
 

BAB III  
METODE PENELITIAN 

 

1.1. Alat dan Bahan Penelitian 
Secara umum dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan alat dan bahan guna 

mendukung penelitian itu dapat menghasilkan output yang maksimal. Berikut 

adalah alat dan bahan penelitian yang digunakan: 

a. Alat 

Alat yang digunakan untuk menyusun penelitin ini adalah: 

1) Perangkat Lunak(Software) 

Perangkat Lunak yang digunakan dalam perancangan sistem informasi 

keuangan sekolah berbasis web di SMK Negeri 1 Cluwak yaitu : 

a) Google Chrome versi 79 

b) Visual Studio Code 

c) XAMPP 3.2.2 

d) StarUML 2.6.0 

e) Microsoft Visio 2013 

f) Microsoft Word 2016 

2) Perangkat Keras(Hardware) 

Perangkat keras dalam perancangan sistem ini memiliki spesifikasi 

minimal sebagai berikut: 

a) Processor Intel Celeron 

b) RAM 1GB 

c) HDD 120GB 

b. Bahan 

Untuk mendukung proses penelitian, bahan-bahan yang digunakan berupa data-

data seperti 

1) Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari tempat 

penelitian. Data ini didapatkan langsung di SMK Negeri 1 Cluwak. Adapun 

data-data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

 



 

a) Data Siswa SMK Negeri 1 Cluwak 

b) Data pembayaran keuangan SMK Negeri 1 Cluwak meliputi 

pembayaran SPP dan SPI. 

c) Data pertanggungjawaban penggunanan dana SMK Negeri 1 Cluwak 

meliputi data Buku Kas Umum. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder didapatkan melalui studi literatur dari buku maupun jurnal 

yang berhubungan dengan sistem yang akan dikembangakan. 

1.2. Prosedur Penelitian 
Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini memiliki beberapa tahapan. Adapun 

tahapan tahapan yang digunakan adalah analisis kebutuhan, desain sistem, 

implementasi, integrasi dan pengujian, serta pemeliharaan. Gambaran dari prosedur 

penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Prosedur Penelitian 

Berikut adalah penjelasan dari prosedur yang akan dilakukan seperti gambar diatas 

: 

a. Analisis Kebutuhan 

Dilakukan untuk menganalisa kebutuhan perangkat lunak yang akan digunakan 

dan data-data yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan. Data-data tersebut 

seperti: data siswa, data bendahara, data kepala sekolah, data petugas pembayaran, 

data pengeluaran dan juga data pemasukan.  
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b. Desain sistem 

Dalam tahapan ini dengan dilakukan pengkodean untuk memberikan gambaran 

dari alur sistem yang akan dibangun. Sistem akan dirancang menggunakan bahasa 

UML diagram. 

c. Implementasi 

Implementasi dari hasil perancangan sebelumnya, dilanjutkan pada tahap ini. 

Dimana dilakukan tahap penyusunan kode-kode bahasa pemrograman PHP untuk 

membangun sistem yang telah dirancang. Dalam tahap ini menggunakan bantuan 

dari software Visual Studio Code. 

d. Pengujian 

Tahapan ini dilakukan pemeriksaan sistem serta mengujinya dengan pengujian 

black box. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah aplikasi yang dirancang telah 

sesuai dengan desain sistem yang dibuat dan masih memiliki kesalahan atau tidak. 

1.3. Metode Pengumpulan Data 
1.3.1. Studi Lapangan 

a. Observasi 

Melakukan pengamatan langsung pada tempat penelitian yaitu di SMK Negeri 

1 Cluwak. Pengamatan ditujukan kepada cara petugas melayani pembayaran 

keuangan sekolah dan pembuatan laporan penggunaan dana pembayaran tersebut. 

Observasi dilakukan di lingkungan kerja bagian Tata Usaha SMK Negeri 1 Cluwak. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya 

jawab secara langsung dengan narasumber yang berhubungan dengan pengelolaan 

keuangan di SMK Negeri 1 Cluwak. Alasan menggunakan teknik wawancara 

adalah untuk melengkapi data-data yang tidak didapatkan pada saat proses 

observasi. Data-data yang sifatnya privasi tidak dapat ditemukan pada proses 

observasi, seperti penggunaan dana yang masuk oleh bagian bendahara. 

Wawancara dilakukan kepada Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha serta Bendahara 

PSM. Dimana bagian tersebut berhubungan secara langsung dengan pengelolaan 

keuangan di SMK Negeri 1 Cluwak. 



 

 

1.3.2. Studi Literatur 

Untuk melengkapi data yang telah didapatkan dari proses studi lapangan, 

penulis juga melakukan studi literatur dengan cara mengambil materi-materi dari 

buku maupun jurnal penelitian yang telah ada sebelumnya. 

1.4.  Metode Pengembangan Perangkat Lunak 
Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Metode System Development Life Cycle(SDLC) Metode SDLC mengacu 

pada model dan proses yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat 

lunak dan menguraikan proses, yaitu pengembang mendapatkan perpindahan dari 

masalah ke solusi. Alasan menggunakan metode ini adalah metode yang relatif 

mudah dalam tahapan maupun pemahaman. Tahapan-tahapan dalam model ini 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini (Sofyan, Puspitorini, & Yulianto, 2017) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 2 Metode SDLC 

a) Perencanaan (Planning) 

Tahap perencanaan menyangkut dengan studi tentang kebutuhan dari sistem 

yang akan dibangun. Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan pengguna, studi 

kelayakan baik secara teknik maupun secara teknologi serta membuat 

penjadwalan pembuatan sistem informasi pengelolaan keuangan berbasis web di 

SMK Negeri 1 Cluwak. 
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b) Analisa Sistem(System Analysis) 

Analisa sistem merupakan tahapan yang dilakukan untuk menguraikan 

tentang sistem yang telah ada dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk 

mendapatkan sebuah sistem yang baru. Dalam tahapan ini dirumuskan 

kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh sistem, seperti kebutuhan data, fitur-

fitur yang ada di dalam sistem, serta proses yang dibutuhkan sistem pada saat 

berjalan. 

c) Perancangan Sistem (System Design) 

Pada tahap ini dilakukan pengkodean untuk membangun sistem yang akan 

dikembangkan. Pengkodean dilakukan berdasarkan analisa sistem yang telah 

dilakukan. Sistem dibangun dengan pengkodean sesuai dengan kebutuhan fungsi 

serta berdasarkan data yang telah ada.  

Sistem informasi pengelolaan keuangan merupakan sebuah sistem yang 

mampu mengelola keuangan sekolah dimulai dari pembayaran serta pelaporan. 

Sistem ini dapat diakses dari pihak bendahara maupun petugas pelayanan 

pembayaran. Setiap pengguna diberikan batasan akses di dalam sistem. Petugas 

pelayanan hanya dapat mengakses menu pembayaran sedangkan bendahara juga 

dapat mengakses semua menu sehingga dapat mengelola keuangan dimana 

terdapat laporan pemasukan dan pengeluaran. Secara umum sistem ini mampu 

melayani pengelolaan keuangan dari mulai pembayaran yaitu SPP dan SPI 

sampai dengan laporan penggunaan dana yaitu pemasukan dan pengeluaran. 

Kemudian sistem ini juga terdapat fitur yang memungkinkan untuk siswa 

melakukan cek terhadap pembayaran yang telah dilakukan. Ada beberapa 

tahapan yang diperlukan dalam perancangan sistem ini. Tahapan-tahapan 

tersebut adalah  

d) Implementasi(Implementation) 

Menerapkan perancangan yang telah dilakukan terhadap sistem informasi 

keuangan sekolah, sehingga pengguna dapat memberikan masukan demi 

berkembangnya sistem tersebut serta sebagai simulasi dari sistem informasi 

keuangan sekolah di SMK Negeri 1 Cluwak. 



 

 

e) Pengujian(Testing) 

Pada tahap ini dilakukan pelatihan terhadap pengguna dan evaluasi terhadap 

sistem yang berjalan, apabila ada kekurangan maupun kesalahan diadakan 

perbaikan dan perawatan. Pengujian  dilakukan  menggunakan metode black box 

dengan cara menguji input yang dimasukkan apakah dapat menghasilkan output 

yang diharapkan sesuai dengan perancangan yang telah dibuat. Selain itu 

pengujian dilakukan untuk mengetahui kelayakan sistem dengan memberikan 

kuisioner sebanyak 30 untuk siswa dan 5 untuk karyawan 

1.5. Analisis Kebutuhan 
a. Analisis Kebutuhan Data 

Data dan informasi sangat dibutuhkan dalam membangun sebuah sistem. 

Sistem tentunya membutuhkan data guna mendukung proses di dalamnya. 

Beberapa data yang diperlukan dalam sistem ini adalah : 

1) Data User 

 Data user adalah data pengguna yang berhak mengakses sistem informasi 

pengelolaan keuangan. Pengguna tersebut akan dibagi menjadi dua level yaitu 

petugas pembayaran, dan bendahara. 

2) Data Jurusan 

 Data jurusan merupakan jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Cluwak meliputi 

Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, Teknik Elektronika Industri, dan Multimedia 

3) Data Kelas 

 Data kelas yang dimiliki oleh masing-masing siswa, meliputi id kelas dan 

nama kelas. 

4) Data Siswa 

 Siswa merupakan data utama dalam sistem ini. Data ini meliputi data identitas 

siswa dari mulai nama sampai dengan data kelas yang dimilikinya. 

5) Data Pembayaran 

 Data pembayaran merupakan data yang digunakan untuk memilah 

pembayaran apa saja yang diperlukan di sistem. Pada sistem informasi pengelolaan 

keuangan SMK Negeri 1 Cluwak hanya ada dua jenis pembayaran yaitu bulanan 



 

dan tahunan. Sehingga pada sistem ini SPP merupakan jenis pembayaran bulanan 

sedangkan SPI merupakan jenis pembayaran tahunan. 

6) Data Pemasukan 

 Data pemasukan keuangan setiap bulan yang dilaporkan dan dimasukkan 

pada Buku Kas Umum sekolah. 

7) Data Pengeluaran 

 Data pengeluaran keuangan setiap bulan yang dilaporkan dan dimasukkan 

pada Buku Kas Umum sekolah. 

b. Analisa Kebutuhan Fungsi 

 Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan tentang kebutuhan fungsi dan fitur 

yang ada pada sistem informasi pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut: 

1) Sistem diakses oleh pengguna dengan hak akses masig-masing. 

2) User dibedakan menjadi tiga yaitu bendahara, petugas pembayaran dan 

kepala sekolah dengan hak akses berbeda beda. 

3) Petugas pembayaran dapat mengakses menu pembayaran keuangan dari 

siswa. 

4) Petugas pembayaran dapat menambah, melihat, mengedit, dan menghapus 

data siswa. 

5) Petugas pembayaran dapat menambah, melihat, mengedit, dan menghapus 

data kelas. 

6) Petugas pembayaran dapat menambah, melihat, mengedit, dan menghapus 

data program keahlian/jurusan. 

7) Petugas pembayaran dapat mencetak struk pembayaran untuk siswa. 

8) Bendahara dapat melakukan penambahan, lihat, pengeditan, dan 

penghapusan user yang dapat menggunakan sistem informasi tersebut. 

9) Bendahara dapat menambah, melihat, mengedit, dan menghapus nominal 

SPP dan SPI yang harus dibayarkan. 

10) Bendahara dapat mengunduh rekapitulasi pembayaran dalam bentuk 

Microsoft Excel. 

11) Bendahara dapat menambah, melihat dan menghapus pengeluaran dan 

pemasukan 



 

12) Bendahara dapat mencetak laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan 

sekolah. 

13) Siswa dapat melihat riwayat pembayaran yang telah dilakukan. 

14) Kepala sekolah dapat memantau penerimaan dan pengeluaran setiap hari dan 

melihat laporan keuangan. 

1.6.  Perancangan 
a.  Perancangan Database 

Dalam membuat sebuh sistem, diperlukan database yang akan digunakan sebagai 

media penyimpan data yang digunakan. Perancangan database dalam sistem 

informasi pengelolaan keuangan SMK Negeri 1 Cluwak adalah 

1. Entity Diagram Reliationship(ERD) 

Entity Diagram Reliationship dari sistem informasi pengelolaan keuangan sekolah 

beserta dengan relasi antar tabel dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3. 3 ERD dan Relasi Tabel 

2. Struktur Tabel 

Kebutuhan tabel dan struktur data yang ada di dalam sistem informasi 

pengelolaan keuangan sekolah adalah sebagai berikut: 

 



 

a) Data User 

Tabel 3. 1 Tabel Data User 

Nama Kolom Type Ukuran Deskripsi 

id_user int 11 Id_user yang menjadi 

pengakses sistem 

email varchar 45 Email masing-masing user 

password varchar 45 Password yang digunakan pada 

saat login 

nama_user varchar 200 Nama dari user 

level varchar 45 Level dari user yang 

mengakses 

 

b) Data Siswa 

Tabel 3. 2 Tabel Data Siswa 

Nama Kolom Type Ukuran Deskripsi 

nis int 11 Nomor Induk Siswa yang 

diberikan sekolah 

nama varchar 255 Nama masing-masing siswa 

jenis_kelamin ENUM L,P Jenis kelamin 

tempat_lahir varchar 45 Tempat lahir siswa 

tanggal_lahir Date  Tanggal lahir siswa 

no_hp varchar 45 No handphone siswa 

ayah varchar 255 Nama ayah masing-masing 

siswa 

ibu varchar 255 Nama ibu masing-masing 

siswa 

alamat Text 11 Alamat siswa 

 

 

 



 

c) Data Kelas 

Tabel 3. 3 Tabel Data Kelas 

Nama Kolom Type Ukuran Deskripsi 

id_kelas int 11 ID dari masing-masing kelas 

nama_kelas varchar 45 Nama masing-masing kelas 

 

d) Data Jurusan 

Tabel 3. 4 Tabel Data Jurusan 

Nama Kolom Type Ukuran Deskripsi 

id_jurusan int 11 ID dari masing-masing jurusan 

nama_jurusan varchar 45 Nama masing-masing jurusan 

 

e) Data Pembayaran 

Tabel 3. 5 Tabel Data Pembayaran 

Nama Kolom Type Ukuran Deskripsi 

id_pembayaran Int 11 ID pembayaran 

jenis_pembayaran varchar 45 Jenis pembayaran yang 

dilayani yaitu bulanan atau 

bebas 

nominal int 11 Nominal yang dibayarkan 

tanggal date  Tanggal transaksi 

f) Data Pemasukan 

Tabel 3. 6 Tabel Data Pemasukan 

Nama Kolom Type Ukuran Deskripsi 

id_pemasukan int 11 ID dari pemasukan 

nominal int 11 Nominal pemasukan 

tanggal date  Tanggal pemasukan tersebut di 

input ke dalam sistem 

keterangan varchar 300 Keterangan dari pemasukan 

yang diterima 



 

 

g) Data Pengeluaran 

Tabel 3. 7 Tabel Data Pengeluaran 

Nama Kolom Type Ukuran Deskripsi 

id_pengeluaran int 11 ID dari pengeluaran 

nominal int 11 Nominal pengeluaran 

tanggal date  Tanggal pengeluaran tersebut 

di input ke dalam sistem 

keterangan varchar 300 Keterangan dari pengeluaran 

yang didapat 

 

b. Perancangan Sistem 

Dalam pembuatan sistem informasi pengelolaan keuangan ini menggunakan 

metode UML dalam perancangan sistemnya. Di dalam UML sendiri terdapat 

beberapa diagram yang menggambarkan sistem tersebut. Adapun diagram yang 

terdapat pada UML adalah 

1. Use Case Diagram 

Use Case Diagram merupakan diagram UML yang digunakan untuk 

menggambarkan setiap aktivitas yang mungkin terjadi dengan menggunakan sudut 

pandang dari actor. Gambaran use case diagram dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini. 



 

 

Gambar 3. 4 Use Case Diagram 

Dalam gambar diatas dijelaskan bahwa user dapat melakukan pengelolaan 

keuangan baik itu pembayaran maupun pemasukan dan pengeluaran, akan tetapi 

user harus melakukan login terlebih dahulu. Sementara siswa dapat melakukan cek 

pembayaran namun setelah user melakukan pengelolaan data pembayaran. Pada 

use case tersebut terdapat beberapa skenario yaitu: 

a. Skenario Login 

Aktor Utama  : User, Sistem 

Aktor Pendukung : - 

Nama Use Case : Login 

Tujuan Use Case : Masuk ke dalam sistem informasi pengelolaan keuangan 

Kondisi Awal  : User memasukkan username dan password 

Kondisi Akhir : User masuk kedalam sistem informasi pengelolaan 

keuangan 

 



 

Alur Optimistic 

Tabel 4. 1 Alur Optimistic 

No User Sistem 

1. 

 

2. 

3. 

 

Memasukkan username dan 

password 

 

 

 

 

 

Verifikasi username dan password 

Verifikasi berhasil dan user masuk 

ke dalam sistem 

 

Alur Pesimistic 

Tabel 4. 2 Alur Pesimistic 

No User Sistem 

3.a1 

 

3.a2 

 

 

User mengecek kembali 

username dan password yang 

digunakan 

Verifikasi gagal dan user tidak dapat 

masuk 

 

 

b. Skenario Mengelola Data Siswa 

Aktor Utama  : Petuga Pembayaran, Sistem 

Aktor Pendukung : - 

Nama Use Case : Mengelola data siswa 

Tujuan Use Case : Petugas pembayaran dapat menambah, mengedit, dan 

menghapus data siswa 

Kondisi Awal  : Petugas Pembayaran memilih menu data siswa 

Kondisi Akhir : Petugas Pembayaran dapat mengelola data siswa 

 

 

 

 



 

Alur Optimistic 

Tabel 4. 3 Alur Optimistic 

No Petugas Pembayaran Sistem 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

8. 

7. 

8. 

9. 

Memilih menu data siswa 

 

Menambah data siswa 

 

Mengisi form 

Menyimpan data 

 

 

Mengedit data siswa 

 

Melakukan pengeditan data siswa 

Data disimpan kembali 

 

 

Menampilkan data siswa 

Menampilkan form tambah data 

siswa 

 

 

Data berhasil ditambah dan masuk ke 

database 

 

Menampilkan form edit 

 

 

Data berhasil diubah dan masuk ke 

database 

 

Alur Pesimistic 

Tabel 4. 4 Alur Pesimistic 

No Petugas Pembayaran Sistem 

6.a1 

6.a2 

 

Mengecek kembali form yang 

diisi 

Data gagal masuk ke database 

 

 

c. Skenario Mengelola Data Kelas 

Aktor Utama  : Petugas Pembayaran, Sistem 

Aktor Pendukung : - 

Nama Use Case : Mengelola data kelas 



 

Tujuan Use Case : Petugas Pembayaran dapat menambah, mengedit, dan 

menghapus data kelas 

Kondisi Awal  : Petugas Pembayaran memilih menu data kelas 

Kondisi Akhir : Petugas Pembayaran dapat mengelola data kelas 

Alur Optimistic 

Tabel 4. 5 Alur Optimistic 

No Petugas Pembayaran Sistem 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

8. 

7. 

8. 

9. 

Memilih menu data kelas 

 

Menambah data kelas 

 

Mengisi form 

Menyimpan data 

 

 

Mengedit data kelas 

 

Melakukan pengeditan data kelas 

Data disimpan kembali 

 

 

Menampilkan data kelas 

Menampilkan form tambah data 

kelas 

 

 

Data berhasil ditambah dan masuk ke 

database 

 

Menampilkan form edit 

 

 

Data berhasil diubah dan masuk ke 

database 

 

Alur Pesimistic 

Tabel 4. 6 Alur Pesimistic 

No Petugas Pembayaran Sistem 

6.a1 

6.a2 

 

Mengecek kembali form yang 

diisi 

Data gagal masuk ke database 

 

 

 



 

d. Skenario Mengelola Data Jurusan 

Aktor Utama  : Petugas Pembayaran, Sistem 

Aktor Pendukung : - 

Nama Use Case : Mengelola data jurusan 

Tujuan Use Case : Petugas Pembayaran dapat menambah, mengedit, dan 

menghapus data jurusan 

Kondisi Awal  : Petugas Pembayaran memilih menu data jurusan 

Kondisi Akhir : Petugas Pembayaran dapat mengelola data jurusan 

 

Alur Optimistic 

Tabel 4. 7 Alur Optimistic 

No Petugas Pembayaran Sistem 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

9. 

10. 

 

11. 

12. 

Memilih menu data jurusan 

 

Menambah data jurusan 

 

 

Mengisi form 

Menyimpan data 

 

 

Mengedit data jurusan 

 

Melakukan pengeditan data 

jurusan 

Data disimpan kembali 

 

 

Menampilkan data jurusan 

 

Menampilkan form tambah data 

jurusan 

 

 

Data berhasil ditambah dan masuk ke 

database 

 

Menampilkan form edit 

 

 

 

Data berhasil diubah dan masuk ke 

database 

 

 

 



 

Alur Pesimistic 

Tabel 4. 8 Alur Pesimistic 

No Petugas Pembayaran Sistem 

7.a1 

7.a2 

 

Mengecek kembali form yang 

diisi 

Data gagal masuk ke database 

 

 

e. Skenario Mengelola Data Pemasukan 

Aktor Utama  : Bendahara, Sistem 

Aktor Pendukung : - 

Nama Use Case : Mengelola data pemasukan 

Tujuan Use Case : Bendahara dapat menambah, mengedit, dan menghapus 

data pemasukan 

Kondisi Awal  : Bendahara memilih menu data pemasukan 

Kondisi Akhir : Bendahara dapat mengelola data pemasukan 

 

Alur Optimistic 

Tabel 4. 9 Alur Optimistic 

No Bendahara Sistem 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

9. 

Memilih menu data pemasukan 

 

Menambah data pemasukan 

 

 

Mengisi form 

Menyimpan data 

 

 

Mengedit data pemasukan 

 

 

Menampilkan data pemasukan 

 

Menampilkan form tambah data 

pemasukan 

 

 

Data berhasil ditambah dan masuk ke 

database 

 

Menampilkan form edit 



 

10. 

 

11. 

12. 

Melakukan pengeditan data 

pemasukan 

Data disimpan kembali 

 

 

 

 

Data berhasil diubah dan masuk ke 

database 

 

Alur Pesimistic 

Tabel 4. 10 Alur Pesimistic 

No Bendahara Sistem 

7.a1 

7.a2 

 

Mengecek kembali form yang 

diisi 

Data gagal masuk ke database 

 

 

f. Skenario Mengelola Data Pengeluaran 

Aktor Utama  : Bendahara, Sistem 

Aktor Pendukung : - 

Nama Use Case : Mengelola data pengeluaran 

Tujuan Use Case : Bendahara dapat menambah, mengedit, dan menghapus 

data pengeluaran 

Kondisi Awal  : Bendahara memilih menu data pengeluaran 

Kondisi Akhir : Bendahara dapat mengelola data pengeluaran 

 

Alur Optimistic 

Tabel 4. 11 Alur Optimistic 

No Bendahara Sistem 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Memilih menu data pengeluaran 

 

Menambah data pengeluaran 

 

 

 

Menampilkan data pengeluaran 

 

Menampilkan form tambah data 

pengeluaran 



 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

9. 

10. 

 

11. 

12. 

Mengisi form 

Menyimpan data 

 

 

Mengedit data pengeluaran 

 

Melakukan pengeditan data 

pengeluaran 

Data disimpan kembali 

 

 

 

Data berhasil ditambah dan masuk ke 

database 

 

Menampilkan form edit 

 

 

 

Data berhasil diubah dan masuk ke 

database 

 

Alur Pesimistic 

Tabel 4. 12 Alur Pesimistic 

No Bendahara Sistem 

7.a1 

7.a2 

 

Mengecek kembali form yang 

diisi 

Data gagal masuk ke database 

 

 

g. Skenario Laporan Keuangan 

Aktor Utama    : Bendahara/Kepala Sekolah, Sistem 

Aktor Pendukung   : Petugas Pembayaran 

Nama Use Case   : Laporan Keuangan 

 Tujuan Use Case : Bendahara/Kepala Sekolah dapat mengunduh laporan  

keuangan 

Kondisi Awal    : Bendahara/Kepala Sekolah memilih menu laporan 

Kondisi Akhir   : Bendahara/Kepala Sekolah dapat mengunduh laporan 

Alur Optimistic 

 

 

 



 

Tabel 4. 13 Tabel Alur Optimistic 

No Bendahara/Kepala Sekolah Sistem 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Memilih menu laporan keuangan 

 

 

Melakukan filter tanggal untuk 

melihat data laporan 

 

 

Mengunduh file laporan 

 

Menampilkan menu laporan 

keuangan 

 

 

Menampilkan file excel untuk 

diunduh 

 

 

Alur Pesimistic 

Tabel 4. 14 Tabel Alur Pesimistic 

No Bendahara/Kepala Sekolah Petugas Pembayaran 

5a.1 

5a.2 

File kosong 

 

 

Mengecek kembali data pembayaran 

 

h. Skenario Mengelola Data Pembayaran 

Aktor Utama  : Petugas Pembayaran, Sistem 

Aktor Pendukung : - 

Nama Use Case : Mengelola data pembayaran 

Tujuan Use Case : Petugas Pembayaran dapat menambah, mengedit, dan 

menghapus data pembayaran 

Kondisi Awal  : Petugas Pembayaran memilih menu data pembayaran 

Kondisi Akhir : Petugas Pembayaran dapat mengelola data pembayaran 

Alur Optimistic 

Tabel 4. 15 Alur Optimistic 

No Petugas Pembayaran Sistem 

1. 

2. 

Memilih menu data pembayaran 

Memasukkan NIS siswa 

 

 



 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

Memasukkan pembayaran pada 

siswa yang telah muncul 

 

 

Menampilkan data siswa beserta data 

pembayaran 

 

 

Menyimpan data pembayaran 

 

 

Alur Pesimistic 

Tabel 4. 16 Alur Pesimistic 

No Petugas Pembayaran Sistem 

3.a1 

 

3.a2 

 

 

Mengecek kembali NIS yang 

dimasukkan. 

Data siswa dan pembayaran tidak 

muncul 

 

 

i. Skenario Riwayat Pembayaran 

Aktor Utama  : Siswa, Sistem 

Aktor Pendukung : User  

Nama Use Case : Cek riwayat pembayaran 

Tujuan Use Case : Siswa dapat mengecek riwayat pembayaran yang telah 

dilakukan 

Kondisi Awal  : Siswa memilih menu cek pembayaran 

Kondisi Akhir : Siswa melihat riwayat pembayaran 

Alur Optimistic 

Tabel 4. 17 Alur Optimistic 

No Siswa Sistem 

1. 

2. 

3. 

Memasukan NIS 

 

 

 

Verifikasi nis yang dimasukkan 

Menampilkan data pembayaran 

 



 

Alur Pesimistic 

Tabel 4. 18 Alur Pesimistic 

No Siswa Sistem 

3.a1 

3.a2 

 

Menghubungi pihak petugas 

pembayaran 

Data tidak tampil 

 

 

2. Class Diagram 

 

Gambar 3. 5 Class Diagram 

 

 

3. Sequence Diagram 

Sequence diagram digunakan untuk menunjukkan interaksi yang terjadi di 

antara komunikasi diantara objek-objek yang ada dalam sebuah sistem. Untuk 

menunjukkan interaksi yang terdapat pada sistem informasi pengelolaan keuangan 

dapat dilihat pada gambar sequence diagram dibawah ini. 

a) Login 

Untuk melakukan login, dapat dilihat pada gambar 3.6 berikut 



 

 

Gambar 3. 6 Sequence Login 

b) Mengelola Data Siswa 

Berikut adalah sequence diagram pengelolaan data siswa pada sistem informasi 

pengelolaan keuangan. 

 

Gambar 3. 7 Sequence Pengelolaan Data Siswa 

 

 

 



 

c) Mengelola Data Kelas 

Sequence diagram pengelolaan data kelas dapat dilihat pada gambar 3.8 

dibawah ini. 

 

Gambar 3. 8 Sequence Diagram Pengelolaan Data Kelas 

d) Mengelola data jurusan 

Untuk sequence pengelolaan data jurusan dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini. 

 

Gambar 3. 9 Sequence Diagram Pengelolaan Data Jurusan 



 

e) Mengelola Data Pembayaran 

Berikut merupakan gambar sequence diagram pengelolaan data pembayaran. 

 

Gambar 3. 10 Sequence Diagram Pengelolaan Data Pembayaran 

f) Mengelola Data Pemasukan 

Berikut adalah gambar sequence diagram pengelolaan data pemasukan 

 

Gambar 3. 11 Sequence Diagram Pengelolaan Data Pemasukan 



 

g) Riwayat Pembayaran 

Berikut adalah sequence diagram melihat riwayat pembayaran siswa 

 

Gambar 3. 12 Sequence Diagram Riwayat Pembayaran 

h) Laporan Keuangan Bendahara 

 

Gambar 3. 13 Sequence Diargram Laporan Keuangan Bendahara 



 

i) Mengelola Data Pengeluaran 

Berikut adalah sequence diagram pengelolaan data pengeluaran 

 

Gambar 3. 14 Sequence Diagram Pengelolaan Data Pengeluaran 

4. Activity Diagram 

Acivity diagram menunjukkan aktivitas yang ada pada sistem tersebut. Diagram ini 

juga menunjukkan aktivitas yang melibatkan hubungan antara pengguna dengan 

sistem. Terdapat beberapa aktivitas diagram pada sistem informasi pengelolaan 

keuangan. Activity tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Login 

Berikut ini adalah gambar activity login dari user. 



 

 

Gambar 3. 15 Activity Login 

b. Mengelola data siswa 

Berikut ini adalah gambar activity pengelolaan data siswa. 

 

Gambar 3. 16 Mengelola Data Siswa 

 

petugas pembayaran 



 

c. Mengelola Data Kelas 

Berikut ini adalah gambar activity pengelolaan data kelas 

 

Gambar 3. 17 Activity Pengelolaan Data Kelas 

d. Mengelola Data Jurusan 

Berikut ini adalah gambar activity pengelolaan data jurusan. 

 

Gambar 3. 18 Activity Mengelola Data Jurusan 

petugas pembayaran 

petugas pembayaran 



 

e. Mengelola Data Pemasukan 

Berikut ini adalah gambar activity data pemasukan. 

 

Gambar 3. 19 Pengelolaan data pemasukan 

f. Mengelola Data Pengeluaran 

Berikut ini adalah gambar activity pengelolaan data pengeluaran. 

 

Gambar 3. 20 Pengelolaan Data Pengeluaran 

bendahara 

bendahara 



 

g. Laporan Keuangan 

Berikut merupakan activity diagram laporan keuangan 

 

Gambar 3. 21 Activity Diagram Laporan Keuangan 

h. Mengelola Data Pembayaran 

Berikut merupakan activity diagram pengelolaan data pembayaran 

 

bendahara 



 

Gambar 3. 22 Pengelolaan Data Pembayaran 

i. Riwayat Pembayaran 
Berikut merupakan activity diagram  riwayat pembayaran oleh siswa. 

 

Gambar 3. 23 Activity Diagram Riwayat Pembayaran 

 

c. Perancangan User Interface 

Tampilan yang menarik dapat membuat pengguna betah mengoperasikan sebuah 

sistem. Oleh karena itu tampilan yang akan dipakai pada sistem informasi keuangan 

SMK Negeri 1 Cluwak adalah  

1. Halaman Utama 

Halaman utama dirancang untuk menyajikan pilihan bagi pengguna. Pada sistem 

ini aka nada dua menu yang dapat diakses yaitu login admin dan cek pembayaran 

siswa. Untuk rancangan tampilan halaman utama dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini. 



 

 

Gambar 3. 24 Rancangan Tampilan Utama 

2. Halaman Login 

Berikut merupakan rancangan tampilan halaman login bagi pengguna pada saat 

akan mengakses sistem. 

 

Gambar 3. 25 Rancangan Tampilan Login 



 

3. Halaman Data  

Halaman tampilan data jurusan dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3. 26 Rancangan Tampilan Data Jurusan 

Halaman tambah data jurusan dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 3. 27 Rancangan Tampilan Tambah Data Jurusan 



 

Rancangan tampilan data kelas dilihat pada gambar 3.19. 

 

Gambar 3. 28 Rancangan Tampilan Data Kelas 

Sedangkan rancangan tampilan tambah data kelas dapat dilihat pada gambar 
dibawah ini 

 

Gambar 3. 29 Rancangan Tampilan Tambah Kelas 



 

Rancangan tampilan data siswa yang ada di sistem adalah 

 

Gambar 3. 30 Rancangan Tampilan Data Siswa 

Sedangkan tampilan untuk menambahkan data siswa adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3. 31 Rancangan Tampilan Tambah Data Siswa 

 



 

 

 

4. Halaman Pembayaran 

Rancangan tampilan pembayaran dapat dilihat pada gambar 3.23. 

 

Gambar 3. 32 Rancangan Tampilan Pembayaran 

Untuk rancangan tampilan penambahan data pembayaran adalah sebagai berikut 

 

Gambar 3. 33 Rancangan Tampilan Tambah Pembayaran 



 

5. Halaman Jurnal Umum 

Rancangan tampilan jurnal umum adalah sebagai berikut 

 

Gambar 3. 34 Rancangan Tampilan Data Penerimaan 

Sedangkan untuk rancangan tampilan penambahan data penerimaan dapat dilihat 

pada gambar 3.26 di bawah ini 

 

Gambar 3. 35 Rancangan Tampilan Tambah Penerimaan 



 

Tampilan pengeluaran akan didesain seperti pada gambar 3.27 di bawah ini 

 

Gambar 3. 36 Rancangan Tampilan Pengeluaran 

Sedangkan untuk penambahan data pengeluaran dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini. 

 

Gambar 3. 37 Rancangan Tampilan Tambah Pengeluaran 



 

6. Halaman Cek Pembayaran 

Bagi siswa yang ingin melakukan cek riwayat pembayaran, tampilan akan 

dirancang sesuai dengan gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3. 38 Rancangan Tampilan Cek Pembayaran 


