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Abstract
Management process of the financial administration at SMKS PGRI I Jambi City is still done manually
date book that is using at the payment of spp , money computer practices , money the test and op3 ( osis ,
pmr , the library , scout ) so that in the management of financial administration is still take a long time
and slow , inefficient , as well as the results were not accurate .The solution offered information systems
that the change is based a database .As for the purpose of this research is to analyze and design systems
information financial administration the successful students at smks pgri one city jambi with benefit
gained that is making it easier in the management of financial administration and reporting to the school
principal , and able to minimize the time, so in the management of financial administration can be done at
the correct time , fast and accurate. The tools modeling a system used that is using dfd ( data flow
diagram ) with an output that produced in the form of the prototype of to the reports on the reception of
pay , to send daily report , the report and the report on student data as of the payment of .And in building
prototypes has still not been concerned about data security system so it is suggested for subsequent
development is expected to be furnished with data security.
Keywords: SMKS PGRI I Jambi City, the prototype, financial administration
Abstrak
Proses pengelolaan administrasi keuangan pada SMKS PGRI 1 Kota Jambi masih dilakukan secara
manual yaitu menggunakan buku agenda dalam pencatatan pembayaran SPP, Uang Praktik Komputer,
Uang Ujian dan OP3 (Osis, PMR, Perpustakaan, Pramuka) sehingga dalam pengelolaan administrasi
keuangan tersebut masih membutuhkan waktu yang lama dan lambat, tidak efisien, serta hasil yang
diperoleh tidak akurat. Solusi yang ditawarkan adalah suatu perubahan sistem informasi yang berbasis
database. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merancang sistem informasi
administrasi keuangan siswa pada SMKS PGRI 1 Kota Jambi dengan manfaat yang diperoleh yaitu
mempermudah dalam pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan kepada kepala sekolah, serta
dapat meminimalisir waktu sehingga dalam pengelolaan administrasi keuangan dapat dilakukan dengan
tepat waktu, cepat dan akurat. Alat bantu pemodelan sistem yang digunakan yaitu menggunakan DFD
(Data Flow Diagram) dengan output yang dihasilkan berupa prototype dengan laporan penerimaan
pembayaran, laporan harian, laporan pembayaran dan laporan data siswa. Adapun dalam pembuatan
prototype ini masih belum memperhatikan tentang sistem keamanan data maka disarankan untuk
pengembangan selanjutnya diharapkan dilengkapi dengan keamanan data.
Kata kunci: sistem SMKS PGRI I Kota Jambi, Prototype, Administrasi Keuangan
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1. Pendahuluan
Kemajuan teknologi informasi pada saat ini berkembang begitu pesat. Sistem informasi berjalan
sesuai dengan tingkat kebutuhan pemakai. Informasi yang dimaksud disini adalah informasi yang
berbasis pada teknologi komputer. Menurut Simarmata (2012 ; 3), teknologi juga merupakan suatu tubuh
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dari ilmu pengetahuan dan rekayasa yang dapat diaplikasikan pada perancangan produk, proses, dan
penelitian untuk mendapatkan pengetahuan baru. Dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi
dalam bentuk apapun dan untuk berbagai kepentingan, dapat disebarluaskan dengan mudah sehingga
dapat dengan cepat mempengaruhi cara pandang dan gaya hidup hingga budaya suatu bangsa.
Di dalam dunia usaha, peran teknologi informasi dan sistem informasi yang handal tidak lagi
diragukan dalam menunjang kemampuan unit usaha untuk memenangkan persaingan usaha. Sistem
informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis, memberikan andil besar terhadap
perubahan perubahan yang mendasar pada struktur, operasi, manajemen organisasi dan manajemen
keuangan. Di dalam suatu perusahaan sistem informasi berbasis komputer terkait erat dengan bidang
manajemen keuangan yang mana dapat diyakini mampu meningkatkan produktivitas kerja dengan tingkat
akurasi yang tinggi.
Dalam bidang keuangan sistem komputerisasi sangat penting karena pemakaian komputer dalam
pekerjaan akan memberikan beberapa keuntungan yaitu pemrosesan terhadap transaksi menjadi lebih
mudah dan cepat, durasi di dalam perhitungan dan perbandingan data menjadi lebih akurat, penyiapan
laporan dan output lainnya menjadi lebih tepat waktu, sistem penyimpanan data menjadi lebih ringkas dan
lebih mudah ketika dibutuhkan dan karyawan menjadi lebih produktif.
Menurut Mulyawan (2016 ; 45), administrasi keuangan merupakan salah satu bagian dari
bidang administrasi. Dalam konteks administrasi Negara, istilah akrab dikenal adalah “Admnistrasi
Keuangan Negara”.
Dalam upaya peningkatan proses kelancaran pada administrasi keuangan di sekolah khususnya
sistem pembayaran keuangan sekolah membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam melakukan transaksi
pembayaran, penggunaan sistem komputerisasi sangatlah penting agar pelayanan terhadap masyarakat
khususnya wali murid dan siswa itu sendiri dapat dilayani secara profesional.
Pada proses administrasi keuangan, SMKS PGRI I Kota Jambi belum memiliki suatu sistem
informasi berbasis komputer yang mengatasi dan mengelola data-data administrasi penerimaan
pembayaran SPP, Uang Praktik Komputer, Uang OP3 (Osis, Perpustakaan, PMR, dan Pramuka), Uang
Ujian, sehingga terkadang terjadi permasalahan dalam proses tersebut. Permasalahan terjadi adalah
sulitnya bendahara dalam mencari data siswa yang sudah membayar maupun yang belum membayar SPP,
Praktik Komputer, OP3 (Osis, Perpustakaan, PMR, Pramuka) dan Ujian. Berdasarkan laporan tahun
2017 pada SMKS PGRI I Kota Jambi Permasalahan yang sering muncul dalam penyusunan laporan
adanya kekeliruan atau perselisihan dalam perhitungan, baik laporan pembayaran maupun laporan
tunggakan. Dengan jumlah siswa yang cukup banyak yang mana hanya dilayani oleh seorang staf tata
usaha yaitu bendahara sekolah tentunya dalam mencatat pembayaran ke dalam buku keuangan siswa akan
membutuhkan waktu yang cukup lama.
Untuk mengatasi permasalahan diatas maka perlu adanya perancangan sistem informasi
administrasi keuangan siswa di SMKS PGRI I Kota Jambi. Dimana perancangan sistem informasi
administrasi keuangan siswa ini menggunakan rancangan program database yang diharapkan dapat
membantu bendahara sekolah dalam mengolah penerimaan pembayaran keuangan siswa. Dimana ketika
akan melakukan penambahan data, pencarian data, pengecekan data, dan penerimaan laporan keuangan
akan dapat dilakukan dengan mudah tidak seperti pada saat mengunakan sistem sebelumnya sehingga
kecil kemungkinan terjadinya kesalahan, karena dengan menggunakan komputer dapat menghasilkan
informasi yang jauh lebih cepat dan akurat bila dibandingkan dengan sistem manual dan komputer dapat
melaksanakan pekerjaan pada saat yang bersamaan dengan kecepatan tinggi. Dengan adanya sistem
komputerisasi di SMKS PGRI I Kota Jambi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam
penerimaan keuangan sekolah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah dan
meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.
Sehubungan dengan penjelasan diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian
dengan judul “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Administrasi Keuangan Pada SMKS PGRI
I Kota Jambi”.
2. Tinjauan Pustaka/Penelitian Sebelumnya
Pada Penelitian yang peneliti lakukan di dalam pembuatan tesis ini, peneliti melakukan
perbandingan dengan jurnal yang yang terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lainnya yang mengangkat
masalah administrasi keuangan yang meliputi :
1. Jurnal Speed – Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi Volume 2 No. 4 dengan ISSN : 19799330 oleh Yuanita dan Sukadi (2010) dengan judul penelitian “ Sistem Informasi Administrasi
Jurnal Manajemen Sistem Informasi Vol.4, No.3,September 2019

ISSN: 2528-0082

340

Pembayaran Iuran Bulanan (SPP) dan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) Siswa Taman KanakKanak Negeri Pembina kecamatan Pringkuku”
Penelitian ini dilihat dari sistem yang sedang berjalan mlai dari proses pendataan siswa hingga
pembayaran keuangan siswa masih bersifat kurang efektif dan kurang efisien dimana dala pencatatan
terutama dalam pembayaran SPP dan DSP tidak terkomputerisasi dan masih berupa arsip sehingga
pencatatan dilakukan secara berulang-ulang yang menyebabkan proses yang lama dalam mengolah datadata karena harus mencari dan mencocokkan arsip-arsip sehingga dapat menghabiskan waktu terutama
untuk menentukan sebuah keputusan dalam menindaklanjuti informasi yang didapat dari siswa. Untuk itu
perlu suatu sistem yang terintegrasi dengan pemakaian teknologi komputer guna mencapai dan
mempercepat proses pemasukan data dan pelaporan.Dengan dibangunnya sistem informasi administrasi
pembayaran SPP dan DSP Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Pringkuku secara
terkomputerisasi diharapkan dapat membantu petugas untuk dapat mempercepat proses pencarian data
dan memperkecil resiko kerusakan serta kehilangan data. Petugas yang bertugas dalam pengelolaan
keuangan sekolah dapat mengefisienkan waktu dalam proses penginputan data siswa baru serta proses
pembayarn SPP dan DSP siswa sehingga dapat lebih cepat, tepat dalam penyimpanan serta pembuatan
laporan dengan teratur dan baik.
2. Jurnal Manajemen Sistem Informasi Volume 2 No. 3 dengan ISSN : 2528-0082 oleh Nartiningsih
dan Kondar Siahaan (2017) dengan judul penelitian “ Analisis dan Perancangan Sistem Informasi
Administrasi Keuangan Siswa Pada SMK Unggul Sakti Jambi”
Penelitian ini membahas tentang masalah sitem penerimaan keuangan untuk pembayaran SPP
dan iuran les komputer masih bersifat manual yaitu dengan menggunakan bukti pembayaran kwitansi
yang ditulis oleh bendahara sekolah rangkap 2 (dua), satu untuk siswa dan satunya lagi untuk arsip
sekolah. Kelemahan sistem manual ini adalah setiap siswa yang akan melakukan pembayaran
iuran SPP dan iuran les komputer mereka harus mengantri dalam waktu yang lama, karena
bendahara sekolah harus menulis kwitansi terlebih dahulu dan menghitung jumlah uang yang akan
dibayar oleh siswa sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam melayani pembayaran satu orang
siswa. Jika terjadi kekeliruan pembayaran, bendahara harus mengecek kwitansi satu persatu berdasarkan
nomor seri kwitansi dan ini membutuhkan waktu yang lama. Dilihat dari sistem yang berjalan
penerimaan pembayaran keuangan siswa inikurang efektif dan efisien.
Berdasarkan dari dua tinjauan pustaka tersebut dengan penelitian ini terdapat beberapa
persamaan dan perbedaan antara lain:
1. Persamaannya, dalam pengelolaan administrasi keuangan siswa masih bersifat manual yaitu
melalui pencatatan dalam buku, sehingga pengelolaan administrasi keuangan siswa belum optimal.
Sedangkan sistem informasi administrasi keuangan siswa yang baru yang akan dibangun berbasis
komputer, dan hasil akhirnya sama dengan penelitian terdahulu yaitu merancang sistem informasi
administrasi keuangan siswa yang berguna untuk mempermudah proses penerimaan pembayaran
keuangan sekolah.
2. Perbedaannya, pengelolaan administrasi keuangan siswa
dari tinjauan pustaka sebelumnya
adalah tentang pengelolaan keuangan siswa meliputi penerimaan dan pengeluaran keuangan
yang ada disekolah, sedangkan penelitian ini hanya meliputi penerimaan pembayaran keuangan
siswa saja. Penelitian ini hanya pada tahap prototipe.
3. Metodologi
Untuk menghasilkan penelitian yang baik dan sesuai dengan sasaran penelitian, maka dibuat
sebuah alur penelitian yang yang sesuai dengan judul penelitian dan berisi langkah-langkah yang
dilakukan dalam penelitian. Berikut ini merupakan langkah penelitian yang penulis gambarkan melalui
alur penelitian, yaitu :

Jurnal Manajemen Sistem Informasi Vol.4, No.3,September 2019

ISSN: 2528-0082

341

Identifikasi Masalah

Studi Literatur
Pengumpulan Data

Analisis Sistem
Perancangan Sistem / Prototyping
Penulisan Laporan Penelitian

Gambar 1 Alur Penelitian
Berdasarakan alur penelitian yang telah digambarkan pada gambar 3.1 maka dapat diuraikan
pembahasan masing-masing tahap pada alur penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :
1. Identifikasi Masalah
Idenfitikasi masalah adalah tahap permulaan dari penelitian yang menyatakan penguasaan masalah
di mana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat dikenali sebagai suatu masalah. Suatu
masalah dapat dianggap sebagai perbedaan antara situasi aktual dan situasi yang diinginkan. Tahap
identifikasi masalah bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan masalah dengan jelas dan
lugas yang dapat dikaitkan langsung dengan judul penelitian. Identifikasi masalah memberikan titik
awal untuk menyelesaikan masalah.
2. Studi Literatur
Studi literatur dilakukan dengan cara melakukan pencarian, mengumpulkan dan membaca
literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Studi literatur yang baik merupakan
studi dan investigasi sistematis terhadap beberapa aspek dan informasi dimana kesimpulan didasarkan
pada analisis data yang dikumpulkan sesuai dengan rancangan dan metodologi penelitian yang
dilakukan.
3. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk mendukung proses penelitian dengan datadata yang akurat. Beberapa teknik yang digunakan adalah sebagai berikut :
a. Metode Pengamatan (Observation)
Observation dilakukan dengan mempelajari proses kerja serta mempelajari permasalahan yang ada
di lapangan yang erat kaitannya dengan objek yang diteliti yaitu informasi mengenai Administrasi
Keuangan Pada SMKS PGRI 1 Kota Jambi.
b. Metode Dokumen
Peneliti melakukan pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan
dengan proses Administrasi Keuangan Pada SMKS PGRI 1 Kota Jambi
c. Metode Wawancara
Tanya jawab atau interview merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang
ditujukan kepada pihak yang bersangkutan. Wawancara melibatkan mengajukan pertanyaan dan
mendapatkan jawaban dari sumber informasi dalam sebuah penelitian. Bentuk wawancara
dikembangkan secara iterative, yaitu pertanyaan dikembangkan, diuji, dan kemudian
disempurnakan berdasarkan apa yang dipelajari dari mengajukan pertanyaan kepada orang-orang
yang menjadi sumber informasi ini. Wawancara memiliki berbagai bentuk termasuk wawancara
langsung tatap muka dan wawancara tidak tatap muka. Dalam hal ini peneliti melakukan
wawancara dan berkonsultasi dengan Bendahara sekolah dan pihak pihak yang terkait dalam
proses pembayaran administrasi keuangan siswa pada SMKS PGRI 1 Kota Jambi
4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Analisis Sistem yang Sedang Berjalan
Pada proses pembayaran di SMKS PGRI I Kota Jambi yang sedang berlangsung saat ini,
prosesnya adalah sebagai berikut:
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1. Siswa melakukan pembayaran tiap bulan dengan membawa kartu pembayaran dan menyerahkan
kartu pembayaran ke Bendahara Sekolah. Pembayaran siswa ini terdiri dari SPP, Praktik
Komputer, OP3 dan Ujian.
2. Bendahara Sekolah menerima uang pembayaran dan kartu pembayaran. Bendahara Sekolah
melakukan pencatatan pada kartu pembayaran siswa serta melakukan pencatatan pada buku
penerimaan pembayaran siswa. Setelah selesai Bendahara Sekolah menyerahkan kembali kartu
pembayaran kepada siswa sebagai bukti pembayaran.
3. Bendahara Sekolah memberikan data laporan penerimaan keuangan (osis, praktik komputer, OP3
dan ujian) kepada Kepala Sekolah. Setelah itu Kepala Sekolah memvalidasi data laporan
penerimaan keuangan (osis, praktik komputer, OP3 dan ujian) yang diberikan oleh bendahara.
4. Bendahara Sekolah memberikan laporan penerimaan keuangan (osis, praktik komputer, OP3 dan
ujian) yang telah divalidasi oleh Kepala Sekolah kepada Yayasan.
4.2 Solusi Pemecahan Masalah
Berdasarkan permasalahan dari sistem yang berjalan pada saat ini, maka solusi pemecahan
masalahnya adalah dengan menggunakan sistem informasi administrasi keuangan pada SMKS PGRI 1
Kota Jambi.
4.3 Perancangan Kebutuhan Sistem
Diagram Konteks merupakan diagram yang menggambarkan kegiatan dalam sebuah sistem
dengan menggunakan suatu proses dan beberapa kesatuan luar. Diagram Konteks juga merupakan sebuah
diagram yang berdiri dari suatu proses yang mendeskripsikan interaksi langsung antara sistem yang dikaji
dengan beberapa entity yang berada diluar sistem.
Penelitian menggunakan Diagram Konteks untuk menggambarkan proses arus data pada Sistem
Informasi Administrasi Keuangan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat diagram konteks dibawah ini :

a
Siswa

Lap.Data Siswa, Lap Data
Penerimaan Keuangan,
Lap.Tunggakan

Data Siswa, Data
Pembayaran

c
Kepala
Sekolah

Bukti Pembayaran

Laporan data siswa baru,
pembayaran , Tunggakan

b
Bendahara

Validasi Laporan

SI
Administra
si

Keuangan

data siswa baru, pembayaran ,
Tunggakan

Laporan Data Siswa,
Lap.Penerimaan Keuangan,
Lap.Tunggakan

d
Yayasan

Gambar 2 Diagram Konteks

4.4 Perancangan Prototipe Sistem
Berikut adalah tampilan prototipe sistem administrasi keuangan pada SMKS PGRI 1 Kota Jambi.
Rancangan Input
1. Form Login
Form Login adalah form yang pertama muncul saat pertama menjalankan aplikasi sebelum masuk
ke form utama dan dapat mengakses aplikasi. Form Login berfungsi sebagai keamaanan data yang
merupakan pintu masuk ke program aplikasi. Jadi untuk masuk ke program aplikasi pertama kali
harus mengisi login yang didalamnya terdapat user dan password.
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Gambar 3 Form Login
2.

Form Menu Utama
Form menu utama adalah halaman utama yang dapat diakses administrator dan pengguna untuk
dapat memilih menu-menu lainnya sesuai kebutuhan. Berikut tampilan rancangan menu utama yang
dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 4 Rancangan Menu Utama
3.

Form Data Siswa
Form ini berguna sebagai penginputan data siswa baru yang mendaftar di SMKS PGRI 1 Kota
Jambi. Dibawah ini adalah rancangan form input data siswa yang dapat dilihat pada gambar 5.

Gambar 5 Form Data Siswa
5.

Form Data Pembayaran
Form ini berguna sebagai penginputan data pembayaran siswa setiap bulannya. Dibawah ini adalah
rancangan Form Pembayaran yang dapat dilihat pada gambar 6.
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Gambar 6 Form Data Pembayaran
6.

Form Menu Laporan
Form ini berguna untuk mencetak laporan data siswa, laporan bukti pembayaran, laporan harian
penerimaan pembayaran siswa, laporan bulanan penerimaan pembayaran siswa, serta rekap laporan
pembayaran siswa setiap bulannya. Dibawah ini adalah rancangan Form Menu Laporan yang dapat
dilihat pada gambar 7.

Gambar 7 Form Menu Laporan
Rancangan Output
1. Rancangan Laporan Data Siswa
Laporan data siswa menampilkan daftar siswa yang ada di SMKS PGRI I Kota Jambi. Dibawah ini
adalah tampilan dari Laporan Data Siswa yang dapat dilihat pada gambar 8.

Gambar 8 Rancangan Output Laporan Data Siswa
2.

Rancangan Laporan Kwitansi Pembayaran
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Laporan Kwitansi Pembayaran merupakan bukti pembayaran yang diberikan kepada siswa yang
telah membayar seperti pembayaran SPP, Praktik Komputer, OP3 dan Ujian. Dibawah ini adalah
tampilan dari Laporan Kwitansi Pembayaran yang dapat dilihat pada gambar 10.

Gambar 10 Rancangan Output Laporan Kwitansi Pembayaran
3.

Rancangan Laporan Bulanan Penerimaan SPP, Praktik Komputer, OP3 dan Ujian
Rancangan output Laporan Penerimaan SPP, Praktik Komputer, OP3 dan Ujian merupakan Laporan
penerimaan pembayaran SPP, Praktik Komputer, OP3 dan Ujian setiap bulannya yang disusun
berdasarkan kelas siswa. Laporan ini diberikan kepada Kepala Sekolah dan Yayasan yang
digunakan sebagai panduan untuk mengetahui siswa yang telah membayar setiap kelasnya. Dibawah
ini adalah tampilan dari Rekap Laporan Bulanan nya yang dapat dilihat pada gambar 11.

Gambar 11 Rancangan Output Rancangan Laporan Bulanan Penerimaan SPP, Praktik Komputer, OP3
dan Ujian
5. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian analisis dan perancangan sistem informasi administrasi keuangan pada
SMKS PGRI I Kota Jambi,maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :.
5.1 Simpulan
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di
ambil beberapa kesimpulan dari penelitian ini yakni sebagai berikut :
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1. Sistem Informasi Administrasi Keuangan Pada SMKS PGRI I Kota Jambi masih bersifat manual
dan belum memiliki database sehingga penyajian laporan-laporan keuangan akan mengalami
keterlambatan dan tidak tepat waktu.
2. Sistem informasi administrasi keuangan ini dirancang dengan menggunakan Visual Basic dan
database MySql.
3. Hasil rancangan sistem ini hanya sebatas prototipe.
4. Adapun kelebihan sistem terkomputerisasi dibandingkan sistem yang ada saat ini (manual) yaitu
dapat mempercepat proses pencatatan dan pengolahan data dan mampu menyajikan informasi yang
lebih berkualitas sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan. Efisiensi waktu, tenaga,
pikiran dan biaya dalam proses pencatatan, pencarian data dan pembuatan laporan, sehingga laporan
yang hasilkan lebih tepat waktu, akurat dan relevan bagi penerima informasi terakhir. Dengan
adanya sistem yang diusulkan ini, diharapkan kegiatan pencatatan, pencarian data serta pembuatan
laporan akan lebih efektif dan efisien. Sehingga pelayanan terhadap siswa dapat ditingkatkan.
5.2 Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai
berikut:
1. Prototipe sistem ini perlu dikembangkan sehingga benar-benar bisa diterapkan pada SMKS PGRI I
Kota Jambi untuk mendukung seluruh proses bisnis dari layanan pembayaran administrasi keuangan
siswa.
2. Dalam pembuatan prototype ini masih belum memperhatikan tentang keamanan data (security),
maka untuk penelitian lebih lanjut dapat dilengkapi dengan sistem keamanan data.
3. Membuat Back Up data untuk menghindari hilangnya data secara tiba-tiba.
4. Pemeliharaan/perawatan dilakukan secara berkala terhadap hardware dan software.
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