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ABSTRAK 

MI Al Hamid Banjarmasin merupakan madrasah ibtidaiyah atau setara dengan sekolah dasar yang berdiri 

di bawah naungan Yayasan Al Hidayah Akhlaqul Karimah Banjarmasin. Setiap tahunnya, jumlah siswa MI Al 

Hamid rata-rata adalah lebih dari 500 orang. Terletak di Jl. Tembus Perumnas Kayu Tangi Ujung Alalak Utara, 

MI Al Hamid menjadi sekolah dasar yang strategis. 

Pengelolaan dan analisis keuangan MI Al Hamid Banjarmasin masih kurang efektif dan efisien. 

Kekurangan tersebut dapat dilihat dari proses pengelolaan dan analisis keuangan yang masih menggunakan 

Microsoft Excel dan Microsoft Word juga adanya beberapa data yang masih sering di catat manual dalam buku 

besar sehingga memerlukan lebih banyak ketelitian dan keakuratan data. 

Aplikasi pengelolaan dan analisis keuangan sekolah pada MI Al Hamid Banjarmasin berbasis web dibuat 

untuk mengatasi masalah yang terdapat pada MI Al Hamid Banjarmasin. Tools pada perancangan aplikasi ini 

menggunakan UML (unified Modelling Language) dan metode pengembangan aplikasi menggunakan metode 

waterfall. Pengujian aplikasi ini menggunakan blackbox serta bahasa pemprograman yang digunakan adalah 

PHP dan MYSQL. 

Hasil yang dari penelitian ini adalah aplikasi pengelolaan dan analisis keuangan sekolah pada MI Al 

Hamid Banjarmasin berbasis web telah disesuaikan dengan kebutuhan fungsional pada MI Al Hamid yaitu 

menghasilkan data yang lebih akurat, menghemat waktu dalam proses memasukkan data keuangan serta 

pencarian data dan memudahkan dalam menyusun laporan keuangan kepada kepala sekolah. 

 

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan, Analisis Keuangan, Sekolah, Web, MySQL, PHP, UML (Unified 

Modelling Language). 

 

ABSTRACT 

 

MI Al Hamid Banjarmasin is a madrasah Ibtidaiyah or equivalent to an elementary school which was 

established under the auspices of the Al Hidayah Akhlaqul Karimah Banjarmasin Foundation. Every year, the 

average number of MI Al Hamid students is more than 500 people. Located on Jl. Through Perumnas Kayu Tangi 

Ujung Alalak Utara, MI Al Hamid became a strategic elementary school. 

Management and financial analysis of MI Al Hamid Banjarmasin is still less effective and efficient. These 

shortcomings can be seen from the process of financial management and analysis that still uses Microsoft Excel 

and Microsoft Word as well as some data that is still often recorded manually in a ledger so that it requires more 

accuracy and data accuracy. 

The web-based application of school financial management and analysis at MI Al Hamid Banjarmasin was 

created to overcome the problems found in MI Al Hamid Banjarmasin. The tools in this application design use 

UML (unified Modeling Language) and the application development method uses the waterfall method. Testing 

this application using blackbox and the programming language used is PHP and MYSQL. 

The results of this study are the application of school financial management and analysis at MI Al Hamid 

Banjarmasin web-based has been adapted to functional needs at MI Al Hamid, namely producing more accurate 

data, saving time in the process of entering financial data and searching for data and making it easier to compile 

reports. finance to the principal. 

 

Keywords: Financial Management, Financial Analysis, School, Web, MySQL, PHP, UML (Unified Modeling 

Language). 

 



 

 

PENDAHULUAN 

Pada zaman yang semakin canggih ini, kebutuhan terhadap suatu informasi dan 

perkembangannya menjadi suatu kebutuhan mayoritas masyarakat. Untuk mempersiapkan kemajuan 

teknologi, sekolah harus menjalankan suatu langkah strategis yaitu dengan menggunakan suatu sistem 

yang terencana dan terorganisir. Oleh karena itu penggunaan sistem informasi diperlukan untuk 

membantu memenuhi kebutuhan suatu sekolah salah satunya dengan perancangan aplikasi keuangan. 

MI Al Hamid Banjarmasin adalah salah satu madrasah ibtidaiyah swasta di kota Banjarmasin, 

Kalimantan Selatan. Pada MI Al Hamid masih menggunakan cara manual dalam mengolah data 

keuangan baik itu pemasukan maupun pengeluaran terutama pada anggaran RAPBS maupun dana 

BOS, sehingga kurang praktis, kurang efisien dan masih sering terjadi kesalahan antara lain kesalahan 

dalam penulisan, perhitungan, serta akses datanya kurang cepat dan belum terorganisir dengan baik. 

Aplikasi yang dibutuhkan MI Al Hamid yaitu aplikasi pengelola dan analisis keuangan yang 

menghasilkan informasi keuangan yang akurat dalam bentuk laporan yang dibutuhkan oleh yayasan 

untuk arsip pengelolaan dan analisis keuangan MI Al Hamid dengan pengolahan data menggunakan 

database sebagai media penyimpanan data-data. 

Aplikasi keuangan diperlukan oleh MI Al Hamid karena dengan adanya aplikasi keuangan 

dapat membantu sekolah ini untuk menganalisis dan mengolah data-data keuangan agar lebih 

terorganisir, dan terkomputerisasi serta lebih praktis untuk memudahkan pegawai tata usaha dalam 

bekerja mengolah data keuangan pemasukan maupun pengeluaran dan data anggaran lainnya serta 

membuat laporan keuangan. 

Menurut Hosianna Lamtiur dan Joni Devitra Wardani (2019)(Lamtiur and Devitra, 2019) 

Perkembangan ini menuntut adanya sebuah sarana untuk mempercepat kinerja dan efisiensi dalam 

Administrasi Sekolah khususnya Adminitrasi Keuangan Sekolah seperti registrasi siswa baru 

pembayaran SPP dan Iuran Komite, pengeluaran keuangan sekolah dan lain sebagainya maka dari itu 

diperlukan adanya sistem informasi pengelolaan administrasi keuangan sekolah yang dapat mencatat, 

memproses dan menghasilkan sebuah sistem informasi keuangan sekolah yang cepat. 

Sedangkan menurut Sri Rahayu, Putri Arianti Rahayu (2017)(Rahayu and Rahayu, 2015) 

tujuan dari penelitian ini adalah membuat sebuah Sistem Informasi Pengelolaan keuangan berbasis web 

untuk Smk Islam Atturmudziyyah Garut yang dapat diakses kapan saja serta adanya fasilitas untuk 

siswa agar bisa mengecek data keuangan masing-masing dengan mudah. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini ada beberapa metode dalam memperoleh data. Adapun metode 

yang dilakukan dalam mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut: 

1. Metode Pengamatan (Observasi) : Dengan metode ini bisa langsung mengamati kegiatan di kantor 

tata usaha, yaitu tempat administrasi yang mengatur sistem pengelolaan keuangan di MI Al Hamid 

Banjarmasin. 

2. Metode Wawancara (Interview) : Dengan metode ini bisa berdialog secara langsung kepada 

karyawan tata usaha atau admin yang menangani pengelolaan keuangan MI Al Hamid Banjarmasin 

untuk lebih detail tentang sistem pengelolaan atau pendataan keuangan yang akan di laporkan 

kepada kepala sekolah. 

3. Studi Pustaka dan Studi Dokumentasi : Dengan metode ini dilakukan dengan cara mempelajari, 

meneliti dan menelaah berbagai literatur-literatur dari perpustakaan yang bersumber dari buku-

buku, teks, jurnal ilmiah, situs-situs di internet, dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya 

dengan topik penelitian.   

4. Metode pengembangan sistem perangkat lunak mengacu pada model waterfall adalah salah satu 

model pengembangan software, dimana kemajuan suatu proses terus mengalir ke bawah seperti air 



 

 

terjun. Dalam Model Waterfall, setiap tahap harus berurutan, dan tidak boleh meloncat ketahap 

berikutnya, harus menyelesaikan tahap pertama baru lanjut ke tahap ke dua dan seterusnya.  

 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Analisis sistem ini bertujuan untuk membuat sistem yang baru agar dapat lebih efektif dan 

efisien untuk kepala sekolah maupun tata usaha. Dengan adanya aplikasi ini mempermudah dan 

mempercepat pekerjaan tata usaha untuk mendata dan menganalisis pengelolaan laporan 

keuangan.Analisis kebutuhan sistem merupakan kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang 

nantinya dilakukan oleh sistem yang akan dibangun atau dikembangkan. Pada penelitian ini 

menggunakan tiga kebutuhan sistem yaitu kebutuhan data, kebutuhan antarmuka dan kebutuhan 

fungsional yang diperoleh dari hasil melakukan observasi dan wawancara.Perancangan sistem adalah 

merancang atau mendesain sistem yang baik, isinya adalah langkah-langkah operasi dalam pengolahan 

data dan prosedur untuk operasi sistem. Use Case Diagram ,Activity Diagram ,sequence diagram,Class 

diagram  dan Deployment diagram  

Perancangan basis data (database) merupakan garis besar keseluruhan sistem pengolah data 

elektronik yang akan dilakukan dalam membuat sebuah sistem aplikasi yang berbasis database yang 

membutuhkan rancangan database yang memadai dikarenakan data yang akan diolah merupakan inti 

utama dari seluruh sistem yang berjalan. Rancangan antarmuka masukan sistem berfungsi untuk 

menjelaskan tentang perancangan aplikasi yang akan dibangun. Hal ini dilakukan untuk mempermudah 

pengguna dalam mengetahui proses yang terdapat pada aplikasi yang akan dibangun. 

 

PEMBAHASAN 

A. Langkah-Langkah Praktis Membuat Aplikasi . 

1. Instal Web Server 

 Web server merupakan suatu perangkat lunak atau software yang ada dalam server memiliki 

fungsi untuk menerima halaman web sebagai permintaan melalui protokol HTTPS/ HTTP atau 

yang biasa dikenal dengan nama browser. Setelah itu harus mengirimkan kembali hasil dari 

permintaan atau respon tersebut menjadi dokumen HTML. Secara umum mengenal web server 

sebagai pemberi data pada web klien atau browser diantaranya seperti Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Opera, Safari, dan lain sebagainya. Proses pemberian data tersebut berguna nantinya 

agar dapat menampilkan konten pada halaman website tertentu. 

2. Instal Database Serve 

 Database server merupakan sebuah program komputer yang menyediakan layanan data untuk 

disalurkan ke komputer atau program komputer lainnya dengan menggunakan model klien-

server. Instal Aplikasi Penunjang 

Banyak sekali software pembuat website, website yang bagus pasti di tunjang 

oleh software yang bagus pula, software terbaik tersebut diantaranya : 

a. Web Builder Visual (Wysiwyg editor) 

b. Dreamweaver 

c. Notepad+ 

d. CoffeCup HTML Edito 

e. WordPress 

f. PageBreeze 

g. Bluefish Edito 

h. KompoZer 

i. XAMPP 



 

 

3. Membuat Database Beserta Tabel-Tabelnya 

a. Membuat Database 

Database atau basis data adalah sekumpulan data dan informasi yang disimpan secara 

rapih di suatu database memiliki sistem manajemennya sendiri yang diberi nama 

DBMS (database management system). Mysql sebagai Database Management 

systemnyadatabase sendiri terdiri dari beberapa table yang mewakili sekumpulan data, 

misal table user, table penjualan dll. sedangkan table terdiri dari beberapa entitas yang 

mewakili kumpulan data yang lebih kecil misal table user memiliki entitas username, 

password,email dll.uah penyimpanan agar mudah untuk diakses dan digunakan 

kembali. Membuat Table Menggunakan Localhost 

agar database bisa digunakan, diperlukan untuk membuat table terlebih dahulu. 

Membuat table user dengan column/entitas username, password dan email. 

a. Pilih database disebelah kiri layar. 

b. Dibagian create table masukan nama database yaitu user. dan banyak column 

memiliki 4 column yaitu id,username,password dan email.  

c. Setelah itu masukan nama, tipe data serta maksimal karakter dari masing 

masing table. karena username, password dan email menggunakan char maka 

setting semua tipe data selain id menjadi char. 

d. Setelah itu scroll ke kanan lalu kita harus mensetting column id menjadi 

primary key, klik create, jika tidak ada error maka table sudah berhasil dibuat. 

4. Membuat Relasi Database 

 Relasi tabel merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menghubungkan beberapa tabel 

didalam sebuah database. Objek yang dihubungkan merepresentasikan objek yang nyata. Relasi 

dibuat dengan cara membuat satu kolom pada tabel tertentu dengan nilai yang sama pada kolom 

tabel lainnya. Terdapat 3 jenis relasi yang bisa dibuat, yaitu one to one, one to many dan 

terakhir many to many. relasi antar tabel bisa melalui CMD maupun phpMyAdmin. 

5. Membuat Antar Muka  

   Antarmuka Pemakai (User Interface)  merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna 

(user) dengan sistem. Antarmuka pemakai (User Interface) dapat           menerima informasi 

dari pengguna (user) dan memberikan informasi kepada pengguna (user) untuk membantu 

mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan suatu solusi. 

     User Interface, berfungsi untuk menginputkan pengetahuan baru ke dalam basis pengetahuan 

sistem pakar (ES), menampilkan penjelasan sistem dan memberikan panduan pemakaian sistem 

secara menyeluruh step by step sehingga user mengerti apa yang akan dilakukan terhadap suatu 

sistem. Yang terpenting dalam  membangun user interface adalah kemudahan dalam memakai/ 

menjalankan sistem, interaktif, komunikatif, sedangkan kesulitan dalam mengembangkan/ 

membangun suatu program jangan terlalu diperlihatkan. 

1. Tampilan Form Login 

Form Login adalah form untuk masuk ke dalam aplikasi. Untuk mengakses 

admin diperlukan username dan password untuk masuk aplikasi. User yang 

digunakan adalah user admin. 



 

 

Gambar 4. 1 halaman login 

2. Tampilan Form Home 

Pada menu home terdapat chart grafik sisa keuangan yang mengambil data dari 

sumber pembiayaan. Selain grafik keuangan, juga terdapat tabel sumber 

pembiayaan 

 

Gambar 4. 2 Halaman Home 

3. Tampilan Form Sumber Pembiayaan 

Pada halaman ini terdapat tabel sumber pembiayaan yang sebelumnya ada di 

halaman home. Dalam form ini, menampilkan data sumber pemasukan. 

 

Gambar 4. 3 Halaman Sumber Pembiayaan



Gambar 4. 5 halaman data honor 

 

 

 

4. Tampilan Form Input sumber pembiayaan 

Berikut tampilan dari penginputan sumber pembiayaan. Menginputkan Nama 

sumber, dana awal, periode atau semester setiap 6 bulan, beserta tahun dan 

tanggal. 

 

Gambar 4. 4 Halaman Input sumber pembiayaan 

 

5. Tampilan form data honor 

 

Di dalam data honor terdapat dua pilihan , yaitu honor guru dan honor pegawai 

berdasarkan id masing-masing. 

 



 

 

 

6. Tampilan form input data honor guru 

Berikut tampilan form input data honor guru, yang di input adalah id , jenis 

sumber, nama, gajih, tanggal, jumlah , bulan dan status penggajihan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 6 halaman input data honor guru 

7. Tampilan form data guru 

Dalam halaman ini akan menampilkan data guru,seperti nama lengkap,alamat, 

foto, berkas file pdf ijasah guru dan jam mengajar. 

 

Gambar 4. 7 halaman data guru



 

 

 

8. Tampilan form input data guru 

 

Berikut tampilan form input data guru, yaitu dapat menambahkan foto dan juga 

berkas file ijasah guru. Selain itu juga bisa menambahkan jam mengajar yang 

nantinya akan langsung terhitung pada tabel honor. 

Gambar 4. 8 halaman input data guru 

 

9. Tampilan form data pegawai 

Sama seperti data guru, data pegawai juga menampilkan data pegawai seperti 

nama lengkap,foto,alamat, file berkas ijasah dan jam kerja. 

 

 

Gambar 4. 9 halaman data pegawai 
 

 

 



 

 

 

10. Tampilan form input data pegawai 

Berikut tampilan form input data pegawai, bisa menambahkan foto dan 

berkas ijasah serta jam kerja yang akan langsung terhitung di tabel honor. 

Gambar 4. 10 halaman input data pegawai 

11. Tampilan form data konsumsi 

Di dalam data konsumsi akan di tampil seluruh data pengeluaran untuk 

konsumsi beserta sumber pengeluarannya. 

 

Gambar 4. 11 halaman data konsumsi 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

12. Tampilan form input data konsumsi 

Berikut tampilan form input data konsumsi, admin akan menambahkan id, jenis 

sumber, nama, harga dan jumlah yang langsung menghitungkan total 

konsumsi. 

 
 

Gambar 4. 12 halaman input data konsumsi 

 

 

13. Tampilan form data belanja barang 

Di dalam data belanja barang akan di tampil seluruh data pengeluaran untuk 

belanja barang beserta sumber pengeluarannya 

 

 Gambar 4. 13 halaman data belanja barang 
 



 

 

 

14. Tampilan form input data belanja barang 

 

Berikut tampilan form input data belanja barang, yang akan menambahkan id, 

jenis sumber, nama, harga, total dan tanggal belanja barang 

 

 

Gambar 4. 14 halaman input data belanja barang 

15. Tampilan form data ekstrakurikuler 

Di dalam data ekstrakurikuler akan di tampil seluruh data pengeluaran untuk 

ekstrakurikuler beserta sumber pengeluarannya. Biaya kegiatan adalah biaya 

honor pengajar ekstrakurikuler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4. 15 halaman data ekstrakurikuler 
 

 



 

 

 

16. Tampilan form input data ekstrakurikuler 

Berikut tampilan form input data ekstrakurikuler, yang bisa menambahkan id, 

jenis sumber, nama kegiatan, biaya, tanggal dan total. 

 

Gambar 4. 16 halaman input data ekstrakurikuler 

 

17. Tampilan form laporan keuangan 

Dalam halaman laporan keuangan, hampir sama dengan tampilan sumber 

pembiayaan, yang membedakan adalah dalam laporan keuangan ini, jenis 

pemasukan dan pengeluaran menjadi satu. Untuk form penambahan laporan 

keuangan tetap sama menggunakan data tambah sumber pembiayaan. 

 

 

Gambar 4. 17 halaman laporan keuangan 



 

 

 

6. Membuat Report 

 

a. Cetak data sumber pembiayaan 

Berikut tampilan dari laporan sumber pembiayaan 

 

Gambar 4. 18 Halaman cetak laporan sumber pembiayaan 

 

b. Cetak data honor 

 

Dalam form ini antara data honor guru dan pegawai di gabung menjadi satu 

data laporan 

 

 

Gambar 4. 19 halaman cetak laporan data honor 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c. Cetak data guru 

 

Berikut tampilan form cetak laporan data guru 

 

 

Gambar 4. 20 halaman cetak laporan data guru 

 

d. Cetak data pegawai 

Berikut tampilan cetak form laporan data pegawai 

 

Gambar 4. 21 halaman cetak laporan data pegawai 



 

 

 

e. Cetak data konsumsi 

Berikut tampilan cetak form laporan data konsumsi 

 

Gambar 4. 22 halaman cetak laporan data konsumsi 

 

f. Tampilan cetak data belanja barang 

 

Berikut tampilan cetak form laporan belanja barang 

 

Gambar 4. 23 halaman cetak laporan data belanja barang 



 

 

 

g. Cetak data ekstrakurikuler 

Berikut tampilan cetak form laporan ekstrakurikuler 

 

 

Gambar 4. 24 halaman cetak laporan data ekstrakurikuler 

 

7. Menulis Kode Program 

 

Coding adalah sebuah kegiatan penulisan dan pengumpulan serangkaian 

perintah untuk membuat sebuah program komputer. Jika kita menggunakan bahasa 

Indonesia untuk berkomunikasi, maka komputer menggunakan berbagai bahasa 

pemrograman seperti SQL, PHP, Java, Python, dan sebagainya. 

Coding untuk Web Development adalah proses pembuatan sebuah website atau 

aplikasi dengan coding. Website-website inilah yang nantinya akan dikunjungi oleh 

orang-orang yang memiliki akses internet. Web development sendiri memang terbagi 

menjadi dua: 

• Back End DevelopmentBack-end artinya adalah ‘bagian belakang’, yang merujuk 

pada sisi website yang tidak dapat dilihat oleh pengunjung atau pengguna . 

• Front End DevelopmentFront-end development adalah istilah yang digunakan untuk 

membahas bagian interaksi yang terjadi di ‘muka’ dari sebuah website seperti 

fungsionalitas tombol, scroll, interaksi pada klik, dan sebagainya. 

• Web DesignSeperti namanya, web design merujuk pada proses pengembangan aset 

visual dari sebuah website. Web designer seringkali bekerjasama dengan front-end 

developer untuk memastikan ide desain mereka diaplikasikan dengan tepat pada 

sebuah website. 

B. Pengujian 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian sistem yang bertujuan untuk 

menemukan kesalahan-kesalahan atau kekurangan pada aplikasi yang diuji. Pengujian 

bermaksud untuk mengetahui aplikasi yang dibuat apakah sudah memenuhi kriteria 

yang sesuai dengan tujuan perancangan aplikasi tersebut ataukah belum sesuai. 

Pengujian aplikasi ini menggunakan pengujian black box. Pengujian black box 

berfokus pada persyaratan fungsional aplikasi tanpa menguji desain dan program.



 

 

 

       1 Pengujian Black Box 

 

Tabel 4. 1 Tabel Rencana Pengujian 

 

Item Uji Detail Pengujian Jenis Pengujian 

Proses Masuk Login Blackbox 

Entry Sumber 

Permbiayaan 

Proses pemasukkan dan 

pengeluaran data sumber 

pembiayaan 

Blackbox 

Entry data honor Proses pemasukkan dan 

pengeluaran data honor 

guru dan karyawan 

Blackbox 

Entry data guru Proses pemasukkan dan 

pengeluaran data guru 

Blackbox 

 

4.3.2 Kasus dan Hasil Pengujian 

 

Tabel 4. 2 Hasil pengujian proses masuk 

 

Pengujian Data 

masukkan 

Yang 

diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Login Username dan 

Password salah 

atau 

kosong 

Akan muncul 

notifikasi 

validasi salah 

Notifikasi 

validasi salah 

muncul 

Sesuai 

 Username dan 

Password 

benar 

Akan muncul 

notifikasi 

sukses 

berhasil login 

Notifikasi 

sukses 

muncul dan 

menuju home 

Sesuai 



 

 

 

Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Entry data sumber pembiayaan 

 

Pengujian Data 

masukkan 

Yang 

diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Input data 

sumber 

pembiayaan 

Mengisi id 

sumber, nama 

sumber 

pembiayaan, 

dana awal, 

bulan, tahun, 

pengeluaran 

dana, tanggal, 

jumlah 

pengeluaran 

Data tersimpan 

dan masuk ke 

database 

Notifikasi 

sukses 

muncul dan 

dialihkan ke 

menu data 

sumber 

pembiayaan 

Sesuai 

 id sumber, 

nama sumber 

pembiayaan, 

dana awal, 

bulan, tahun, 

pengeluaran 

dana, tanggal, 

jumlah 

pengeluaran 

kosong 

Akan muncul 

notifikasi 

validasi 

Notifikasi 

validasi field 

yang belum 

terisi akan 

muncul 

Sesuai 

Hapus 

sumber 

pembiayaan 

Klik tombol 

hapus 

Jika klik ikon 

tempat 

sampah maka 

data yang 

dipilih akan 

hilang 

Notifikasi 

sukses 

dihapus dan 

data yang 

terhapus 

hilang di 

database 

Sesuai 

Cetak data 

sumber 

pembiayaan 

Klik tombol 

print 

Akan muncul 

data sumber 

pembiayaan 

yang telah di 

masukkan 

Muncul data 

permintaan 

dan bisa di 

cetak 

Sesuai 



 

 

 

Tabel 4. 4 Hasil Pengujian Entry Data honor 

 

Pengujian Data 

masukkan 

Yang 

diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Input data 

honor guru 

Mengisi id 

honor, jenis 

sumber,nama, 

gajih, tanggal, 

jumlah,bulan 

dan status 

Data tersimpan 

dan masuk ke 

database 

Notifikasi 

sukses 

muncul dan 

dialihkan ke 

menu data 

honor 

Sesuai 

 id honor, jenis 

sumber,nama, 

gajih, tanggal, 

jumlah,bulan 

dan status 

kosong 

Akan muncul 

notifikasi 

validasi 

Notifikasi 

validasi field 

yang belum 

terisi akan 

muncul 

Sesuai 

hapus data 

honor 

Klik tombol 

hapus 

Data honor 

akan terhapus 

dan hilang 

Notifikasi 

validasi data 

telah terhapus 

dan hilang di 

database 

Sesuai 

Cetak data 

honor 

Klik tombol 

print 

Akan muncul 

data honor yang 

telah di 

masukkan 

Muncul data 

permintaan dan

 bisa  di 

cetak 

Sesuai 



 

 

 

Tabel 4. 5 Hasil Pengujian Entry data guru 

 

Pengujian Data 

masukkan 

Yang 

diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Input data 

guru 

Mengisi id 

guru, nama 

lengkap, foto, 

alamat, 

pendidikan 

terakhir, jam 

mengajar 

Data 

tersimpan 

dan masuk 

ke database 

Notifikasi 

sukses 

muncul dan 

dialihkan ke 

menu data 

sumber 

pembiayaan 

Sesuai 

 id guru, nama 

lengkap, foto, 

alamat, 

pendidikan 

terakhir, jam 

mengajar 

kosong 

Akan muncul 

notifikasi 

validasi 

Notifikasi 

validasi field 

yang belum 

terisi akan 

muncul 

Sesuai 

Hapus data 

guru 

Klik tombol 

hapus 

Jika klik ikon 

tempat 

sampah maka 

data yang 

dipilih akan 

hilang 

Notifikasi 

sukses 

dihapus dan 

data yang 

terhapus 

hilang di 

database 

Sesuai 

Cetak data 

guru 

Klik tombol 

print 

Akan muncul 

datasumber 

pembiayaan 

yang telah di 

masukkan 

Muncul data 

permintaan 

dan bisa di 

cetak 

Sesuai 

 

 

PENUTUP 

Dengan adanya aplikasi pengelolaan dan analisis keuangan sekolah pada MI Al Hamid Banjarmasin 

berbasis web ini permasalahan dapat teratasi, maka dapat di simpulkan bahwa : 

1. Pengelolaan keuangan di MI Al Hamid yang awalnya manual dan kurang efisien, dengan 

aplikasi ini pengelolaan dan analisis keuangan MI Al Hamid sudah bisa di buat secara otomatis 

sehingga menjadi praktis dan efisien. 

2. Kesalahan data seperti penulisan, sudah dapat teratasi karena data diaplikasi ini sudah otomatis 

dan memiliki menu edit yang lebih memudahkan dalam mengkoreksi kesalahan. 

3. Pencarian data serta akses data sudah lebih cepat dan terorganisir dengan baik. 
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