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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Instansi pendidikan memiliki andil yang besar dalam menciptakan sumber 

daya manusia yang berkualitas untuk bangsa ke depannya. Menurut Mulyasa (2007: 

3), terdapat 3 syarat utama yang harus diperhatikan agar pendidikan dapat 

berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu: (1) sarana 

gedung, (2) buku yang memadai dan berkualitas serta; (3) guru dan tenaga 

kependidikan yang profesional. 

 Menurut Arwildayanto (2017: 1), lembaga pendidikan dari semua jenjang 

pendidikan mulai dari prasekolah, sekolah sampai perguruan tinggi merupakan 

entitas organisasi yang dalam operasionalnya memerlukan dan membutuhkan uang 

(money) untuk menggerakkan semua sumber daya (resource) yang dimilikinya. 

Menurut pemahaman Rofiq, A. (2017, dalam Arwildayanto 2017: 1) menjelaskan 

bahwa uang termasuk sumber daya yang langka dan terbatas. Untuk itu perlu 

dikelola dengan efektif dan efisien agar membantu pencapaian tujuan pendidikan.  

 Singapore National Academy (SNA) merupakan salah satu lembaga 

pendidikan berbasis Internasional yang cukup terkenal khususnya di Jawa Timur. 

Singapore National Academy tentunya membutuhkan uang untuk menggerakkan 

sumber daya operasionalnya agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Penulis mempercayai bahwa instansi yang berkualitas tidak luput dari 

sumber daya yang berkualitas juga. Oleh karena itu, penulis memilih untuk 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di SNA. Mempelajari sistem 

keuangan di SNA tentunya akan membantu penulis untuk lebih memahami 

pentingnya uang bagi instansi pendidikan. 

Pada tahun 2020 ini, zaman semakin maju dengan adanya perkembangan 

pesat teknologi. Teknologi tentunya semakin mempermudah seseorang dalam 

melakukan sesuatu. Singapore National Academy juga menggunakan teknologi 

dalam operasionalnya. Oleh karena itu, penulis memutuskan Laporan Tugas Akhir 
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ini berjudul “Penggunaan Aplikasi Microsoft Excel untuk Pengelolaan Pembayaran 

di Singapore National Academy”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

 Pengelolaan pembayaran yang dibahas dalam Tugas Akhir ini dibatasi pada 

informasi mengenai uang sekolah, informasi uang gedung, informasi ujian-ujian 

yang diikuti, informasi metode pembayaran, pengelolaan pembayaran, serta 

konfirmasi pembayaran. Program yang digunakan pada Singapore National 

Academy untuk Divisi Keuangan adalah Microsoft Excel serta Virtual Account 

milik Bank Maspion. Kedua program tersebut merupakan instrumen penting dalam 

proses pembayaran di Singapore National Academy. 

 

1.3 Tujuan Tugas Akhir 

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembayaran uang sekolah di 

Singapore National Academy. 

2. Untuk mengetahui penggunaan aplikasi Microsoft Excel di Singapore 

National Academy. 

 

1.4 Manfaat Tugas Akhir 

Laporan Tugas Akhir ini memiliki beberapa manfaat untuk berbagai macam 

pihak, di antaranya sebagai berikut: 

1. Bagi penulis, Laporan Tugas Akhir ini memberikan wawasan baru 

mengenai sistem pembayaran dan penggunaan software Microsoft 

Excel secara nyata di intansi pendidikan. 

2. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 

Laporan Tugas Akhir ini dapat menjadi referensi terkait pelaksanaan 

administrasi terlebih dalam segi keuangan. Referensi ini dapat 

digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengembangan sistem 

administrasi di Fakultas Vokasi Universitas Katolik Widya Mandala. 

3. Bagi para pembaca, Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan 

gambaran mengenai sistem kerja di Singapore National Academy. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami Laporan Tugas Akhir ini, 

penulis mengelompokkannya menjadi beberapa bagian dengan sistematika sebagai 

berikut: 

a. Bab I 

Bab I berisikan latar belakang mengenai alasan pemilihan topik Laporan Tugas 

Akhir serta alasan pemilihan perusahaan sebagai tempat PKL, ruang lingkup 

penelitian, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, dan sistematika penulisan. 

b. Bab II 

Pada Bab II, berisikan teori-teori yang menjadi acuan dalam penulisan Laporan 

Tugas Akhir ini. Teori-teori tersebut merupakan kutipan dari beberapa buku 

yang berkaitan dengan topik laporan. 

c. Bab III 

Bab ini berisikan gambaran umum mengenai Singapore National Academy 

(SNA), yang merupakan institusi di mana penulis melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL). Bab ini juga berisikan mengenai tugas-tugas penulis selama 

melaksanakan PKL di SNA. 

d. Bab IV 

Bab ini menjelaskan mengenai garis besar pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

penulis dan pengelolaan pembayaran di SNA. 

e. Bab V 

Bab ini berisikan kesimpulan dari Laporan Tugas Akhir ini serta saran yang 

dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan di 

intansi tersebut. 

f. Daftar Pustaka 

g. Lampiran 


