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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Lingkup suasana pendidikan di Indonesia sangat beragam, ini tidak lepas 

dengan adanya berbagai macam model pembelajaran yang terdapat diberbagai 

lembaga maupun yayasan pendidikan yang berdiri di negara ini. Salah satu model 

pendidikan yang bertujuan dalam hal pendalaman agama adalah sistem pendidikan 

pondok pesantren. 

Pondok pesantren merupakan sistem pendidikan pertama dan tertua di 

Indonesia, karena sifat keislaman dan keindonesiaan terintegrasi dalam pesantren 

menjadi daya tariknya. Belum lagi kesederhanaan, sistem manhaj yang terkesan apa 

adanya, hubungan kiyai dan santri serta keadaan fisik yang serba sederhana.[1] 

Pondok Pesantren Al-Qur’an Nurul Huda atau lebih dikenal dikawasan 

Singosari dengan sebutan PPQ. NH adalah salah satu pesantren yang berfokus pada 

pengajaran Al-Qur’an yang yang saat ini berkembang dengan adanya pendidikan 

kitab salaf. Letaknya berada pada Jl. Keramat No 71 Singosari Malang, sejak 

berdiri pada tahun 1967 pesantren ini berkembang sangat pesat hingga saat ini. 

Dengan bertambah banyaknya santri, maka pengurus pesantren dituntut untuk 

memberikan pelayanan yang baik bagi para santri dan orangtua mereka. Salah satu 

pelayanan yang sangat penting di pesantren adalah dalam hal mengelola 

administrasi keuangan. Kelancaran dalam pengelolaan keuangan sangatlah vital 

perannya, karena banyak pesantren yang saat ini bagus dalam hal belajar mengajar 

namun kurang baik dalam hal mengelola keuangan pesantren.  

Pengelolaan keuangan dalam Pondok Pesantren Al-Qur’an Nurul Huda saat 

ini masih menggunakan cara yang sangat tradisional, dimana semuanya dicatat 

dalam sebuah buku kas pesantren. Kwitansi pembayaran serta kartu pembayaran 

yang masih ditulis tangan juga masih berlaku dalam pesantren ini. Sedangkan 

administrasi dalam pesantren sangatlah banyak, bukan hanya berpusat pada kantor 

pusat saja namun setiap bidang mempunyai kantor dan tempat pembayaran 

sendiri-sendiri. Bidang yang ada dalam pesantren ini diantaranya kantor pusat, 

bidang pengajaran Al-Qur’an, bidang Madrasah Diniyah, bidang Bahasa asing dan 
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bidang Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). Dari hal tersebut tentu menimbulkan 

perbedaan besar biaya sesuai dengan agenda kegiatan yang sedang ditempuh oleh 

santri. Ini menyebabkan pengurus pesantren bekerja dua kali dan menyebabkan 

banyak kesalahan dalam penulisan transaksi maupun dalam pelaporan setiap 

minggu maupun setiap bulannya. [2] 

Sistem yang ada selama ini seringkali menimbulkan masalah bagi para 

santri. Mereka harus menghafal besaran biaya yang harus mereka bayarkan 

disetiap bulannya. Salah satu contohnya adalah santri sering kebingungan saat 

pembayaran kekantor pusat. Didalam kantor pusat terdapat pembayaran uang kos 

makan, uang SPP dan uang sumbangan. Dari setiap kebutuhan pembayaran itu, 

berbeda pula petugas yang menangani.  

Masalah tidak hanya disitu saja, masalah yang juga sering muncul adalah 

hilangnya kwitansi pembayaran. Karena kwitansi dari setiap pembayaran juga 

berbeda-beda, ini tentu menimbulkan masalah bagi santri dan pengurus. Dari 

beberapa masalah yang ada, salah satu solusi yang bisa dimanfaatkan oleh Pondok 

Pesantren Al-Qur’an Nurul Huda adalah dengan menggunakan teknologi 

komputer untuk mengatasi permasalahan human error. Solusi yang bisa 

digunakan adalah pengembangan sistem informasi manajemen keuangan pondok 

pesantren.  

Dalam perancangan sistem manajemen semacam ini perlu dibutuhkan 

metode yang tepat dalam perancangan dan implementasinya. Metode Agile 

Unified Process (AUP) adalah salah satu dari Agile Metodology(AM) yang bisa 

digunakan dalam pembangunan sistem ini. Karena tidak semua client bisa 

menjelaskan kebutuhan bagi sistem yang akan mereka gunakan. 

Pada kenyataannya metode seperti Waterfall dan Rational Unified Process 

(RUP) ini harus sesuai langkah-langkah yang terurut tahapannya seperti 

spesifikasi kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian dan deployment. 

Metode tradisional seperti ini juga harus mendefinisikan dan mendokumentasikan 

satu set kebutuhan awal proyek. [3] Ini berbeda dengan metode Agile Model (AM), 

dimana AM lebih dikenal dengan metode yang sedikit tahapannya dan juga 

membutuhkan waktu yang minim namun sistem yang dihasilkan sesuai dengan 

kebutuhan. AM lebih menekankan pada pengembangan sistem daripada 
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dokumentasi. Filosofi yang digunakan dalam model ini adalah menghasilkan 

banyak perangkat lunak dalam iterasi yang pendek, kemudian memperbarui 

sistem sesuai dengan feedback user. Dengan ini masalah yang timbul pada 

metodologi sebelumnya bisa dihindari, yakni menerima perubahan kebutuhan 

user, memuaskan kebutuhan user, pengembangan yang lebih cepat, dan user akan 

mendapat sistem yang memang dibutuhkan. [4] 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurfia Oktaviani Syamsiah dan Tri  Haryati 

menyebutkan bahwa metode AUP memiliki visibilitas tinggi dan sistem kontrol 

bagi client, memungkinkan client untuk memberikan feedback guna memastikan 

berjalannya semua fitur yang telah dirancang sesuai dengan kebutuhan client.[4] 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lisana pada Review On The 

Effectiveness Of Agile Unified Process In Software Development With Vague 

System memberikan kesimpulan bahwa metode AUP adalah metode yang 

sederhana, mudah dipahami, dan mudah untuk menerapkan pendekatan dalam 

mengembangkan siste informasi manajemen di sebuah toko perhiasan.[5] Dalam 

penelitian lain yang dilakukan oleh Yu Beng Leau +, Wooi Khong Loo, Wai Yip 

Tham dan Soo Fun Tan disebutkan bahwa metode ini lebih diperuntukkan untuk 

membangun sebuah sistem berskala small-medium, sedangkan untuk proyek yang 

berskala besar lebih disarankan untuk tetap menggunakan SDLC tradisional yang 

biasa digunakan seperti model waterfall dan prototyping.[3] 

Pengembangan sistem yang dilakukan adalah menerapkan tahapan serta 

iterasi yang ada dalam metode AUP. Metode ini digunakan sebagai langkah dalam 

mempermudah kebutuhan sistem serta gambaran sistem yang akan dibangun. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan User Acceptance Test dengan 

difokuskan pengujian kepada client sebagai acuan untuk menjamin bahwa sistem 

telah sesuai dengan kebutuhan client. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah “Bagaimana merancang 

dan membangun sebuah sistem manajemen keuangan santri dengan mengacu pada 

empat fase dalam metode AUP, yaitu Inception, Elaboration, Construction dan 

Transition?” 

 

1.3. Batasan Masalah 

a. Sistem informasi ini hanya menangani manajemen keuangan yang 

meliputi pembayaran SPP, sumbangan, biaya makan perbulan, penitipan 

uang dan ujian.  

b. Framework yang digunakan adalah CodeIgniter dan DataBase MySQL 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun sebuah sistem 

manajemen keuangan santri dengan mengacu pada empat fase dala metode AUP, 

yaitu Inception, Elaboration, Construction dan Transition. 

1.5. Metodologi 

Metodologi pada penelitian ini mengacu pada metode pengembangan AUP. 

Dengan tahapan dilakukan terlebih dahulu studi pustaka tentang definisi dan 

penerapan metode AUP. 

1.5.1 Studi Literatur 

Dalam aktivitas ini dilakukan pendalaman jurnal, karya tulis 

ilmiah,dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penerapan 

penggunaan metode AUP. 

1.5.2 Implementasi Metode Agile Unified Process (AUP). 

Tahapan selanjutnya yaitu melakukan implementasi pembangunan 

sistem dengan menggunakan metode AUP. Metode ini melakukan iterasi 

disetiap tahapanya. Dimana metode ini mempunyai 4 tahapan yaitu 

Inception, Elaboration, Construction dan Transition. Sedangkan iterasi 

(perulangan) yang dilakukan dalam setiap tahap ada 7 yaitu Model, 
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Implementation, Test, Deployment, Configuration Management, Project 

Management dan Environtment. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian Tugas Akhir ini terdiri atas lima bagian pembahasan yaitu 

Pendahuluan, Landasan Teori, Analisa dan Perancangan Sistem, Implementasi dan 

Pengujian, serta Penutup. Kelima bagian tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I     PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang yang menjelaskan mengenai alasan tugas akhir ini 

diusulkan. Terdapat rumusan masalah yang mendeskripsikan masalah-masalah 

yang akan diselesaikan oleh tugas akhir ini. Batasan-batasan dalam melakukan 

penelitian yang diangkat dijadikan sebagai parameter pengerjaan tugas akhir ini. 

Permasalahan yang telah dikemukakan kemudian dijawab penyelesaiannya di 

dalam tujuan masalah. Bab ini juga membahas mengenai metodologi yang 

digunakan serta membahas sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

BAB II.    LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas teori-teori dan konsep dasar yang relevan dan berkaitan dengan 

permasalahan yang dikaji. Bab ini juga membahas proses analisis dan desain sistem 

sehingga dapat mendukung permasalahan penelitian secara teknis. Adapun teori-

teori yang diambil harus berdasarkan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan 

sehingga penulisannya diperlukan bentuk kutipan yang mengacu pada referensi 

tertentu.  

BAB III.   METODE PENGEMBANGAN SISTEM (INCEPTION & 

ELABORATION) 

Bab ini membahas rancangan sistem yang akan dibangun sehingga dapat 

memberikan gambaran jelas untuk proses implementasi dan pengujian pada sistem. 

Bab ini mengacu pada tahap Inception dan elaboration yang ada pada metode AUP. 
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BAB IV.  METODE PENGEMBANGAN SISTEM (ELABORATION & 

TRANSITION) 

Bab ini membahas mengenai implementasi dari hasil perancangan sistem yang 

dibuat pada bab III dan mencakup proses pengujian sistem dimana bab ini mengacu 

pada tahapan AUP yaitu construction dan transition. 

BAB V.   PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan yang dapat diambil dari implementasi dan uji coba yang 

telah dilakukan. Serta berisi saran-saran yang diharapkan dapat digunakan untuk 

pengembangan sistem selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


