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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Observasi 

Dikarenakan perkembangan teknologi informasi yang semakin laju, 

permintaan terhadap penyajian informasi pun akan semakin melonjak. Sehingga 

bisa menggunakan aneka macam media untuk menghasilkan informasi–informasi 

yang cepat dan tepat tentang suatu kondisi atau masalah yang sedang terjadi. 

Peran teknologi bukan hanya dapat menyajikan informasi yang akurat akan 

tetapi juga memainkan peran dalam memperkaya sumber daya manusia dan 

memperpendek jam kerja dalam melakukan sebuah pekerjaan sehingga instansi-

instansi perusahaan baik kecil maupun yang besar atau organisasi perusahaaan 

sangat memerlukan peran teknologi informasi. 

Begitu pula dengan administrasi yang ada pada sekolah Radmila. Sekolah 

Radmila adalah salah satu instansi pendidikan yang ada dikota Batam yang 

berlokasi di Tanjung Uncang Jl. Marina City Batu Aji Kota Batam. Sekolah ini 

bekerja dari Senin hingga Jumat  yaitu 5 hari kerja dalam seminggu.  Pencatatan 

pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)  yang diterapkan disekolah 

Radmila sekarang ini, beberapa masalah  muncul ketika mencari data tentang 

murid  yang ingin memenuhi kewajiban dengan membayar  SPP dari sekolah 

dasar tingkat I sampai tingkat VI membutuhkan waktu yang lumayan panjang. 

Persoalan lain yang timbul adalah sulitnya  mengawasi data pelunasan untuk 

setiap murid sehingga sulit untuk mengetahui  siapa yang sudah melunasi dan 

siapa yang belum melunasi SPP, sehingga selalu terjadi keterlambatan 

penyampaian laporan pelunasan SPP murid ke Kepala Sekolah, dan persoalan lain 
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yang muncul yaitu dokumen pembayaran SPP murid  yang terkumpul di Sekolah 

Radmila tidak terorganisasi dengan baik. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis ingin merancang Aplikasi 

Pembayaran SPP. Aplikasi Pembayaran SPP ini  mencakup  jumlah pengumpulan 

pelunasan uang SPP yang diterima dari masing-masing murid yang terdapat dalam 

Sekolah Radmila ini, dan mempermudah dalam melacak daftar data murid yang 

ingin membayar SPP, serta dapat memberikan laporan keuangan yang bisa 

diterima oleh Kepala Sekolah tepat pada waktunya, serta meminimalisasi 

kesalahan pencatatan transaksi yang mungkin terjadi. Dengan adanya Aplikasi 

Pembayaran SPP ini diharapkan  bermanfaat untuk bagian keuangan Sekolah 

Radmila. 

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut diatas, dengan merubah sistem 

manual menjadi sistem komputerisasi maka akan memberikan berbagai 

keuntungan dalam sistem manajemen Sekolah Yayasan serta memberikan laporan 

yang relevan setiap saat. Penulis juga tertarik untuk mengetahui apakah sistem 

komputerisasi telah dijalankan dengan baik untuk mendukung operasional sehari-

harinya. Sehingga, penulis ingin melakukan penelitian kerja praktek ini dengan 

judul Analisis Sistem Pencatatan Pembayaran Sumbangan Pembinaan 

Pendidikan Pada Sekolah Yayasan Radmila. 

 

1.2 Ruang Lingkup Observasi 

Penulis menjadikan Sekolah Yayasan Radmila sebagai obyek penelitian. 

Masalah-masalah yang akan diteliti dalam laporan ini dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 
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1. Bagaimana sistem pencatatan pembayaran SPP yang dijalankan di Sekolah 

Yayasan Radmila? 

2. Apakah Sekolah Yayasan Radmila telah menjalankan sistem komputerisasi 

pembayaran SPP dengan baik? 

3. Apakah terdapat pengendalian internal atas pencatatan pembayaran SPP di 

Sekolah Yayasan Radmila? 

 

1.3 Tujuan Observasi 

Tujuan penulis membuat observasi ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui sistem pencatatan pembayaran SPP yang selama ini 

dijalankan oleh Sekolah Yayasan Radmila. 

2. Untuk mengetahui apakah Sekolah Yayasan Radmila telah menjalankan 

sistem komputerisasi pencatatan pembayaran SPP dengan baik. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian internal atas sistem 

pencatatan pembayaran SPP di Sekolah Yayasan Radmila. 

 

1.4 Luaran Observasi 

Berlandaskan proposal yang telah direncanakan, sistem ini dibentuk dengan 

menggunak aplikasi Microsoft Office Access. Hasil dari proposal yang telah 

direncanakan, yakni : 

a. Sistem pencatatan penerimaan kas dari hasil SPP siswa-siswi sekolah 

Radmila yang terdiri dari daftar akun, data siswa, daftar penerimaan spp, 

perincian pengeluaran kas, pengakuan spp.  
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b. Sistem yang mendukung proses pencatatan transaksi-transaksi dalam 

kegiatan operasional seperti jurnal, buku besar, buku pembantu, laporan 

seperti laporan hutang, piutang termasuk langkah dalam pencatatan 

akuntansi. 

c. Membuat sistem  untuk mencatat transaksi-transaksi termasuk laporan 

keuangan seperti laba rugi, posisi keuangan, neraca saldo, depresiasi 

terhadap aset, pengakuan spp dibayar dimuka,  data pembayaran dari siswa. 

 

1.5 Manfaat Observasi 

Observasi  ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Bagi penulis, supaya bisa membandingkan serta memahami praktek dan 

teori dari sistem pencatatan pembayaran SPP. 

2. Bagi akademis, dapat membuktikan kemampuan mahasiswa dalam 

mengimplementasikan pengetahuan yang sudah diperoleh. 

3. Bagi Sekolah Yayasan Radmila, dapat mengetahui dan menerapkan sistem 

yang baik, serta mendapatkan rekomendasi yang baik untuk membangun 

kesejahteraan sekolah Radmila.. 

 

1.6 Rincian Pelaksanaan Kerja Praktek 

Penulis melaksanakan kerja praktek di Sekolah Yayasan Radmila yang 

berlokasi di Marina City Tanjung Uncang - Batam. Sesuai dengan syarat dan 

ketentuan kerja praktek UIB, maka penulis mengajukan permintaan untuk 

melakukan kerja praktek di Sekolah Yayasan Radmila. Permintaan tersebut telah 

dikabulkan pada tanggal 03 Juni 2019. Administrasi sekolah Yayasan Radmila 
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buka setiap hari dari Senin s/d Minggu jam 08:00 s/d 17:00 WIB. Sehingga 

pelaksanaan kerja praktek dapat dilakukan setiap hari kerja. Penulis langsung 

bertanggung jawab kepada manajer keuangan Yayasan Radmila yaitu Ms. 

Meiling. 

 

1.7 Sistematika Pembahasan 

Uraian perencanaan laporan kerja praktek umumnya terdapat didalam setiap 

pembahasan isi dan setiap pembahasan bab yang dapat diuraikan  sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan penyusunan laporan kerja praktek yaitu menguraikan 

dari kerangka permasalahan, ruang lingkup, peranan, fungsi dari proyek 

serta susunan penelaahan laporannya. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan secara analitis tentang teori, temuan, dan hasil 

penelitian terkait sebelummnya dan digunakan sebagai pedoman untuk 

melaksanakan tema kerja praktek 

BAB III GAMBARAN UMUM SEKOLAH YAYASAN RADMILA 

Bab ini menerangkan tentang sekolah Radmila, susunan struktur sekolah, 

ringkasan yang jelas dan lengkap mengenai kegiatan operasional sekolah, 

serta sistem sekolah Radmila. 

BAB IV METODOLOGI 

Bab ini memperkenalkan desain penelitian, teknik penggabungan data yang 

dipakai untuk menghasilkan laporan yang diperlukan, proses desain sistem, 
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prosedur kerja, proses yang digunakan dalam menyelesaikan projek, dan 

rencana  implementasi. 

BAB V  ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menerangkan ringkasan komprehensif mengenai hasil dari 

perancangan projek  dan analisis data. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini menerangkan mengenai reaksi yang terjadi serta evaluasi yang 

didapatkan dari tempat kerja praktek setelah diimplementasikan hasil 

pembuatan sistem yang dibuat serta kondisi sekolah Radmila setelah 

diimplementasi.  

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menyajikan konklusi yang diambil dari hasil penyelenggaraan 

laporan kerja praktek dan usulan yang dapat dikasihkan kepada sekolah 

Radmila serta catatan untuk tindak lanjut tentang hasil projek yang beredar. 
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