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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1          Umum 

Pada zaman sekarang ini, ditengah pesatnya perkembangan dunia 

usaha diseluruh dunia. Begitu pula dengan Indonesia yang tidak kalahnya 

dengan usaha di negara-negara lain, maka untuk menunjang suatu usaha sangat 

diperlukan sistem komputerisasi. Karena pada saat ini teknologi adalah nomor 

satu untuk menjalankan suatu usaha maka sistem komputerisasi adalah salah satu 

penunjang keberhasilan suatu usaha. Karena dengan sistem komputerisasi segala 

jenis pekerjaan dapat dikerjakan dengan cepat dan canggih, dalam suatu instansi 

atau perusahaan yang besar dan maju. Sistem komputerisasi merupakan suatu 

bagian yang tidak dapat ditinggalkan. 

 

Semua kegiatan instansi atau perusahaan tidak lepas dari pada 

sistem komputerisasi, mulai dari surat menyurat, input data siswa, pendaftaran 

siswa baru, pembuatan laporan ke kepala sekolah sampai dengan pembuatan 

laporan lainnya yang memang sangat diperlukan yang harus dilakukan dengan 

komputer, coba bayangkan apabila semua itu dilakukan dengan cara manual 

betapa repot dan memusingkan karena biasanya memory manusia itu  sangat 

terbatas, beda halnya apabila kita menggunakan komputer semua transaksi dapat  
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langsung dikerjakan dan secara otomatis akan tersimpan dengan sendirinya dan 

apabila kita memerlukan data-data itu kembali kita dapat melihatnya kembali dan 

apabila ada kekurangan kita dapat menambahkannya dan apabila ada kesalahan-

kesalahan kita dapat mengedit data tersebut tanpa harus membuang data yang 

sudah ada, itulah mengapa komputer sangat diperlukan dalam suatu bidang usaha. 

 

Pada saat ini komputer memegang peranan penting untuk 

menghasilkan informasi yang lebih tepat, cepat, akurat dan teliti. Dengan 

komputer pula kita dapat mengetahui perkembangan dunia saat ini, dalam 

perusahaan baik pemerintahan maupun swasta, komputer sangat membantu dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan, dimana komputer digunakan sebagai media 

penyimpanan data dan media informasi karena dapat memberikan informasi yang 

akurat dan relevan bagi perusahaan.. Oleh sebab itu penulis memilih judul : 

 

ANALISA SISTEM PEMBAYARAN IURAN BULANAN SISWA 

PADA BAGIAN TATA USAHA SMA NEGERI 6 

BEKASI 
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1.2         Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penulisan Laporan Kuliah Kerja Praktek ini adalah :  

1. Untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang didapat selama 

      perkuliahan. 

2.   Menyarankan  tata cara kerja sistem komputerisasi pada BAGIAN 

      TATA USAHA SMA NEGERI 6 BEKASI.   

 

Tujuan dari penulisan laporan Kuliah Kerja Praktek ini adalah 

untuk memenuhi salah satu mata kuliah di semester V (lima) pada Program 

Diploma Tiga (D.III) pada Akademik Manajemen Informatika dan Komputer 

Bina sarana Informatika (AMIK BSI) jurusan Komputerisasi Akuntansi. 

 

1.3      Metode Penelitian 

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan 

Laporan Kuliah Kerja Praktek Penulis menggunakan  beberapa metode, 

diantaranya adalah : 

   a.         Metode Observasi 

Metode observasi merupakan pengamatan dan penelitian secara langsung 

terhadap obyek yang diselidiki di lapangan. 

   b.         Metode Wawancara 

Metode wawancara merupakan proses tanya jawab langsung dan 

sistematis kepada orang yang mengetahui tentang permasalahan yang  
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sedang diamati untuk menyakinkan hal-hal kegiatan observasi yang telah 

dilakukan. 

   c.         Metode Studi Pustaka 

Metode ini menggunakan buku-buku, berkas-berkas, laporan yang 

berkaitan dengan judul yang diangkat sebagai referensi. Buku-buku 

tersebut diambil dari berbagai sumber, baik dari luar maupun dari dalam 

perusahaan. 

 

   1.4         Ruang Lingkup   

Untuk lebih memusatkan permasalahan yang ada dan agar tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan, maka Penulis membuat batasan 

permasalahan yaitu mengenai Analisa sistem pembayaran iuran bulanan meliputi 

proses penerimaan pembayaran, proses pembuatan daftar pembayaran sampai 

dengan pembuatan laporan pembayaran iuran bulanan siswa yang ditujukan 

kepada kepala sekolah. 

 

   1.5         Sistematika Penulisan 

Untuk dapat mengetahui secara ringkas permasalahan dalam   

penulisan. Laporan Kuliah Kerja Praktek ini maka digunakan sistematika 

penulisan yang bertujuan untuk mempermudah pembaca menelusuri dan 

memahami isi Laporan Kuliah Kerja Praktek sebagai berikut :  
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   BAB I       PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang secara umum, 

maksud dan  tujuan, metode penelitian, ruang lingkup yang membatasi 

permasalahan dan Sistematika penulisan yang merupakan gambaran 

dari keseluruhan bab. 

 

   BAB II     LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang konsep dasar dari sistem yang dibahas 

dalam ruang lingkup dan memberikan penjelasan secara teoritis 

tentang peralatan rancangan sistem yang meliputi Diagram Alir Data 

(DAD / DFD) dan kamus data yang digunakan dalam penulisan 

Laporan Kuliah Kerja Praktek.   

                                                                                                            

   BAB III    ANALISA SISTEM BERJALAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai sejarah singkat berdirinya 

perusahaan, struktur organisasi dan fungsinya, prosedur sistem 

berjalan, Diagram Alir Data (DAD), kamus data, spesifikasi sistem 

berjalan yang terdiri dari bentuk dokumen masukan ( input ) dan 

keluaran ( output ), permasalahan dan alternatif pemecahan masalah. 
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   BAB IV    PENUTUP 

Pada bab ini penulis mengemukan beberapa kesimpulan dan saran-

saran yang berkaitan dengan sistem berjalan pada pembayaran iuran 

bulanan siswa pada bagian tata usaha SMA Negeri 6 Bekasi. 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1      Konsep  Dasar Sistem 

Terdapat dua kelompok dalam mendefinisikan sistem yaitu 

pendekatan yang menekankan kepada prosedur dan pendekatan yang 

menekankan pada elemen atau komponennya. Pendekatan yang lebih 

menekankan pada prosedur adalah “suatu jaringan kerja dan prosedur-prosedur 

yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu 

kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu” sedangkan 

pendekatan yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya adalah 

“kumpulan elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu”. 

 

2.1.1        Pendekatan Sistem  

Menurut Gordon B. Davis pendekatan sistem adalah “seperangkat unsur-

unsur yang terdiri dari manusia, alat-alat, prosedur dan konsep yang di himpun 

untuk maksud dan tujuan yang sama”. 

Sedangkan pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen-

elemen tersebut antara lain : 

 
 
 

7 



 

8 

a.       Tujuan 

          Maksud dan sasaran yang akan dicapai oleh sistem. 

b.       Batasan Suatu daerah yang membatasi sistem yang satu dengan 

          sistem yang lain. 

c        Kontrol 

          Suatu pengendalian sistem yang bekerja pada batasan  tertentu. 

d.       Masukan 

          Energi yang di masukan kedalam sistem. 

e        Proses ( Process ) 

          bagian yang mengolah masukan ( input ) menjadi keluaran.  

          ( Output )  

f.        Keluaran 

           Hasil yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran. 

g.       Umpan Balik 

          Bagian elemen sistem yang berfungsi untuk melakukan  

          pengaturan terhadap sistem Yang berjalan.   
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2.1.2         Karakteristik Sistem 

Model umum sebuah sistem adalah masukan, proses dan keluaran, hal ini 

merupakan konsep sebuah sistem yang sangat sederhana, sebab sebuah sistem 

dapat mempunyai beberapa masukan dan keluaran. Selain itu sebuah sistem 

memiliki karakteristik atau sifat - sifat tertentu, yaitu mencirikan bahwa hal  

tersebut biasa dikatakan sebagai suatu sistem. Adapun karakteristik yang 

dimaksud adalah sebagai berikut :  

 

a. Komponen sistem ( Components )  

                  Suatu sistem terdiri dari jumlah komponen - komponen yang saling  

            berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk suatu  

            kesatuan. Komponen-komponen sistem tersebut dapat berupa suatu  

            bentuk subsistem setiap subsistem memiliki sifat dari sistem yang  

            menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem  

            secara keseluruhan. Suatu sistem dapat mempunyai system yang lebih  

            besar, yang disebut dengan “Supra system”. 

b. Batasan sistem ( Boundary ) 

Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara 

sistem dengan sistem yang lain atau sistem dengan lingkungan 

luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang 

sebagai suatu kesatuan yang  tidak dapat dipisah-pisahkan. 
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c.         Lingkungan Luar Sistem ( Environment ) 

Bentuk apapun yang ada di luar ruang lingkup atau batasan sistem 

yang mempengaruhi operasi sistem tersebut, disebut dengan 

lingkungan luar sistem. Dimana lingkungan luar ini dapat bersifat 

menguntungkan dan dapat pula merugikan sistem tersebut. 

Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi bagi sistem 

tersebut, dengan demikian lingkungan luar tersebut harus tetap terjaga 

dan dapat di pelihara. Sedangkan lingkungan luar sistem yang 

merugikan harus dikendalikan, kalau tidak akan menganggu 

kelangsungan hidup dari sistem tersebut. 

d.         Penghubung Sistem ( Interface ) 

Sebagai media yang menghubungkan sistem dengan subsistem yang 

lainnya disebut dengan penghubung sistem atau interface melalui 

penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari 

suatu subsistem ke subsistem lainnya. Bentuk keluaran dari suatu 

subsistem akan menjadi masukan untuk subsistem yang lainnya 

dengan melalui penghubung tersebut. 

e          Masukan Sistem ( Input )  

Energi yang dimasukan kedalam sistem tersebut masukan sistem, yang 

dapat berupa pemeliharaan ( maintenance input ) dan signal masukan 

( signal input ). 
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f          Keluaran sistem ( Output ) 

Hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran 

yang berguna. Keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem yang 

lain. 

g.        Pengolahan Sistem ( Process ) 

Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan merubah 

masukan menjadi keluaran. 

h.         Sasaran sistem ( Objektive ) 

Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat 

determinan kalau suatu sistem tidak memiliki sasaran, maka operasi 

sistem tidak ada gunanya. Suatu sistem dikatakan berhasil bila 

menggunakan sasaran atau tujuan yang di rencanakan. 

 

 

   2.1.3       Klasifikasi  Sistem 

Sistem dapat diklasifikasikan menurut beberapa sudut pandang yaitu: 

a.         Sistem Abstrak dan Sistem Fisik  

Sistem Abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang 

tidak tampak secara fisik, sedangkan  Sistem Fisik merupakan sistem 

yang ada secara fisik.                     
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b.         Sistem Alamiah dan Sistem Buatan Manusia 

Sistem Alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak 

dibuat oleh manusia, sedangkan Sistem Buatan merupakan sistem 

yang melibatkan interaksi manusia dengan mesin, atau yang disebut 

dengan “human machine system”.  

c. Sistem Deterministic dan  Sistem Probalistic.  

Sistem deterministic adalah sistem yang beroperasi dengan tingkah 

laku yang  dapat di prediksi, sedangkan sistem Probabistic adalah 

sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi. 

d.         Sistem Terbuka dan Tertutup 

Sistem Terbuka adalah sistem yang berhubungan dan dipengaruhi oleh 

lingkungan luarnya, sedangkan sistem tertutup adalah sistem yang 

tidak terpengaruh oleh lingkungan luarnya. 

 

2.2           Peralatan Pendukung  (Tools System) 

Sistem analis dapat mendesain model dari sistem informasi yang 

diusulkan dalam bentuk logical model. Media tools sistem merupakan alat yang 

dapat digunakan untuk menggambarkan bentuk logical model dari suatu sistem, 

dimana simbol-simbol, lambang-lambang dan diagram - diagram menunjukan 

secara tepat arti fisiknya. Adapun tools sistem yang dimaksud untuk merancang 

model sistem yang baru, contohnya seperti :  Diagram Alir Data (DAD), Kamus 

Data (KD). 
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A.         Diagram Alir Data (DAD) 

Dari namanya diagram alir data, seakan-akan mencerminkan pendekatan 

pada data, namun sebenarnya DAD lebih menekankan pada segi proses. Adapun 

pengertian secara umum dari diagram alir data ini adalah “suatu network yang 

menggambarkan suatu sistem automat atau komputerisasi, manualisasi atau 

gabungan dari keduanya. Yang penggambarannya disusun dalam bentuk 

kumpulan komponen sistem yang saling berhubungan sesuai dengan aturan 

mainnya”. 

              Keuntungan dari DAD adalah memungkinkan untuk menggambarkan 

sistem dari level yang paling tinggi menguraikan menjadi level yang lebih rendah 

sedangkan kekurangan dari DAD adalah tidak menunjukan proses pengulangan. 

 

1.             Simbol Diagram Alir Data 

a.       External Entity 

                                 Simbol ini di gunakan untuk menggambarkan asal atau 

                                 tujuan data. 

b.    Process  

               Simbol ini digunakan untuk proses pengolahan atau 

               Transformasi data. 

c             Data Flow 

               Simbol ini digunakan untuk menggambarkan aliran data 

    Yang berjalan. 
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d.            Data Store 

               Simbol ini digunakan untuk menggambarkan data flow  

                Yang sudah diarsipkan dan disimpan. 

    2.            Tahapan Diagram Alir Data (DAD) 

a. Diagram Konteks. 

Diagram ini dibuat untuk menggambarkan sumber serta tujuan 

yang akan diproses atau dengan kata lain diagram tersebut 

menggambarkan sistem secara umum dan global dari 

keseluruhan sistem yang ada. 

b. Diagram Nol. 

               Diagram ini dibuat untuk menggambarkan tahap proses yang 

ada didalam diagram konteks, yang penjabarannya secara lebih 

terperinci. 

 

3.             Aturan Main Data Flow Diagram 

a.          Di dalam Data Flow Diagram tidak boleh menghubungkan antara 

         external entity dengan external entity lainnya secara langsung. 

b.         Di dalam Data Flow Diagram tidak boleh menghubungkan data  

          store yang satu dengan Data store yang lainnya secara langsung. 
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c.          Di dalam Data Flow Diagram tidak boleh menghubungkan  

         data store dengan external entity secara langsung. 

d.         Setiap proses harus ada flow yang masuk dan yang keluar. 

 

B.          Kamus Data 

Kamus data adalah katalog fakta tentang data dan kebutuhan – kebutuhan 

informasi dari suatu sistem informasi. Kamus data dibuat dan  

digunakan pada tahap analis dan pada tahap perancangan sistem. Pada tahap 

analis kamus data digunakan sebagai alat komunikasi antara sistem analis dengan 

user tentang data yang mengalir pada sistem tersebut, sedangkan pada tahap 

perancangan sistem kamus data digunakan untuk merancang input, output atau 

laporan dan database. Kamus data dibuat berdasarkan arus data yang ada diagram 

arus data. Arus data yang ada di DAD sifatnya global dan hanya ditujukan nama 

arus datanya saja. Untuk maksud keperluan ini, maka kamus data harus memuat 

hal-hal sebagai berikut: 

 

a. Arus Data 

Arus data menunjukan dari mana data mengalir dan kemana data akan 

menuju. 

b. Nama Arus Data 

Karena kamus data dibuat berdasarkan arus data yang mengalir di 

Data Flow Diagram, maka nama dari arus data juga harus dicatat  
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dikamus data, sehingga mereka yang membaca DFD dan memerlukan 

penjelasan yang lebih lanjut tentang arus data tertentu di data flow 

diagram dapat langsung mencarinya di kamus data. 

 
c. Tipe Data 

Bentuk dari data yang mengalir dapat berupa dokumen dasar atau 

formulir, dokumen hasil cetakan komputer, laporan tercetak, tampilan 

layar monitor variable, parameter dan file-file.  

Struktur data menunjukan arus data yang dicatat pada kamus data yang 

terdiri item-item atau elemen-elemen data. 

 

d. Alias 

Alias perlu ditulis karena data yang sama mempunyai nama yang 

berbeda untuk orang atau departemen yang satu dengan departemen 

yang lainnya. 

 

e. Volume 

Volume perlu dicatat dalam kamus data tentang volume rata - rata dan 

volume puncak dari arus data dalam satu periode tertentu. 

 

f.          Periode 

Periode ini menunjukan kapan terjadinya arus data. 
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g.         Penjelasan 

Untuk lebih meperjelas lagi tentang makna dari arus data yang dicatat 

di kamus data, maka bagian penjelasan dapat diisi dengan keterangan-

keterangan tentang arus data tersebut. 

 

 Selain hal tersebut diatas, kamus data juga mempunyai suatu bentuk 

untuk mempersingkat arti atau makna dari simbol yang dijelaskan, yang disebut 

Notasi. Dimana Notasi kamus data lebih mudah menjelaskan data dibandingkan 

dengan narasi. Notasi atau simbol yang digunakan dibagi menjadi dua macam 

yaitu sebagai berikut : 
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a. Notasi Tipe Data 

Notasi ini digunakan untuk membuat spesifikasi format input maupun 

output suatu data. Notasi yang umum digunakan antara lain : 

 

Tabel  II.1   Notasi Tipe Data 

Notasi Keterangan 

X 

9 

A 

Z 

. 

, 

- 

/ 

Setiap karakter 

Angka numerik 

 

Karakter alphabet 

 

Angka nol ditampilkan sebagai spasi kosong 

 

Titik, sebagai pemisah ribuan 

 

Koma, sebagai pemisah pecahan 

 

Hypen, sebagai tanda penghubung ( contoh : 021 – 7500 ) 

 

Slash, sebagai tanda pembagi ( contoh : 24 / 10 / 04 ) 
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b. Notasi Struktur Data 

Notasi ini digunakan untuk membuat spesifikasi elemen data. Dimana 

notasi yang umum digunakan sebagai berikut: 

 

Tabel  II.2  Notasi Struktur Data 

                       Notasi                                                                    Keterangan 

= 

+ 

() 

{} 

[] 

| 

* 

@ 

Terdiri dari 

And ( dan ) 

 

Pilihan ( boleh ya atau tidak ) 

 

Iterasi / pengulangan proses 

 

Pilihan salah satu pilihan 

 

Keterangan pilihan didalam tanda [] 

 

Keterangan atau catatan 

 

Petunjuk ( Key field ) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

BAB III 

ANALISA SISTEM BERJALAN 

 3.1    Umum 

Perkembangan komputer di dunia saat ini begitu pesatnya. Hal ini juga 

berdampak sangat berarti di bidang Sistem Pembayaran. Besar dari yang 

dikerjakan secara manual, semi otomatis hingga yang otomatis. Semua itu dapat 

di lakukan dengan bantuan dari komputer dan tenaga kerja yang berkompeten di 

bidangnya. 

Tenaga kerja yang ahli di bidang komputer khususnya di bidang Sistem 

Pembayaran, saat ini telah banyak di kuasai oleh putra-putri Indonesia. Untuk 

dapat bersaing dengan perusahaan atau instansi yang sejenis dan untuk menguasai 

pekerjaan dibidang Sistem Pembayaran, maka Bagian Tata Usaha SMA Negeri 6 

Bekasi harus dapat menguasai kedua element tersebut yaitu komputer dan tenaga 

kerja yang berkompeten di bidangnya. 

Visi Bagian Tata Usaha SMA Negeri 6 Bekasi adalah tumbuh kembang 

dalam pelayanan informasi melalui kerjasama dan layanan yang terbaik. 

Sedangkan Misi Tata Usaha SMA Negeri 6 Bekasi adalah membangun 

Insani Mandiri yang berbakti dan berkarya  

Nilai-nilai yang dijiwai Tata Usaha SMA Negeri 6 Bekasi adalah 5-S 

yang mempunyai arti : 
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1. Senyum 

2. Salam 

3. Sapa 

4. Sopan 

5. Santun 

                                                 

 3.2    Tinjauan Perusahaan 

Berdasarkan dari tinjauan perusahaan, penulis menguraikannya dalam 

dua Kriteria yaitu : 

 

3.2.1   Sejarah Perusahaan 

SMA NEGERI 6 BEKASI berdiri pada tanggal 5 Oktober 1994 sesuai SK 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Pembukaan dan 

Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1993/1994 dengan Nomor SK Penegerian : 

0260/ O/ 1994, dengan nama SMA NEGERI 1 JATIASIH. 

SMA Negeri 1 Jatiasih (sekarang SMA Negeri 6 Bekasi) beralamat di Jalan 

Asri Lestari Raya, Perumahan Pondok Mitra Lestari, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan 

Jatiasih, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat. 

Pendirian SMA Negeri 1 Jatiasih merupakan upaya pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan amanat Pembukaan UUD 1945 dan 

UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan adanya hak setiap warga untuk 

mendapatkan pendidikan, pemerataan pendidikan, serta adanya tuntutan masyarakat 
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Kecamatan Jatiasih dan sekitarnya untuk mendapatkan fasilitas/sarana pendidikan 

tersebut. 

Tahun 1995, SMA Negeri 1 Jatiasih berganti nama menjadi SMU Negeri 1 

Jatiasih. Seiring terjadinya pemekaran Kotif Bekasi menjadi Kota Bekasi pada tahun 

1997 dimana Kecamatan Jatiasih masuk dalam wilayah Kota Bekasi, terjadi 

perubahan nama sekolah di wilayah Kota Bekasi. SMU Negeri 1 Jatiasih namanya 

diubah menjadi SMU Negeri 6 Bekasi. 

Pada tahun 2003/2004, SMU Negeri 6 Bekasi namanya diubah menjadi SMA 

Negeri 6 Bekasi hingga sekarang. 
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3.2.2   Struktur Organisasi Dan Fungsi 

Struktur organisasi merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari 

suatu perusahaan atau Instansi. Struktur organisasi sangat diperlukan untuk 

mencapai suatu tujuan dan menjadi penggerak suatu perusahaan karena 

berhubungan dengan suatu tanggungjawab yang saling berhubungan, sehingga 

tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Adapun struktur organisasi Bagian 

Tata Usaha SMA Negeri 6 Bekasi adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.1  Struktur Organisasi 

SISWA SISWA SISWA SISWA SISWA

KEPALA 

TATA USAHA

BENDAHARA 

KOMITE

KEPALA 

SEKOLAH

PENTOR
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Tugas pokok dari masing-masing bagian yang ada di struktur Organisasi 

Tata Usaha SMA Negeri 6 Bekasi tersebut adalah sebagai berikut : 

A.     Kepala Sekolah 

      Fungsinya : 

- Mengawasi Sistem Kerja Pegawai dan Karyawan SMA Negeri 6 

    Bekasi 

- Menyetujui dan Menandatangani Laporan pembayaran yang telah di 

setujui kepala tata usaha dan bendahara komite. 

B.     Bendahara Komite 

      Fungsinya : 

-     Menyetujui dan Menandatangani Laporan pembayaran yang telah di 

setujui kepala Tata usaha 

.           -     Menerima Setoran Uang dari Pentor      

C.     Kepala Tata Usaha 

      Fungsinya : 

            -     Mengatur Sistem Kinerja Pegawai dan Karyawan Tata usaha 

            -     Menyetujui dan menandatangani Laporan pembayaran dari Pentor  

D.     Pentor 

      Fungsinya : 

    .       -     Menerima Pembayaran dari Siswa 

            - Membuat laporan pembayaran iuran bulanan siswa setiap 2 minggu 

 atau 1 bulan sekali 
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 3.3     Prosedur Sistem Berjalan 

Pada prosedur berjalan ini, siswa pada saat datang ke bagian tata usaha di 

wajibkan membawa kartu iuran bulanan (KIB) yang sebelumnya di berikan oleh 

pentor. Maka untuk lebih jelasnya, prosedur dari sistem berjalannya adalah 

sebagai berikut : 

a. Proses Penerimaan Pembayaran 

Pada Prosedur ini, siswa datang ke bagian pentor dengan membawa 

kartu iuran bulanan (KIB).  KIB yang diterima disimpan ke dalam 

Arsip KIB. 

b. Proses Pengecekan data siswa 

Berdasarkan data KIB yang di terima, bagian pentor mengecek data 

siswa yang di ambil dari Arsip iuran. Apabila sesuai dengan jumlah 

pembayaran, maka Pentor membuat daftar Agenda iuran bulanan 

siswa (AIBS). Daftar AIBS kemudian disimpan ke Arsip AIBS 

c. Proses Pengembalian KIB 

Sebagai Tanda Bukti Siswa telah membayar iuran bulanan, maka 

bagian pentor membuat kwitansi berdasarkan data AIBS, serta 

meng’acc kartu Iuran Bulanan (KIB) siswa yang di ambil dari arsip 

KIB. KIB yang telah di acc bagian pentor dikembalikan ke siswa 

beserta kwitansi. 
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d. Proses pembuatan laporan 

Setiap dua minggu, bagian pentor membuat laporan pembayaran iuran 

bulanan siswa berdasarkan data AIBS yang di ambil dari arsip AIBS, 

Laporan yang telah di buat, kemudian diserahkan kepada tata usaha 

untuk di acc, setelah di acc kepala tata usaha, kemudian laporan 

tersebut di serahkan ke bendahara komite sekolah beserta uang setoran 

pembayaran iuran bulanan siswa. Apabila jumlah setoran telah sesuai 

dengan laporan, maka laporan tersebut di acc oleh bendahara komite 

sekolah, laporan yang telah di acc oleh kepala tata usaha dan 

bendahara komite sekolah, kemudian di serahkan kepada kepala 

sekolah untuk di acc. 

Laporan yang telah di acc oleh kepala tata usaha, bendahara komite, 

dan kepala sekolah, kemudian di simpan ke dalam arsip laporan. 
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3.4     Diagram Alir Data (DAD) Sistem Berjalan 

 

 

  

Siswa

0.0

Sistem Pembayaran

Iuran Bulanan Siswa

pada SMA Negeri 6

Bekasi

KIB

KIB Acc, Kwitansi

Kepala TU

Laporan Pembayaran

Bendahara

Komite 

Kepala

Sekolah

Lp Acc2

Lp Acc1

Lp Acc1

Lp Acc2

Lp Acc3

 
 

 
Keterangan : 

KIB               :  Kartu Iuran Bulanan 

KIB Acc        :  Kartu Iuran Bulanan yang telah di stempel 

Lp Acc1        :  Laporan Pembayaran yang telah di setujui Kepala TU 

Lp Acc2        :  Laporan Pembayaran yang telah di setujui Bendahara Komite 

Lp Acc3        :  Laporan Pembayaran yang telah di setujui Kepala Sekolah 

 

 

Gambar III.2  Diagram Konteks Sistem Berjalan 
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Siswa
1.0

Penerimaan 

Pembayaran

2.0

Pengecekan

Data Siswa

3.0

Pengembalian 

Kartu

Arsip KIB

Arsip AIBS

Arsip Iuran

KIB KIB

Data KIB

Data Siswa

Daftar AIBS

KIB Acc, Kwitansi

Data AIBS

KIB

4.0

Pembuatan 

Laporan Bendahara

Komite

Data AIBS

Lp Acc1
Kepala

TU

LP

Lp Acc1
Lp Acc2

Kepala

Sekolah
Lp Acc2

Lp Acc3

Arsip Lp Acc
Lp Acc3

 
  

 

Gambar III.3  Diagram Nol Sistem Berjalan 
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3.5      Kamus Data Sistem Berjalan 

Kamus data sistem berjalan adalah katalog data dan kebutuhan-

kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi. Adapun kamus data sistem 

berjalan terdapat sebuah formulir input dan output dengan berbagai tampilan. 

Pembentukan kamus data pada tahap analis dan perancangan : 

a. Dokumen Masukan 

     1.          Nama Arus Data         :  KIB 

                  Alias                    :  Kartu Iuran Bulanan 

Bentuk Data                :  Cetakan Komputer 

Arus Data                    :  Siswa – Proses 1.0 

                                       Proses 1.0 – Arsip KIB 

Penjelasan                   :  Digunakan sebagai bukti setoran iuran 

                                       bulanan siswa 

Periode                        :  Setiap bulan 

Volume                       :  Hampir setiap hari 

Struktur Data              :  Header + Isi + Footer 

            Header             = Nama_Instansi + Judul + Tahun_Pelajaran 

                                        + Nama + Kelas + Rincian 

            Keterangan      =  

  Judul   * Nama Kartu * 

                      Nama   * Nama Siswa * 
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                      Kelas  * Nama Kelas * 

                      Rincian  * Besarnya Biaya Iuran * 

 
            Isi                    = 1 {Bulan}1 

            Keterangan   =  

           Bulan  * Nama Bulan yang di bayar * 

            Footer           = Catatan + Pentor 

            Keterangan   = 

                      Catatan * Keterangan Tambahan * 

                      Pentor  * Nama Penyetor * 

 

b. Dokumen Keluaran 

1.         Nama Arus Data         :  Daftar AIBS 

Alias                            :  Daftar Agenda Iuran Bulanan Siswa 

Bentuk Data                :  Cetakan Komputer 

Arus Data                    :  Proses 2.0 – Arsip AIBS 

                                       Arsip AIBS – Proses 3.0 

Penjelasan                    :  Sebagai dokumen daftar nama siswa 

                                        yang telah melunasi pembayaran 

 Periode                        :  Setiap adanya pembayaran 

Volume                        :  Hampir setiap hari 

Struktur Data               :  Header + Isi + Footer 
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            Header             =  Judul + Tahun_Pelajaran + Wali_kelas 

            Keterangan      =  

           Judul         * Judul Dokumen * 

           Wali_Kelas  * Nama Wali Kelas * 

 
 

      Isi                    = 1{ No.urt + Nis + Nama Siswa + L/P 

     + Bulan }n   

           Keterangan      = 

                      No.urt * Nomor Urut Berdasarkan Absen * 

                      Nis  * Terdiri dari 9 digit * 

                      L/P  * Laki-laki atau Perempuan * 

                      Bulan  * Nama Bulan yang telah di lunasi 

    pembayarannya * 

 

2.         Nama Arus Data         :  Kwintansi 

Alias                            :  - 

Bentuk Data                :  Cetakan Komputer  

Penjelasan                   :  Sebagai Tanda Bukti Pembayaran  

                                       Iuran telah Lunas 

Arus Data                    :  Proses 3.0 – Siswa 

Periode                        :  Setiap Terjadinya Pembayaran 

Volume                       :  Rata-rata 35 kwitansi setiap hari 
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Struktur Data              :  Isi + Footer 

            Isi                    =  No. + Telah Terima dari + Uang Sejumlah 

            Keterangan     = 

                      No.   * Nomor Pembayaran * 

                      Telah terima dari   * Nama Penerima Kwitansi * 

                      Uang Sejumlah      * Jumlah uang yang telah  

          dibayarkan * 

            Footer =  Tanggal + Pentor 

                    Tanggal =  Kota + Tanggal + Bulan + Tahun 

                    Pentor       * Nama Petugas penyetor * 

 

3.         Nama Arus Data         :  Lp IBS 

Alias                            :  Laporan pembayaran iuran bulanan siswa 

Bentuk Data                :  Cetakan Komputer 

Arus Data                    :  Proses 4.0 – Kepala TU 

                                       Kepala TU – Proses 4.0 

     Proses 4.0 – Bendahara Komite 

                                       Bendahara Komite – Proses 4.0 

     Proses 4.0 – Kepala Sekolah 

                                       Kepala Sekolah – Proses 4.0 

     Proses 4.0 – Arsip Lp acc 
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Penjelasan                    :  Sebagai Laporan Pembukuan keuangan 

                                        Iuran bulanan siswa 

 Periode                        :  Setiap 1 Bulan 

Volume                        :  Rata-rata 1 kali setiap bulan 

Struktur Data               :  Header + Isi + Footer 

 

            Header             = No.Laporan + Judul + Tahun_Pelajaran 

       + Tanggal 

             Keterangan     =  

           No.Laporan  * Nomor Laporan * 

           Judul              * Judul Laporan * 

           Tanggal              =  Tanggal + Bulan + Tahun 

            Isi                    =  1{ No. + Kelas + Jumlah }n + Total 

            Keterangan      = 

                      No. * Nomor Urutan * 

                      Jumlah  * Jumlah Pembayaran tiap kelas * 

                      Total  * Jumlah Keseluruhan Semua kelas * 

            Footer              =  Tanggal + Mengetahui 

            Keterangan      = 

                      Tanggal  =  Kota + Tanggal + Bulan + Tahun 
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3.6            Spesifikasi Sistem Berjalan 

Dalam spesifikasi sistem berjalan ini sangat diperlukan suatu dokumen 

untuk pemrosesan data. Adapun dokumen yang ada dalam Sistem Pembayaran 

Iuran Bulanan Siswa pada SMAN 6 Bekasi adalah sebagai berikut : 

3.6.1   Spesifikasi Bentuk Dokumen Masukan 

                  a.   Nama Dokumen        :  Kartu Iuran Bulanan 

                        Fungsi                       : Sebagai Kartu Tanda Penyetoran Iuran 

                        Sumber                     : Siswa 

                        Tujuan                      :  Bagian Pentor 

                        Media                       :  Kertas Cetakan 

                        Jumlah                      : Satu Lembar 

                        Frekuensi                 : Setiap adanya pembayaran 

                        Bentuk                     : Lihat Lampiran A.1 

 

3.6.2    Spesifikasi Bentuk Dokumen Keluaran 

                     a.   Nama Dokumen    : Daftar Agenda Iuran Bulanan Siswa 

                        Fungsi                   :  Sebagai daftar nama-nama siswa yang 

    telah melunasi pembayaran iuran 

                        Sumber                  :  Bagian Pentor 

                        Tujuan                   : Arsip Agenda Iuran Bulanan Siswa 

Media                    :  Kertas Cetakan 

Jumlah                   : 1 Buku Agenda 
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Frekuensi               : Setiap Adanya Pembayaran 

Bentuk                   : Lihat Lampiran B.1 

 

                  b.   Nama Dokumen    :  Kwitansi 

Fungsi                   :  Sebagai Tanda Bukti Pembayaran 

Sumber                  :  Bagian Pentor 

 Tujuan                  : Siswa 

Media                    :  Kertas Cetakan 

Jumlah                   : Satu Lembar 

Frekuensi               : Setelah Kartu Bayaran di Acc 

Bentuk                   : Lihat Lampiran B.2 

 

                  c.    Nama Dokumen    :  Laporan Pembayaran Iuran Bulanan 

 Fungsi                   :  Sebagai Pemberitahuan Pendapatan 

  Keuangan dari Iuran Bulanan Siswa 

Sumber                  : Bagian Pentor 

Tujuan                   : Arsip Laporan Pembayaran  

Media                    :  Kertas Cetakan Komputer 

Jumlah                   : Satu Lembar 

Frekuensi               : Setiap 1 bulan 

Bentuk                   :  Lihat Lampiran B.3 

 



 

36 

 

3.7            Permasalahan 

Masih manualnya sistem berjalan yang digunakan, sehingga banyak 

terjadi kekurangan disana-sini. Masalah yang dihadapi seperti : 

a. Masih sering terjadi kekeliruan dalam penyusunan laporan  

            Pembayaran iuran bulanan siswa 

b. Kurang telitinya dan keakuratan dalam proses pencatatan daftar nama-

nama siswa yang telah melunasi pembayaran. 

 

3.8            Alternatif Pemecahan Masalah 

a. Digunakan sistem komputerisasi pada pembayaran iuran bulanan,  

            karena hal ini sangat dibutuhkan dalam kegiatan pengawasan 

            pembayaran, pencatatan hingga penyusunan laporan pembayaran 

      iuran bulanan siswa 

b. Untuk memperlancar penyelesaian pekerjaan diadakan informasi   

            pengolahan data  pembayaran yang berbasis komputer agar  

            kemungkinan pembayaran iurannya dapat segera di ketahui  hasilnya.              

. 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1            Kesimpulan 

Dengan selesainya penulisan Kuliah Kerja Praktek ini yang mengangkat 

permasalahan Pembayaran Iuran Bulanan siswa pada Bagian Tata Usaha SMA 

Negeri 6 Bekasi dan dengan alternatif pemecahannya yaitu dengan membangun 

sistem komputerisasi. 

Pada bab ini penulis hanya menyimpulkan apa yang telah dijelaskan dari 

bab-bab terdahulu. Namun demikian pada akhir penulisan ini akan diuraikan 

secara garis besarnya dari apa yang telah dibahas dari sistem berjalan, secara 

umum dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1.         Komputerisasi sebagai alternatif pemecahan suatu masalah yang 

dihadapi sistem berjalan, dengan adanya komputerisasi system 

diharapkan dapat membantu dan merupakan salah satu alternatif 

pemecahan masalah. Serta dengan komputerisasi sistem diharapkan 

pula dapat melakukan penyimpanan data secara tertib, aman dan 

terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, selain itu dengan adanya 

sistem komputerisasi dapat memberikan informasi yang cepat serta 

dapat melakukan perbaikan atau pengeditan apabila dianggap hal 

tersebut perlu dilakukan. 
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      2.   Komputerisasi merupakan sebagian kecil dari teknologi yang dapat 

membantu cara dalam meningkatkan serta mengawasi produktivitas 

kerja. Dan komputerisasi dapat menyajikan data pembayaran, 

khususnya dalam hal pembayaran iuran bulanan.   

      3.    Proses Pembayaran Iuran Bulanan siswa yang ada menjadi lebih 

terkontrol dengan sistem komputerisasi serta memudahkan saat 

pembuatan laporan. 

 

4.2            Saran 

Setelah selesainya penulisan ini mulai dari tahap-tahap hingga akhir, 

maka penulis ingin mengungkapkan dan memberikan saran-saran untuk 

menunjang kemajuan intansi sesuai dengan kemampuan penulis dari apa yang 

telah dialami selama penyelesaian Kuliah Kerja Praktek ini. Saran-saran tersebut 

adalah : 

1. Dalam era globalisasi ini media komputer sangat dibutuhkan untuk 

menunjang jalannya instansi, untuk itu diharapkan dalam penyajian 

informasi dan penyimpanan data digunakan sistem komputerisasi agar 

dapat menyajikan informasi yang cepat dan akurat. 

 

2. Dalam penyimpulan data dibutuhkan ketelitian agar tidak terjadi 

kesalahan karena ini sangat fatal akibatnya. Untuk itu sosialisasi 

sistem komputerisasi kepada user harus terkontrol dan maksimal. 
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3. Back Up data harus dilakukan dalam penggunaan komputer karena 

jika terjadi   kerusakan pada komputer data-data yang ada akan tetap 

aman. 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

A. Biodata Mahasiswa 

NIM                                 :   1110XXXX 

Nama Lengkap                :    HARIST  RASA VANILA 

Tempat / Tanggal Lahir   :   Jakarta, XX April 19XX 

Jenis Kelamin                  :   Laki-laki 

Agama :    Islam 

Kewarganegaraan            :   Indonesia 

Alamat                             :   Jembatan 3, Rawa Lumbu, Bekasi 

Telepon                           :    089 888 XX XXX 

B. Pendidikan                      :    SD Negeri XXXXXXXX X XXXXXX 

            :    SMP Negeri X XXXXXX 

            :    SMA Negeri X XXXXXX 

C. Pengalaman Kerja          :.  Menjadi Kasir di Giant Mega Bekasi 

 

 

 

                                                              Bekasi, 30 September 2012    

 

                                 

        HARIST  RASA VANILA 
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Lampiran A-1 
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Lampiran B-1 
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Lampiran B-2 
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Lampiran B-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


