. Perancangan Sistem  

a. Use Case Diagram 

 

 

 

Gambar 3. Use Case Website Sistem Informasi Keuangan Sekolah 

b. Spesifikasi Use Case 

1) Use Case Login 

Tabel 3. Use case login 

Use Case Name Login 

Actors Petugas 

Description Use case ini digunakan oleh aktor untuk mengakses sistem. 

Login didasarkan pada email dan password yang berupa 

karakter 

Pre-Condition - 
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Basic Flow 1. Use case ini dimulai ketika actor hendak melakukan 

pengolahan data  

2. Sistem menampilkan antarmuka login 

3. Sistem meminta actor untuk mengisi email dan password 

4. Actor memasukan email dan password 

5. Sistem memeriksa email dan password yang diinputkan 

actor 

6. Sistem memberikan akses ke actor 

7. Use case ini selesai 

Alternative Flow - 

Post  Condition Actor memasuki sistem dan dapat menggunakan fungsi-

fungsi pada sistem 

Eror  Flow E-1: Email dan password tidak sesuai 

1. Sistem menampilkan peringatan bahwa email dan 

password tidak sesuai 

2. Kembali ke Basic  Flow langkah ke-3  

Extend - 

Include - 
 

2) Use Case mengolah data siswa 

Tabel 4. Use case mengolah data siswa 

Use Case Name Mengolah data siswa 

Actors Petugas 

Description Use case ini digunakan oleh actor untuk melakukan 

pengolahan data siswa 

Pre- Condition 1. Use case login telah dilakukan 

2. Petugas telah memasuki sistem 

Basic  Flow/Path 1. Actor meminta sistem untuk menampilkan antarmuka untuk 

pengolahan data siswa 

2. Sistem menampilkan antarmuka untuk pengolahan data 

siswa 

3. Sistem memberikan pilihan untuk melakukan pengolahan 

data siswa: tambah data, ubah, dan hapus datasiswa 

4. Actor memilih buat pengguna baru untuk melakukan 

penambahan data siswa 

A-1: Actor melakukan ubah data siswa 

A-2: Actor memilih melakukan hapus data siswa 

5. Actor menginput data siswa baru 

6. Actor meminta sistem untuk menyimpan data siswa baru 

yang telah diinputkan 

7. Sistem mengecek data siswa baru yang telah diinputkan 

8. Sistem menyimpan data siswa baru ke dalam database 
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9. Sistem meng-update data siswa pada kotak display siswa 

10. Use case ini selesai 

Alternative  Flow A-1: Actor memilih untuk melakukan ubah data siswa 

1. Actor memilih data siswa yang akan diubah 

2. Sistem menampilkan data siswa yang akan diubah  

3. Actor mengubah data siswa yang sudah ditampilkan 

4. Actor meminta sistem untuk mengupdate data siswa 

yang telah diubah 

5. Sistem mengupdate data yang telah diubah ke dalam 

database 

A-2: Actor memilih untuk menghapus data siswa 

1. Actor memilih data siswa yang akan dihapus 

2. Actor meminta sistem untuk menghapus data siswa 

yang telah dipilih 

3. Sistem melakukan penghapusan data siswa yang telah 

disetujui dari database  

4. Berlanjut ke basic flow langkah ke-9 

Post  Condition Record data siswa terupdate/bertambah 

Eror  Flow - 

Extend - 

Include - 
 

3) Use Case mengolah data pembayaran 

Tabel 5. Use case mengolah data pembayaran 

Use Case Name Mengolah data pembayaran 

Actors Petugas 

Description Use case ini digunakan oleh actor untuk melakukan 

pengolahan data pembayaran 

Pre-Condition 1. Use case login telah dilakukan 

2. Petugas telah memasuki sistem 

Basic  Flow/Path 1. Actor meminta sistem untuk menampilkan antarmuka 

untuk pengolahan data pembayaran 

2. Sistem menampilkan antarmuka untuk pengolahan data 

pembayaran 

3. Sistem memberikan pilihan untuk melakukan pengolahan 

data pembayaran: tambah data, ubah, dan hapus data hasil 

pembayaran 

4. Actor memilih buat buat pengguna baru untuk melakukan 

penambahan data pembayaran 

A-1: Actor memilih melakukan ubah data pembayaran 

A-2: Actor memilih melakukan hapus data pembayaran 

5. Actor menginput data pembayaran baru 

6. Actor meminta sistem untuk menyimpan data pembayaran 
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baru yang telah diinputkan 

7. Sistem mengecek data pembayaran baru yang telah 

diinputkan 

8. Sistem menyimpan data pembayaran baru ke dalam 

database 

9. Sistem meng-update data pembayaran pada kotak display 

pembayaran 

10.  Use case ini selesai 

Alternative  Flow A-1: Actor memilih untuk melakukan ubah data pembayaran 

1. Actor memilih data pembayaran yang akan diubah 

2. Sistem menampilkan data pembayaran yang akan 

diubah 

3. Actor mengubah data pembayaran yang sudah 

ditampilkan 

4. Actor meminta sistem untuk meng-update data 

pembayaran yang telah diubah 

5. Sistem meng-update data yang telah diubah ke dalam 

database 

6. Berlanjut ke basic floe langkah ke-9 

A-2: Actor memilih untuk melakukan hapus pembayaran 

1. Actor memilih data pembayaran yang akan dihapus 

2. Actor meminta sistem untuk menghapus pembayaran 

yang telah dipilih 

3. Sistem melakukan penghapusan data pembayaran 

yang tealh disetujui dari database 

4. Berlanjut ke basic flow langkah ke-9 

Post  Condition Record data pembayaran terupdate/bertambah 

Eror  Flow - 

Extend - 

Include Login 
 

4) Use Case melihat data pembbayaran 

Tabel 6. Use case melihat data pembayaran 

Use Case Name  Melihat data pembayaran 

Actors Petugas 

Description Use case ini digunakan oleh actor untuk melihat data 

pembayaran 

Pre-Condition Pengguna telah memasuki sistem 

Basic Flow/Path 1. Actor meminta sistem untuk menampilkan antarmuka 

untuk melihat data pembayaran 

2. Sistem menampilkan pilihan tampilan data pembayaran 

3. Sistem memberikan pilihan untuk melihat data 

pembayaran: berdasarkan pembayaran spp 

4. Actor memilih untuk melihat data pembayaran berdasarkan 
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pembayaran spp 

5. Sistem meminta actor untuk menginput kata kunci 

pencarian(nis) 

6. Actor menginput nis yang akan ditampilkan pembayaran 

berdasarkan kata kunci penginputan 

7. Actor meminta sistem menampilkan data pembayaran spp 

berdasarkan input nis 

8. Sistem menampilkan data pembayaran sesuai kata kunci 

yang diinputkan 

9. Use case ini selesai 

Alternative Flow - 

Post Condition Data pembayaran SPP ditampilkan 

Eror Flow - 

Extend - 

Include - 

 

5) Use Case mengolah data orang tua 

Tabel 7. Use case mengolah data orang tua 

Use Case Name Mengolah data orang tua 

Actors Petugas 

Description Use case ini digunakan oleh actor untuk mengolah data orang 

tua 

Pre-Condition 1. Use case login telah dilakukan 

2. Admin telah memasuki sistem 

Basic 

Flow/Path 

1. Actor meminta sistem untuk menampilkan antarmuka 

pengolahan data orang tua 

2. Sistem menampilkan antarmuka untuk pengolahan data 

orang tua 

3. Sistem memberikan pilihan untuk melakukan pengolahan 

data orang tua: tambah data, ubah, dan hapus data orang tua 

4. Actor memilih buat pengguna baru untuk melakukan 

penambahan data orang tua 

A-1: Actor memilih melakukan ubah data orang tua 

A-2: Actor memilih melakukan hapus data orangtua 

5. Actor menginput data orang tua baru 

6. Actor meminta sistem untuk menyimpan data orang tua baru 

yang telah diinputkan 

7. Sistem mengecek data orang tua baru yang telah diinputkan 

8. Sistem menyimpan data orang tua baru ke dalam database 

9. Sistem meng-update data orang tua pada kotak display 

orang tua 

10. Use case ini selesai 

Alternative 

Flow 

A-1: Actor memilih melakukan ubah data orang tua 

1. Actor memilih data orang tua yang akan diubah 

2. Sistem menampilkan data orang tua yang akan diubah 

3. Actor mengubah data orang tua yang sudah 
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ditampilkan 

4. Actor meminta sistem untuk meng-update data orang 

tua yang telah di ubah 

5. Sistem meng-update data yang telah diubah kedalam 

database 

6. Berlanjut ke basic flow langkah ke-9 

Post Condition Record data orang tua terupdate/bertambah 

Eror Flow - 

Extend - 

Include - 

 

 

c. Sequence diagram 

Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima 

antar objek. Oleh karena itu untuk menggambarkan sequence diagram maka harus 

diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case beserta metode-metode 

yang dimiliki kelas yang diinstansiasi menjadi objek itu. Membuat sequence 

diagram juga dibutuhkan untuk melihat scenario yang ada pada use case. Berikut 

tampilan sequence: 

1) Sequence diagram login 

 

Gambar 4. Sequence Diagram Login 
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2) Sequence diagram tambah data petugas 

  

  Gambar 5. Sequence diagram tambah data petugas 

3) Sequence diagram edit data petugas 

 

  Gambar 6. Sequence diagram edit data petugas 
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4) Sequence diagram hapus data petugas 

 

  Gambar 7. Sequence diagram hapus data petugas 

5) Sequence diagram tambah data siswa 

 

  Gambar 8. Sequence diagram tambah data siswa 
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6) Sequence diagram edit data siswa 

 

Gambar 9. Sequence diagram edit data siswa 

7) Sequence diagram hapus data siswa 

 

   Gambar 10. Sequence diagram hapus data siswa 
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8) Sequence diagram tambah data pembayaran 

 

 Gambar 11. Sequence diagram tambah data pembayaran 

9) Sequence diagram edit data pembayaran 

 

 Gambar 12. Sequence diagram edit data pembayaran 
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10) Sequence diagram hapus data pembayaran 

 

 Gambar 13. Sequence diagram hapus data pembayaran 

11) Sequence diagram tambah data orang tua 

 

 Gambar 14. Sequence diagram tambah data orang tua 

 



31 
 

 
 

12) Sequence diagram edit data orang tua 

 

 Gambar 15. Sequence diagram edit data orang tua 

13) Sequence diagram hapus data orang tua 

   

 

  Gambar 16. Sequence diagram hapus data orang tua 
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a. Class Diagram 

 

Gambar 17. Class Diagram 
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2.3. Entity Relationship Diagram 

 

Gambar 18. Entity Relationship Diagram (ERD)  

a. Dekomposisi Data 

1) Dekomposisi data petugas 

No Nama Data Tipe Ukuran Keterangan 

1 Id_petugas Int 9 PK/Auto increment 

2 Nama_petugas Text 50 Null 

3 Tempat_lahir Text 50 Null 

4 Tanggal_lahir Date  Null 

5 Jenis_kelamin Varchar 9 Null 

6 Agama Text 50 Null 

7 Alamat Text 50 Null 

8 Email Text 30 Null 

9 Username Text 30 Null 

10 Password Text 30 Null 

 

2) Dekomposisi data siswa 

No Nama Data Type Ukuran Keterangan 

1 Id_siswa Int 9 PK/Auto increment 

2 Nis Varchar 10 Null 
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3 Nama_siswa Text 50 Null 

4 Tempat_lahir Text 50 Null 

5 Tanggal_lahir Date  Null 

6 Jenis_kelamin Varchar 9 Null 

7 Agama Text 50 Null 

8 Alamat Text 30 Null 

9 Id_orangtua Int 9 Null 

 

3) Dekomposisi data pembayaran 

No Nama Data Type Ukuran Keterangan 

1 Id_pembayaran Int 9 PK/Auto Increment 

2 Id_siswa Int 9 Null 

3 Semester Varchar 10 Null 

4 Tahun_akademik Varchar 10 Null 

5 Tanggal_ambil_slip Date  Null 

6 Jumlah_yang_harus_di
bayar 

Char 30 Null 

7 Status Varchar 10 Null 

8 Id_petugas Int 9 Null 
 

4) Dekomposisi data orangtua 

No Nama Data Type Ukuran Keterangan 

1 Id_orangtua Int 9 PK/Auto increment 

2 Nama_ayah Text 50 Null 

3 Nama_ibu Text 50 Null 

4 Pekerjaan_ayah Text 30 Null 

5 Pekerjaan_ibu Text 30 Null 

6 No_telepon_ayah Varchar 12 Null 

7 No_telepon_ibu Varchar 12 Null 

8 Agama Text 30 Null 

9 Alamat Text 50 Null 

10 Email Text 30 Null 

11 Username Text 30 Null 

12 Password Text 30 Null 

 

5) Dekomposisi data detail pembayaran 

Tabel 12. Dekomposisi data detail pembayaran 

No Nama Data Type Ukuran Keterangan 

1 Id_detailpembayaran Int 9 PK/Auto Increment 
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2 Id_siswa Int 9 Null 

3 Nama_bulan Text 20 Null 

4 Tahun Int 20 Null 

5 Jumlah_bayar Int 30 Null 

6 Jumlah_tunggakan Int 30 Null 

7 Status Varchar 10 Null 

 

b. Desain Interface 

 Merupakan rancangan desain tampilan input dan output sebuah sistem, 

karena tahap ini merupakan tahap desain yang menjadi penghubung atau media 

dalam interaksi antara sistem yang dibangun dengan pengguna. 

1. Desain Input Login 

 Desain menu input login merupakan rancangan form untuk masuk ke dalam 

menu utama website. Pada menu login ini juga petugas memasukan username dan 

password. Dapat dilihat pada gambar 19. 

  

Gambar 19. Desain login 

 

2. Desain Menu Home 

Menu home adalah design interface menu utama perancangan pembuatan. Pada 

menu home ini petugas bisa melihat dan mengakses halaman website. Berikut 

adalah tampilan home dapat dilihat pada gambar 20. 
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Gambar 18. Desain menu home 

3. Desain input petugas 

Desain form input petugas digunakan untuk menginput data petugas. Pada 

menu ini petugas dapat menginput nama petugas, tempat lahir, tanggal lahir, jenis 

kelamin, agama. Alamat, email, username, password, dan tombol simpan untuk 

menyimpan data. Berikut desain form input petugas dapat dilihat pada gambar 21. 

 

   Gambar 21. Desain input petugas 

 

 

4. Desain input siswa 

Desain form input siswa digunakan untuk menginput data siswa. Pada menu ini 

petugas dapat menginput nis, nama siswa, tempat lahir, tanggal lahir, jenis 
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kelamin, agama, alamat, id orangtua, dan tombol simpan untuk menyimpan data.  

Desain form input dapat dilihat pada gambar 22. 

 

 Gambar 22. Desain input siswa  

5. Desain input pembayaran 

Desain form input siswa digunakan untuk menginput data siswa. Pada menu ini 

petugas dapat menginput nama siswa, semester, tahun akademik, tanggal ambil 

slip, jumlah bayar, status, nama petugas, dan tombol simpan untuk menyimpan 

data.  Desain form input dapat dilihat pada gambar 23. 

 

Gambar 23. Desain input pembayaran 

6. Desain input orang tua 

Desain form input orang tua digunakan untuk menginput data orang tua.  Pada 

menu ini petugas dapat menginput nama ayah, nama ibu, pekerjaan ayah, 
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pekerjaan ibu, no telepon ayah, no telepon ibu, agama, alamat, email, username, 

password, dan tombol simpan untuk menyimpan data.  Desain form input orang 

tua dapat dilihat pada gambar 24. 

 

Gambar 24. Desain input orang tua 

7. Desain output petugas 

Desain form output petugas digunakan untuk menampilkan data petugas yang 

telah diinput pada form tambah data, kemudian di tampilkan data keseluruhannya. 

Desain form output dapat dilihat pada gambar 25. 

 

Gambar 25. Desain output petugas 

8. Desain output siswa 
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Desain form output siswa digunakan untuk menampilkan data siswa yang telah 

diinput pada form tambah data, kemudian di tampilkan data keseluruhannya. 

Desain form output dapat dilihat pada gambar 26.  

 

Gambar 26. Desain output siswa 

9. Desain output pembayaran 

Desain form output pembayaran digunakan untuk menampilkan data 

pembayaran yang telah diinput pada form tambah data, kemudian di tampilkan 

data keseluruhannya. Desain form output dapat dilihat pada gambar 27.  

 

Gambar 27. Desain output pembayaran 

10. Desain output orang tua  
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Desain form output orang tua digunakan untuk menampilkan data orang tua 

yang telah diinput pada form tambah data, kemudian di tampilkan data 

keseluruhannya. Desain form output dapat dilihat pada gambar 28. 

 

Gambar 28. Desain output orang tua 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil dan Implementasi 

Implementasi merupakan tahap penerapan dan sekaligus penguji bagi sistem 

berdasarkan hasil analisa dan perancangan yang telah dilakukan pada bab IV. 

Pada bab V ini merupakan implementasi hasil rancangan menjadi sebuah Sistem 

Informasi Keuangan Sekolah dengan menggunaka database MySQL.  

1. Tampilan Menu Login Petugas 

Menu login merupakan sebuah form input yang digunakan oleh admin 

(petugas)untuk dapat masuk ke dalam sistem dan mengakses menu-menu yang 

lainnya dengan cara menginputkan username dan password. Apabila username 

dan password yang diinputkan oleh petugas tidak sesuai, maka sistem tidak akan 

memberika akses kepada admin (petugas) dan akan mengirimkan pesan bahwa 

username atau password yang dimasukkan tidak sesuai.Tampilan menu login dari 

sistem yang dibangun dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

   Gambar 29. Tampilan menu login 
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2. Tampilan index petugas saat sudah login 

Dashboard merupakan tampilan halaman website yang berisi informasi-

informasi data yang dapat dikelola oleh admin, seperti tambah data, edit data, 

update dan hapus data. Dashboard merupakan tampilan halaman beranda yang 

akan muncul pada saat admin sudah berhasil melakukan login dan masuk ke 

dalam sistem. Tampilan dashboard atau halaman beranda pada system yang 

dibangun dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

   Gambar 30. Tampilan dashboard 

3. Tampilan Input Petugas 

Input petugas merupakan sebuah form input yang digunakan oleh admin 

(petugas) untuk dapat melakukan penginputan data petugas, seperti melakukan 

tambah data, ubah data, maupun hapus data petugas. Pada saat mengakses form 

input petugas admin akan di minta untuk memasukkan rincian data petugas, 

seperti nama petugas, tempat tanggal lahir, jenis kelamin dan data-data yang 
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lainnya. Apabila terjadi kekosongan data pada salah satu kolom form input dan 

admin hendak melakukan proses penyimpanan data, maka secara otomatis sistem 

akan menolak proses penyimpanan data tersebut, dan meminta admin untuk 

kembali menginputkan data pada kolom data yang belum terisi. Tampilan 

forminputpetugas dari sistem yang dibangun dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini. 

 

    Gambar 31. Tampilan input petugas 

4. Tampilan Input Siswa 

Input siswa merupakan sebuah form input yang digunakan oleh admin 

(petugas) untuk dapat melakukan penginputan data siswa, seperti melakukan 

tambah data, ubah data, maupun hapus data siswa. Pada saat mengakses form 

input siswa admin akan di minta untuk memasukkan rincian data siswa, seperti 

nis, nama siswa, tempat lahir,tanggal lahir dan data-data yang lainnya. Apabila 

terjadi kekosongan data pada salah satu kolom form input dan admin hendak 

melakukan proses penyimpanan data, maka secara otomatis sistem akan menolak 
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proses penyimpanan data tersebut, dan meminta admin untuk kembali 

menginputkan data pada kolom data yang belum terisi. Tampilan form input siswa 

dari sistem yang dibangun dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

   Gambar 32. Tampil input siswa 

5. Tampilan Input Pembayaran 

Input siswa merupakan sebuah form input yang digunakan oleh admin 

(petugas) untuk dapat melakukan penginputan data pembayaran, seperti 

melakukan tambah data, ubah data, maupun hapus data siswa. Pada saat 

mengakses form input siswa admin akan di minta untuk memasukkan rincian data 

pembayaran, seperti nis, semester, tahun akademik, tanggal ambil slip,total bayar 

dan data-data yang lainnya. Apabila terjadi kekosongan data pada salah satu 

kolom form input dan admin hendak melakukan proses penyimpanan data, maka 

secara otomatis sistem akan menolak proses penyimpanan data tersebut, dan 
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meminta admin untuk kembali menginputkan data pada kolom data yang belum 

terisi. Tampilan form input pembayaran dari sistem yang dibangun dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini. 

 

   Gambar 33. Tampilan input pembayaran 

6. Tampilan Input Orang Tua 

Input siswa merupakan sebuah form input yang digunakan oleh admin 

(petugas) untuk dapat melakukan penginputan data orang tua, seperti melakukan 

tambah data, ubah data, maupun hapus data siswa. Pada saat mengakses form 

input orang tua admin akan di minta untuk memasukkan rincian data orang tua, 

seperti nama ayah, nama ibu, pekerjaan ayah,pekerjaan ibu dan data-data yang 

lainnya. Apabila terjadi kekosongan data pada salah satu kolom form input dan 

admin hendak melakukan proses penyimpanan data, maka secara otomatis sistem 

akan menolak proses penyimpanan data tersebut, dan meminta admin untuk 
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kembali menginputkan data pada kolom data yang belum terisi. Tampilan form 

input orang tua dari sistem yang dibangun dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

    Gambar 34. Tampilan input orang tua 

7. Tampilan Output Petugas 

Tampilan output petugas merupakan sebuah tampilan output dari hasil inputan 

data petugas  yang sudah dilakukan sebelumnya. Tampilan daftar petugas berisi 

informasi-informasi mengenai petugas, seperti nama, tempat tanggal lahir, jenis 

kelamin, alamat, nomor telepon, dan jabatan yang dimiliki oleh petugas tersebut. 

Melalui tampilan daftar petugaskitadapat mengetahui jumlah petugas yangada dan 

sudah didata oleh gereja. Selain itu dengan adanya tampilan daftar petugas, maka 

admin akan dapat melakukan proses penambahan data, edit data ataupun hapus 

datamelaluifungsi tombol-tombol yang tersedia pada tampilan daftar petugas. 

Berikut ini merupakan gambar tampilan daftar petugas dari sistem yang dibangun. 
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    Gambar 35. Tampilan output petugas 

8. Tampilan Output Siswa 

Tampilan daftar siswa merupakan sebuah tampilan output dari hasil inputan 

data siswa  yang sudah dilakukan sebelumnya. Tampilan daftar siswa berisi 

informasi-informasi mengenai siswa, seperti nis, nama siswa, tempat lahir, 

tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nama orang tua, yang dimiliki oleh petugas 

tersebut. Melalui tampilan daftar siswa kitadapat mengetahui jumlah petugas 

yangada dan sudah didata oleh gereja. Selain itu dengan adanya tampilan daftar 

petugas, maka admin akan dapat melakukan proses penambahan data, edit data 

ataupun hapus datamelaluifungsi tombol-tombol yang tersedia pada tampilan 

daftar petugas. Berikut ini merupakan gambar tampilan daftar petugas dari sistem 

yang dibangun. 
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Gambar 36. Tampilan output siswa 

9. Tampilan Output Pembayaran 

Tampilan daftar pembayaran merupakan sebuah tampilan output dari hasil 

inputan data pembayaran  yang sudah dilakukan sebelumnya. Tampilan daftar 

pembayaran berisi informasi-informasi mengenai pembayaran, seperti nis, 

semester, tahun akademik, tanggal ambil slip,total tagihan, jumlah yang sudah 

dibayar, jumlah tunggakan, status, nama petugas yang dimiliki oleh pembayaran 

tersebut. Melalui tampilan daftar pembayaran kita dapat mengetahui jumlah 

pembayaarn yang ada. Selain itu dengan adanya tampilan daftar pembayaran, 

maka admin akan dapat melakukan proses penambahan data, edit data ataupun 

hapus data melaluifungsi tombol-tombol yang tersedia pada tampilan daftar 



49 
 

 

pembayaran. Berikut ini merupakan gambar tampilan daftar petugas dari sistem 

yang dibangun. 

 

Gambar 37. Tampilan output pembayaran 

10. Tampilan Output Orang Tua 

 Tampilan daftar orang tua merupakan sebuah tampilan output dari hasil 

inputan data orang tua  yang sudah dilakukan sebelumnya. Tampilan daftar orang 

tua berisi informasi-informasi mengenai orang tua, seperti nama ayah, nama ibu, 

pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, telepon ayah, telepon ibu, agama, alamat, email, 

username, password yang dimiliki oleh petugas tersebut. Melalui tampilan daftar 

orang tua kita dapat mengetahui jumlah orang tua yang ada dan sudah didata oleh 

sekolah. Selain itu dengan adanya tampilan daftar orang tua, maka admin akan 

dapat melakukan proses penambahan data, edit data ataupun hapus data melalui 

fungsi tombol-tombol yang tersedia pada tampilan daftar orang tua. Berikut ini 

merupakan gambar tampilan daftar orang tua dari sistem yang dibangun. 
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   Gambar 38. Tampilan output orang tua 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapangan pada SD Muhammadiyah 2 

Kupang berupa sistem informasi keuangan sekolah, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: Rancangan sistem informasi keuangan sekolah pada 

SD Muhammadiyah 2 Kupang dibuat berdasarkan hasil analisis terhadap 

kebutuhan sistem SD Muhammadiyah 2 Kupang untuk melakukan pembayaran 

keuangan sekolah, melihat pembayaran keuang sekolah. Dalam mengelola dan 

menyajikan sistem infromasi keuangan sekolah pada SD Muhammadiyah 2 

Kupang telah dibuat dengan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sehinga 

mempermudah petugas dalam mengolah data siswa, data pembayaran, dan data 

orang tua. 

6.2. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan sistem 

informasi keuangan sekolah yang telah dibuat yaitu: 

1. Sistem informasi keuangan sekolah yang telah dibuat ini dapat diterapkan dan 

dapat lebih dikembangkan dimasa yang akan datang. 

2. Sistem informasi keuangan sekolah ini masih dapat dikembangkan dengan 

menambahkan fitur-fitur yang lebih menarik dan lengkap serta dapat 

bermanfaat bagi pengguna 
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3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian lain dalam 

mengembangkan Sistem informasi keuangan sekolah yang efektif, lengkap, 

dan menarik.   
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