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ABSTRACT
In the current era of technology, it is necessary to innovate technology in the world of education. This research was
explicitly designed with a web-based design to help better manage tuition payment data. The information system will
be equipped with financial management features controlled by an online tuition payment administration information
system. Currently, MI Nurul Falah is still facing several problems in data collection, and administrative processes
for tuition payments carried out manually take a lot of time. Then the amount of data causes quite a lot of difficulties
in storage, and the data becomes prone to damage and data loss. This descriptive study uses a qualitative approach
with system requirements analysis, design, implementation, and testing. The system designed the SPP payment
administration information website give well because the system was running as expected and could present reports
on student payment transaction data such as data management, announcement data, historical payment data,
payment transaction data, transaction report data, notes printing data, and setting data. According to the white box
test calculations, the SPP payment transaction report is effective and efficient because the test results prove that no
errors were found.
Keywords: Design Of Information System, Tuition Payment, Web-Based.
ABSTRAK
Di era teknologi saat ini, perlu adanya inovasi teknologi dalam dunia pendidikan. Penelitian ini secara eksplisit
dirancang dengan desain berbasis web untuk membantu mengelola data pembayaran uang sekolah dengan lebih baik.
Sistem informasi tersebut akan dilengkapi dengan fitur pengelolaan keuangan yang dikendalikan oleh sistem
informasi administrasi pembayaran SPP secara online. Saat ini MI Nurul Falah masih menghadapi beberapa kendala
dalam pendataan, dan proses administrasi pembayaran SPP yang dilakukan secara manual memakan banyak waktu.
Kemudian jumlah data yang cukup banyak menyebabkan kesulitan dalam penyimpanan, dan data tersebut menjadi
rawan rusak dan kehilangan data. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis
kebutuhan sistem, perancangan, implementasi, dan pengujian. Sistem yang dirancang website informasi administrasi
pembayaran SPP memberikan hasil yang baik karena sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan dapat
menyajikan laporan data transaksi pembayaran mahasiswa seperti pengelolaan data, data pengumuman, data histori
pembayaran, data transaksi pembayaran, data laporan transaksi, data pencetakan nota , dan mengatur data. Menurut
perhitungan uji white box, laporan transaksi pembayaran SPP efektif dan efisien karena hasil pengujian
membuktikan tidak ditemukan kesalahan.
Kata Kunci: Perancangan Sistem Informasi, Pembayaran SPP, Berbasis Web.

PENDAHULUAN
Perkembangan internet (website), komputer,
teknologi telekomunikasi, dan lainnya yang berjalan
begitu cepat dan pesat, hal ini dikarenakan adanya
kebutuhan akan teknologi dan informasi yang tinggi
untuk membantu berbagai jenis bidang pekerjaan
manusia (Iselika, 2019).

Kondisi ini diawali dengan keberadaan internet
menggunakan protokol wide world web (WWW) pada
tahun 1990-an dan generasi teknologi web 2.0 (Saragih
& Husain, 2012). Di samping itu, peran organisasi
penting untuk memperkuat dan memperluas
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) di bidang pendidikan untuk menjawab kebutuhan
pengguna melalui perancangan dan pengembangan
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sistem informasi, salah satunya yang diterapkan pada
institusi pendidikan.
Pemanfaataan sistem informasi akuntansi
dengan diterapkannya menggunakan sistem operasi
Microsoft Windows XP atau versi Windows yang lebih
tinggi untuk memberikan kemudahan bagi pihak
gudang dalam mengolah informasi basis data di
Sekolah Cinta Kasih Jakarta (Siregar, 2019).
Pemanfaatannya lainnya di bidang pendidikan yang
pengaplikasiannya secara terkomputerisasi dengan
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL
dapat berfungsi untuk membuat database dan
menggunakan metode teknik uji model seperti
prototype di SMPIT Al Mustofa (Zailani, Perdananto,
& Ardhiansyah, 2020). Sistem informasi yang
menggunakan pendekatan Simple Additive Weighting
(SAW) yang digunakan untuk menentukan model siswa
di SD Bhakti YKKP berdasarkan pada peringkat kelas
terbaik melalui pengujian black box dan model
pendekatan Delone and McLean (Surono & Pusparini,
2020). Sementara menggunakan pendekatan analytical
hierarchy process (AHP) untuk menentukan bobot
setiap kriteria dan Metode Technique For Order
Preference By Similarity To Ideal Solution (TOPSIS)
atas penentuan nilai bobot dan perangkingan dalam
pemilihan siswa/i untuk masuk kelas Unggulan di
SMPN 13 Tangerang Selatan (Sahadi, Ardhiansyah, &
Husain, 2020). Beberapa penerapan atas teknologi dan
sistem informasi di atas menggambarkan bahwa dalam
proses adopsi teknologi informasi pada dasarnya sangat
tergantung pada yang menerima dan ditujukan proses
kerja yang lebih baik yang menjadi cerminan dari faktor
antara adopsi teknologi dan informasi atas penerimaan
teknologi (Sani, Husain, Budiyantara, & Wiliani, 2020).
Oleh karena itu, kajian lebih lanjut penting dilakukan
untuk
menganalisis,
mendesain
hingga
mengimplementasikan sistem informasi secara online
atau berbasis web.
Pembahasan atas pemanfaatan, penilaian bahkan
perancangan sistem informasi penting untuk dilakukan
kajian lebih lanjut untuk mengevaluasi keberadaan
sistem informasi berjalan di suatu organisasi dalam era
globalisasi dan informasi. Suatu lembaga atau
organisasi yang memanfaatkan teknologi informasi
secara optimal dapat bertahan di era global ini. Melalui
teknologi informasi, suatu lembaga atau organisasi
dapat mengakses informasi secara cepat, tepat, dan
akurat serta memberikan pelayanan yang efektif dan
efisien (Yani, 2020). Kondisi ini menuntut institusi
pendidikan juga harus mengevaluasi sistem berjalan
guna dapat memiliki nilai tambah dan keunggulan
bersaing dalam era informasi.
Dalam era informasi ini, pertukaran informasi
dalam organisasi mengalami perbedaan yang
melibatkan serangkaian proses dan memiliki

diferensiasi serta pertukaran informasi dalam konteks
global (Santoso, Sani, Husain, & Hendri, 2021). MI
Nurul Falah adalah Madrasah yang telah berdiri sejak
tahun 1974 yang didirikan oleh ulama besar indonesia
atau yang sering mendapat julukan “Dai Sejuta Umat”
yaitu K.H.Zainuddin M.Z yang berlokasi di Jalan
Jatayu III No.32 Kampung Duku yang dulunya hanya
satu kelas (sekitar 20 anak) dan saat ini mencapai 315
siswa serta memiliki gedung sendiri. Pada awal
berdirinya MI Nurul Falah jumlah guru sebanyak 5
orang. Di samping itu, saat ini guru MI Nurul Falah
sebanyak 15 orang dengan jumlah santri satiap tahun
selalu mengalami peningkatan.
MI Nurul Falah merupakan Lembaga di bawah
naungan Kementerian Agama yang beralamatkan di Jl.
Buncit Raya No. 2 Pejaten Barat Ps. Minggu Jakarta
Selatan. Sistem informasi yang berjalan pada MI Nurul
Falah Jakarta juga dihadapi dengan suatu permasalahan
atas keefektifan dan efisiensi pengelolaan data menjadi
sebuah informasi dalam proses manajemen sekolah
karena masih dikelola berbasis manual. Seiring dengan
terus bertambahnya jumlah Siswa pada MI Nurul Falah
Jakarta menuntut lembaga untuk dapat memberikan
pelayanan terbaik bagi siswa dalam pemanfaatan sarana
maupun prasarana pendukung proses pembelajaran.
Keadaan ini menjadi tantangan baru bagi
institusi untuk menyediakan suatu sistem yang mampu
mengintegrasikan kebutuhan informasi-informasi yang
ada sehingga dapat memudahkan petugas tata usaha
yang ada di MI Nurul Falah. Salah satu pertukaran
informasi yang masih harus dievaluasi adalah
pembayaran SPP yang masih menggunakan buku untuk
mencatat data pembayaran SPP siswa. Pembayaran SPP
yang masih dilakukan dengan cara konvensional,
seperti keterangan yang diberikan salah satu guru tata
usaha bagian keuangan. Hasil identifikasi awal
ditemukan beberapa masalah seperti proses pencarian
data yang akan memakan banyak waktu dan tenaga
apabila data yang ada sudah cukup banyak. Data yang
jumlahnya banyak akan terus bertumpuk yang
mengakibatkan cukup sulit untuk menyimpannya. Saat
penyimpanan data pun menjadi rawan terjadi kerusakan
dan kehilangan data. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu
pengalihan dan perubahan proses pengelolaan data
pembayaran SPP yang dilakukan secara manual
menjadi pengelolaan data berbasis komputer.
Beberapa penelitian terdahulu tentang analisis,
perancangan, dan pengembangan atas sistem informasi
akademik berbasis web telah dilakukan sebelumnya
dengan model waterfall dan metode lainnya, seperti
sistem informasi akademik berbasis web menggunakan
standard ISO 9126 di SMK Negeri 2 Depok Sleman
yang dilakukan analis kualitas dengan WebQEM
dengan kesimpulan sistem informasi tersebut layak
digunakan (Sari, 2016). Perancangan Sistem Informasi
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Administrasi Pembayaran SPP Siswa Berbasis Web di
SMK Al-Amanah dengan metode object oriented
analyst design (OOAD) menggunakan unified modeling
language (UML) yang menyimpulkan bahwa sistem
informasi dapat menyampaikan informasi pembayaran
ketelitian hingga pelayanan administrasi pembayaran
SPP secara lebih efektif dan efisien (Rochman, Sidik, &
Nazahah, 2018). Pembuatan sistem informasi akademik
berbasis web pada Pondok Pesantren Al-Habi Sholeh
Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat dengan
metode SDLC waterfall yang menyimpulkan bahwa
sistem informasi dapat memberikan informasi
akademik dengan mudah oleh admin, memberikan
penilaian yang mudah oleh guru terhadap siswa
didiknya dengan transparan dan lebih mudah,
mengetahui perkembangan siswa oleh orangtua dengan
lebih mudah melalui web yang sifatnya akademik
(Firmansyah & Udi, 2018). Perancangan atas sistem
pembayaran berbasis web atas uang sekolah pada MTS
GUPPI NATAR yang menyimpulkan bahwa sistem
informasi manajamen pembayaran SPP dan daftar ulang
sekolah lebih efisien dalam pengolahan data
pembayaran
sehingga
mengurangi
kesalahan
pengolahan data (Iselika, 2019). Perancangan sistem
informasi pembayaran SPP menggunakan notifikasi
SMS gateway dalam pendataan pembayaran SPP dan
informasi pembayaran kepada orang tua siswa/wali
dengan metode SDLC jenis waterfall yang
menyimpulkan bahwa pembayaran SPP menghasilkan
notifikasi SMS atas informasi pembayaran setiap
bulannya (Astriyani, Sari, & Herman, 2020).
Pentingnya perancangan sistem informasi
administrasi untuk pengelolaan pembayaran SPP yang
secara spesifik menjadi tujuan penelitian ini didesain
berbasis web agar dapat membantu pengelolaan data
pembayaran SPP menjadi lebih baik. Sistem informasi
tersebut akan dilengkapi dengan fitur manajemen
keuangan yang terkontrol oleh sistem informasi
administrasi pembayaran SPP secara online dan siswa
dapat melakukan pembayaran SPP secara online
melalui uang elektronik/digital serta dapat dilakukan
pembayaran melalui Alfamart atau Indomart sehingga
antara guru Tata Usaha dan Kepala Sekolah tidak
terjadi kesalahpahaman dalam manajemen pembayaran
sekolah dan orangtua/wali Siswa dapat melakukan
pembayaran secara online tanpa harus datang ke
sekolah.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah jenis deskriptif yang
pemaparan atas fenomena yang memiliki tujuan dan
karakteristik tertentu, dan juga dilakukan suatu analisis,
bagaimana atau mengapa hal itu terjadi (Supranto &
Limakrisna, 2019, hal. 33). Pendekatan penelitian ini
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menggunakan basis kualitatif dengan metode studi
kasus dimana melibatkan masalah dalam studi suatu
kasus khusus, mendeskripsikan metode ilmiah dan
menjelaskan bagaimana studi kasus cocok dengan
kategori bidang ilmu yang dijelaskan (Myers & Avison,
2002, hal. 147). Metode penelitian ini digunakan
sebagai dasar pengambilan keputusan ekperimen yaitu
perancangan sistem informasi administrasi pembayaran
SPP secara online berbasis web.
Tahap perancangan sistem informasi ini diawali
dengan analisis kebutuhan yang mencakup komponen
hardware, software, dan komponen lain yang berkaitan
dengan transaksi pembayaran SPP secara online. Tahap
berikutnya adalah tahap desain, analisis kebutuhan yang
telah selesai kemudian dibuat dalam desain software
menggunakan bahasa pemodelan UML (Use Case
Diagram, Class Diagram, Activity Diagram, dan
Sequence Diagram). Tahap implementasi dilakukan
dengan menulis kode program sesuai dengan desain
yang telah dirancang sebelumnya. Kemudian, software
diuji menggunakan metode white box dengan
menghitung Cyclomatic Complexity.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Sistem Berjalan
Proses pembayaran SPP masih menggunakan
metode konvensional yaitu petugas Tata Usaha masih
mencatat setiap transaksi pembayaran SPP siswa di
kartu SPP. Dalam melakukan transaksi pembayaran
SPP terkadang masih terjadi kesalahan dalam
perhitungan keuangan yang dikelola oleh petugas tata
usaha. Media pembayaran SPP yang masih kurang
variatif serta proses transaksi pembayaran saat ini
masih terbilang manual, pencatatannya masih dengan
media kartu SPP sehingga terkadang siswa sudah
dikasih uang SPP malah di salahgunakan dengan tidak
membayarkannya, karena pencatatannya masih manual
bukan dengan sistem komputerisasi.
Analisis Sistem Usulan
Perancangan sebuah sistem baru membutuhkan
suatu pemodelan mengenai desain sistemnya untuk
mengetahui data-data apa saja yang nanti akan dikelola
dalam sistem antara lain: Pertama media yang
digunakan untuk lebih meminimalisir kesalahan pada
saat perhitungan pembayaran SPP siswa yang sudah
membayar dan memepermudah petugas tata usaha
dalam setiap transaksi pembayaran SPP. Kedua website
ini berisi menu transaksi pembayaran SPP secara
online. Siswa dapat membayar SPP online melalui
metode pembayaran uang digital dan petugas tata usaha
langsung bisa mengecek pembayarannya lewat aplikasi
pembayaran SPP. Ketiga website ini bersifat mobile
payment yang akan mempermudah siswa dalam
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melakukan pembayaran SPP dan akses dapat dilakukan
melalui smartphone. Dan yang keempat website ini
memiliki fitur payment method yang berarti
pembayarannya bisa menggunakan uang elektronik
seperti: Gopay, link dan melalui Indomart atau
Alfamart. Fitur ini akan membantu untuk pembayaran
SPP secara online yang dilakukan oleh siswa.
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uc Use Case Diagram Pembayaran SPP

Login

Mengolah Data
Sisw a

Mengolah Data
Kelas

Dashboard

Dashboard
Mengolah Data
SPP
Mengolah
Manaj emen Data

Mengelola Data
Bayar

Mengolah Data
Tahun Pelaj aran

Desain Sistem
Perancangan sebuah sistem baru membutuhkan
suatu pemodelan mengenai desain sistemnya untuk
mengetahui data-data apa saja yang nanti akan dikelola
dalam sistem antara lain: Pertama media yang
digunakan untuk lebih meminimalisir kesalahan pada
saat perhitungan pembayaran SPP siswa yang sudah
membayar dan memepermudah petugas tata usaha
dalam setiap transaksi pembayaran SPP. Kedua website
ini berisi menu transaksi pembayaran SPP secara
online. Siswa dapat membayar SPP online melalui
metode pembayaran uang digital dan petugas tata usaha
langsung bisa mengecek pembayarannya lewat aplikasi
pembayaran SPP. Ketiga Website ini bersifat mobile
payment yang akan mempermudah siswa dalam
melakukan pembayaran SPP dan akses dapat dilakukan
melalui smartphone. Dan Keempat website ini memiliki
fitur payment method yang berarti pembayarannya bisa
menggunakan uang elektronik seperti: Gopay, Link dan
melalui Indomart atau Alfamart. Fitur ini akan
membantu untuk pembayaran SPP secara online yang
dilakukan oleh siswa.
UML adalah bahasa untuk menspesifikasi,
memvisualisasi, membangun dan mendokumentasikan
model dari perangkat lunak (Köller, Belaud, Jarke,
Kuckelberg,
&
Teague,
2002).
Pemodelan
dikomposisikan melalui struktur elemen, konten,
bentuk dan pengukuran tertentu yang dikonstruksikan
dengan batasan (boundary) (Husain, 2019). Model
merupakan visualisasi dari perangkat lunak yang akan
dibuat, dengan adanya model pengembang aplikasi
akan memahami lingkup permasalahan apa yang akan
diselesaikan. UML saat ini merupakan standar bahasa
pemodelan umum dalam industri pengembangan
perangkat lunak.
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Mengolah Data
Pengumuman

Mengolah
Tambah Baru
Pengumuman

Mengolah Data
Transaksi
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Mengolah Data
Riw ayat Pembayaran

Mengolah Data
Pengumuman

Sisw a
Mengolah Cetak
Nota

Mengolah Data
Riw ayat
Pembayaran

Mengolah Data
Laporan

Mengolah
Transaksi
Berdasarkan
Data
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Mengolah
Laporan Data
Transaksi Hari
Ini

Mengolah Profil
Saya

Mengolah
Cetak Nota

Ganti Passw ord
Mengolah
Pengaturan
Umum

Mengolah
Pengaturan

Logout
Mengolah
Pengaturan
Payment

Mengolah
Profil Saya

Ganti
Passw ord

Logout

Sumber : (Mohammad Subekhi Sidhik, 2021)
Gambar 1. Use Case Diagram Pembayaran SPP
Class Diagram menggambarkan struktur sistem
dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat
untuk merancang sistem administrasi pembayaran SPP
secara online.
class Class Diagram Sisw aSPP

+
+
+
+
+
+

+
+

«interface»
Login
username: varchar
password: varchar

+
+

validasi Username()
validasi Password()

«interface»
Sisw a
UIMenuDashboard
UIMenuDataBayar
UIMenuDataRiwayatPembayaran
UIMenuPanduan
UIMenuDataProfileSaya
UIMenuGantiPassword

MenuDataGantiPassw ord

Logout
MenuDataBayar

Dashboard
+

view: void

-

kd_pembayaran: varchar
tgl_bayar: date
nisn: varchar
nama: varchar
nama_kelas: varchar
bulan_dibayar: int
nama_tahun_pelajaran: varchar
jumlah_bayar: int

+
+

Add Transaks()
Bayar()

MenuDataRiw ayatPembayaran
-

id_pembayaran: int
kd_pembayaran: varchar
nama_petugas: varchar
tgl_bayar: date
bulan_dibayar: int
jumlah_bayar: int
payment_type: varchar
status: varchar

+

Print()

MenuDataPanduan
+

view: void

-

password: varchar

+

Process()

MenuDataProfileSaya
-

username: varchar
nama_petugas: varchar
alamat: text
no_telp: varchar
foto: varchar

+

Simpan()

Gambar 2. Class Diagram Siswa
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Perancangan basis data menggunakan E-R
Diagram yang merupakan rancangan model sistem dan
juga menggambarkan hubungan antara sejumlah entitas
dan atribut dalam suatu sistem yang terintegrasi.

Tabel 1. Spesifikasi Perangkat Keras
No
Komponen
Spesifikasi
1
2
3
4
5
6

Layar
RAM
VGA
Hardisk
Processor
Sistem Operasi

1366 x 768
4 Gigabyte
AMD Radeon R2 Graphics
500 Gb
AMD E1
Windows 7

Sumber: (Sidhik dan Sibarani, 2021)
Tabel 2. Spesifikasi Perangkat Lunak
No Nama Perangkat
Kegunaan
Lunak
Sumber : (Mohammad Subekhi Sidhik, 2021)
Gambar 3. ERD
Transformasi ERD ke logical record structure
(LRS) merepresentasikan struktur atas record pada
tabel yang terbentuk dari hasil antara himpunan entitas.

1

Windows 7

2

Microsoft Office
2013

3
4
5

Enterprise Architect
Sublime Text 3
XAMPP

Sistem Operasi yang
digunakan
Menulis karya tulis dari hasil
perancangan dan pembuatan
sistem
Membuat UML
Menulis sintaks kode
Mengelola basis data

Sumber: (Sidhik dan Sibarani, 2021)
Berikut ini tampilan login untuk petugas Tata
Usaha (TU), dimana pengguna akan memasukkan
username dan password, kemudian sistem akan
memvalidasi serta pengguna masuk ke menu utama.

Gambar 4. LRS
Implementasi
Hasil perancangan sistem informasi diperlukan
rincian spesifikasi atas perangkat keras dan perangkat
lunak yang akan digunakan dalam tahap implementasi.
Perangkat keras yang digunakan untuk membuat sistem
ini adalah Toshiba C40D yang memiliki spesifikasi
sebagai berikut:

Sumber : (Mohammad Subekhi Sidhik, 2021)
Gambar 5.Tampilan Halaman Login Petugas
Setelah masuk login, beberapa menu petugas
untuk mengelola data-data seperti manajemen data,
pengumuman,
transaksi
pembayaran,
riwayat
pembayaran, laporan, cetak nota pembayaran,
pengaturan, profil saya dan ganti password.
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Sumber : (Mohammad Subekhi Sidhik, 2021)
Gambar 6.Tampilan Menu Manajemen Data Siswa
Halaman Manajemen Data Siswa menampilkan
beberapa menu diantaranya pencarian data siswa,
tambah siswa baru, edit data dan hapus data.
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Sumber : (Mohammad Subekhi Sidhik, 2021)
Gambar 9.Tampilan Halaman Data Riwayat
Pembayaran
Halaman
Data
Riwayat
Pembayaran
menampilkan beberapa menu diantaranya pencarian
data riwayat pembayaran, dan hapus data.

Sumber : (Mohammad Subekhi Sidhik, 2021)
Gambar 7.Tampilan Halaman Pengumuman
Halaman Pengumuman menampilkan beberapa
menu diantaranya tambah pengumuman, edit dan hapus
data pengumuman.

Sumber : (Mohammad Subekhi Sidhik, 2021)
Gambar 10. Tampilan Halaman Laporan Data
Transaksi
Halaman Laporan Data Transaksi menampilkan
beberapa menu diantaranya pencarian data laporan,
pengelolaan dan mencetak data.

Sumber : (Mohammad Subekhi Sidhik, 2021)
Gambar 8. Tampilan Halaman Transaksi Pembayaran
Halaman Transaksi Pembayaran menampilkan
beberapa menu diantaranya data pencarian siswa,
tambah transaksi, pembayaran cash process dan
pembayaran payment.
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Sumber : (Mohammad Subekhi Sidhik, 2021)
Gambar 11. Tampilan Halaman Cetak Nota
Pembayaran
Halaman Cetak Nota Pembayaran menampilkan
beberapa menu diantaranya pencarian data laporan,
menampilkan dan mencetak nota pembayaran.
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Berikut ini tampilan login untuk Siswa, dimana
pengguna akan memasukkan username dan password,
kemudian sistem akan memvalidasi serta pengguna
masuk ke menu utama.

Sumber : (Mohammad Subekhi Sidhik, 2021)
Gambar 15. Tampilan Halaman Data Riwayat
Pembayaran Siswa

Sumber : (Mohammad Subekhi Sidhik, 2021)
Gambar 12. Tampilan Halaman Login Siswa
Setelah masuk login, beberapa menu siswa
untuk mengelola data-data seperti bayar, riwayat
pembayaran, panduan siswa, profil saya dan ganti
password.

Sumber : (Mohammad Subekhi Sidhik, 2021)
Gambar 16. Tampilan Halaman Panduan Siswa

Sumber : (Mohammad Subekhi Sidhik, 2021)
Gambar 17. Tampilan Halaman Profil Siswa
Sumber : (Mohammad Subekhi Sidhik, 2021)
Gambar 13. Tampilan Halaman Form Pembayaran SPP
Halaman form pembayaran SPP merupakan
menu siswa atas data payment berdasarkan jumlah
pembayaran, pilihan metode, barcode pembayaran,
serta proses hasil pembayaran payment siswa.

Sumber : (Mohammad Subekhi Sidhik, 2021)
Gambar 18. Tampilan Halaman Ganti Password Siswa

Sumber : (Mohammad Subekhi Sidhik, 2021)
Gambar 14. Tampilan Barcode Pembayaran Gopay
Siswa

Pengujian
Pada tahap ini akan diuji website media
pembelajaran yang telah dibuat dengan melihat dari
source code dari sistemnya dan membuat flowchart,
flowgraph, dan menghitung cyclomatic complexity
untuk mengetahui kemungkinan jalur yang ada.
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Sumber : (Mohammad Subekhi Sidhik, 2021)
Gambar 19. Pengujian White Box Tombol Simpan
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Sumber : (Mohammad Subekhi Sidhik, 2021)
Gambar 21. Pengujian White Box Tombol Hapus
Hasil dari pengujian ini tidak ditemukan error
menurut perhitungan pada cyclomatic complexcity.
KESIMPULAN

Sumber : (Mohammad Subekhi Sidhik, 2021)
Gambar 20. Pengujian White Box Tombol Edit
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Berdasarkan hasil perancangan sistem informasi
yang dilakukan pada administrasi pembayaran SPP di
MI Nurul Falah dapat disimpulkan bahwa: Pertama
perancangan website sistem informasi administrasi
pembayaran SPP berjalan baik karena sistem berjalan
sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menyajikan
laporan data transaksi pembayaran siswa seperti
manajemen data, data pengumuman, data riwayat
pembayaran, data transaksi pembayaran, data laporan
transaksi ,data cetak nota dan data pengaturan. Kedua
laporan transaksi pembayaran SPP menjadi efektif dan
efisien karena hasil pengujian membuktikan tidak
ditemukan error menurut perhitungan pada pengujian
white box. Agenda penelitian mendatang sistem
informasi dapat dikembangkan ke dalam platform
Android agar fitur-fiturnya dapat ditambahkan dan
dapat dikembangkan lebih lanjut. Penambahan fitur
transaksi pembayaran payment dapat banyak lagi
sehingga memudahkan siswa melakukan transaksi
pembayaran SPP.
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