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Abstrak 

 
Penelitian ini membahas tentang pengembangan sistem pembayaran rekening air di desa 

Bandar Baru yang merupakan sebuah aplikasi berbasis web, dimana saat ini calon pelanggan 

baru di BUMDes Bandar baru melakukan pendaftaran secara langsung di kantor BUMDes 

Bndar baru sehingga tidak efisien, pembayaran tagihan juga masih tidak bisa dilihat melalui 

sistem karna belom adanya sistem yang telah dibuat oleh pihak BUMDes Bandar baru, 

BUMDes Bandar baru juga mengalami kesulitan dalam pengolahan adminstrasi karna masih 

diolah dalam bentuk word/exel, dan laporan-laporan bulanan juga masih blom dibuat, Maka 

dari masalah yang timbul solusi yang diajukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah 

membangun sistem informasi pembayaran rekening air yang menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan MySQL sebagai databasenya. Sistem ini menyediakan kemudahan 

untuk pendaftaran, pengelolahan, pembayaran  serta informasi lainnya bagi masyarakat di 

desa Bandar Baru. Bagi BUMDes Bandar Baru sistem ini merupakan sebuah kemudahan untuk 

menjalankan sistem yang sedang dijalankan saat ini sehingga lebih efisien, hemat waktu dan 

pekerjaan lebih mudah. 

 

Kata kunci :  Pengembangan , Pembayaran, Rekening, Php, Mysql 

 

 

Abstract 
 

This study discusses the development of water account payment system in Bandar Baru village 

which is a web-based application, where currently the new prospective customers at BUMDes 

Bandar just register directly in the new BUMDES BUMBES office so inefficient, bill payment 

also still can not be seen through system karna belom a system that has been made by the new 

Bandar BUMDes, Bandar Bandar BUMDes also experienced difficulties in administrative 

processing because it is still processed in the form of word / exel, and monthly reports are still 

blom made, So from the problems that arise solutions submitted to overcome the problem is to 

build a water bill payment information system using PHP and MySQL programming language 

as its database. This system provides ease for registration, management, payment and other 

information for people in Bandar Baru village. For BUMDes Bandar Baru this system is a 

convenience to run the system that is running at this time so that more efficient, save time and 

work easier. 
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1. PENDAHULUAN 

 
BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Bandar Baru adalah Perusahaan Daerah yang bekerja 

di bidang penyediaan air khususnya di Desa Bandar Baru. Dalam era teknologi yang semakin 

canggih maka memerlukan manajemen yang baik dalam berbagai bidang, misalnya dalam 

bidang Pembayaran Rekening. Karena pembayaran rekening pada kantor BUMDes adalah 

kegiatan rutin dan sangat penting dalam setiap bulan yang harus dilakukan. Dengan pembayaran 

rekening tersebut Perusahaan mendapatkan pendapatan dari pelanggan yang telah menggunakan 

jasa BUMDes.  

Dalam tulisan ini akan membahas pengembangan Sistem Pembayaran Rekening Air pada 

Desa Bandar Baru. Karena mengetahui bahwa di BUMDes Bandar Baru pada bagian 

Pembayaran Rekening sangat memerlukan Sistem yang lebih efisien dan akurat untuk 

memperlancar manajemen dan pembayaran rekening, Karena selama ini sistem yang 

dipergunakan pada BUMDes Bandar Baru, kurang begitu efisien dikarena beberapa faktor yaitu 

setia warga/pelanggan bebas menggunakan air dan hanya membayar iuran sebesar 10.000 saja. 

 

 

2. METODOLOGI PENELITIAN 

 
2.1. Sistem Informasi 

Sebuah sistem informasi merupakan kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak 

computer serta perangkat manusia yang akan mengolah data menggunakan perangkat keras dan 

perangkat lunak tesebut. 

Untuk mendukung lancarnya suatu sistem informasi dibutuhkan beberapa komponen yang 

fungsinya sangat vital di dalam sistem informasi.  

a. Input 

b. Proses 

c. Ouput 

d. Teknologi 

e. Basis data 

f. Kondisi 

 

2.2 Unified Modelling Language  

Menurut Braun,et.al(2001)Unified Modelling Language (UML) adalah suatu alat untuk 

memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisa dan desain yang berisi sintak dalam 

memodelkan sistem secara visual. Juga merupakan satu kumpulan konvensi pemodelan yang 

digunakan untuk menentukan atau menggambarkan sebuah sistem software yang terkait dengan 

objek. 

 

2.3. Pembayaran 

Menurut UU No.23 Pasal 1 (1999) menyatakan pengertian pembayaran adalah mencakup 

seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindahan 

dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. 

a. Pembayaran tradisional 

Pembayaran tradisional merupakan pembayaran yang masih sederhana yang tidak 

memerlukan jasa bank sebagaimana yang terjadi di pedesaan yang terpencil. 

b. Pembayaran Modern  

Pembayaran modern adalah pembayaran yang dilakukan dengan perantaraan 

pembayaran, seperti bank. Pembayaran suatu proses yang cukup rumit, dimana 

lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dan memerlukan jasa-
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jasa perantara karna tanpa jasa perantara tidak dapat terlaksana dengan cepat dan 

efisien. 

Dari pengertian diatas jelas bahwa pembayaran merupakan suatu cara untuk 

memenuhi suatu kewajiban tertentu dengan mengeluarkan uang baik secara tunai 

atau melalui penyerahan harta dalam bentuk jasa. 

 

2.4. Diagram Use Case 

Diagram Use Case menggambarkan apa saja aktifitas yang dilakukan oleh suatu sistem 

dari sudut pandang pengamatan luar. Diagram Use Case dekat kaitannya dengan kejadian-

kejadian. Kejadian merupakan contoh apa yang terjadi ketika seseorang berinteraksi dengan 

syste, diagramuse case dapat dilihat seperti pada Gambar 2.1. 

System

Petugas

Pelanggan

Login Permohonan

Pemakaian

<< Include >>

<<Include>>

Pembayaran

<<Include>>

Pemutusan

<<Include>>

Pemasangan

<<include>>

Penyambungan

<<include>>

 
Gambar 2.1 Use Case Pembayaran Rekening Air 

 

2.5. Relasi Tabel 

Relasi antar tabel berguna untuk menunjukan relasi atau hubungan antara tabel pada basis 

data yang dibuat. Relasi antar tabel pada basis data yang dibuat dapat dilihat seperti pada 

Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Relasi antar tabel 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
3.1.  Hasil 

Implementasi merupakan suatu cara atau langkah yang digunakan untuk memperkenalkan 

bagaimana cara mengoperasikan sistem yang telah dibangun pada BUMDes bandar baru, 

sehingga pengguna sistem dapat lebih memahami bagaimana cara menggunakan sistem. Dalam 

bab ini akan dijelaskan bagaimana cara menjalankan sistem yang sudah dibuat. 

Halaman utama pengunjung umum merupakan tampilan awal pada saat website BUMDes 

Bandar Baru dibuka atau dijalankan. Pada halaman utama terdapat banyak informasi yang dapat 

diproleh pengunjung. Tampilan halaman utama dapat dilihat seperti pada Gambar 3.1 

 

 
Gambar 3.1. Tampilan Utama 

 

 
Gambar 3.2 Tampilan Halaman Berita 

 

Halaman pemasangan baru berfungsi untuk melakukan permohonan pemasangan 

meteran air. Dimana pelanggan dapat mengisi form permohonan terlebih dahulu sebelum 
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melakukan pemasangan baru. Tampilan halaman pemasangan baru dapat dilihat seperti pada 

Gambar 3.3. 

 

 
Gambar 3.3. Tampilan Pemasangan Baru 

 

 

 
 

Gambar 3.4 Tampilan Halaman Pemasangan Baru 

 

 



 

 

 

Jurnal Teknik Informatika Unika St. Thomas (JTIUST), Volume 02 Nomor 02, Desember 2017, ISSN : 2548-1916 

 

77 

 

3.2. Pembahasan 

Keluaran atau output merupakan tujuan akhir didalam membangun atau merancang 

sebuah perangkat lunak. Rancangan keluaran yang dibuat harus disesuaikan dengan format 

laporan yang sudah ada sebelumnya. Adapun bentuk keluaran yang akan dibuat pada sistem ini 

adalah: 

Daftar kelompok pelanggan dan tarif akan memberikan informasi kelompok pelanggan 

dan tariff yang dikenakan untuk setiap kelompok dan glongan pelanggan. Hasil daftar kelompok 

pelanggan dan tarif dapat dilihat seperti pada Gambar 15 

 

 
 

Gambar 3.5 Hasil Keluaran Daftar Kelompok Pelanggan dan Tarif 

 

Laporan pemasangan baru akan memberikan informasi dari data semua pemasangan baru 

pelanggan. Laporan ini dapat dicetak sesuai dengan periode tanggal yang diinginkan. Hasil 

keluaran laporan pemasangan baru dapat dilihat seperti pada Gambar 3.6. 

 

 
 

Gambar 5.6 Hasil Laporan Pemakaian Air Pelanggan 
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4. KESIMPULAN 

 
Setelah penulis menyelesaikan skripsi ini, maka penulis telah mendapatkan banyak  ilmu 

pengetahuan yang baru, yang menambah wawasan serta pengalaman dalam bidang ilmu 

penelitian dan penulisan karya ilmiah. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa : 

1. Dengan adanya sistem pembayaran rekening air pada desa bandar baru ini, maka 

secara otomatis mempermudah pekerjaan BUMDes Bandar baru dalam mengolah 

data-data perusahaan. 

2. Informasi yang di dapatkan dari website akan lebih cepat, lengkap dan akurat 

sehingga konsumen bisa mengetahui informasi pendaftaran,pembayaran maupun 

tunggakan yang belum dibayar. 
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