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Tuition Payment Information system is a system that provides information services in the form
of academic administration data. In the presentation of information, each agency has a different
way, there are already using computers there are also still using the manual method. This occurs
due to the use of computers requires expensive funds. The existence of information systems is
important, in this regard MTs. NU 03 Sabilul Huda Demak, because the payment of tuition
students are still not computerized. Each payment transaction fees the administration should find
the data and the data recorded in the general ledger, sehinggah it requires quite a long time. In
addition it is a problem often encountered errors and data errors are reported calculation of the
amount of money so that the data is inaccurate. To overcome these problems, it is necessary to
have a computerized system, particularly the system of tuition payment information. With
waterfall development methods in the system development method. The information system will
result in the student input, the process of administrative input, process regristasi student input,
the input process payments, process input bills and reports as required. Hopefully with the new
computer-based system to provide convenience in processing information regarding tuition
payments on MTs NU 03 Sabilul Huda Demak. In addition, a data storage media before a stack
of paper can be replaced by a computerized system and stored in the database.
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