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1. Pengenalan Edupay P2H (Point-to-Host) 

Sistem Tagihan Edupay point-2-Host adalah sistem untuk mengelola tagihan institusi 

(missal yayasan, sekolah, universitas, atau institusi lainnya) sehingga tagihan tersebut dapat 

dibayarkan melalui channel bank yang bekerja sama (via Teller, ATM atau Internet Banking). 

Ada 2 environment sistem yaitu Development (Dev) untuk percobaan dan Production 

(Prod). Data tagihan yang dimasukkan pada sistem Production dapat langsung dibayarkan 

melalui bank yang terkait. 

2. Halaman Utama (Dashboard) 

Merupakan halaman utama saat pertama kali masuk kedalam sistem edupay, pada 

halaman ini pengguna akan disuguh informasi data transaksi pembayaran dalam periode 

pembayaran satu bulan terakhir. 

 

Gambar 2.1 Dashboard 

Fitur yang disediakan : 

- Kolom biru, menampilkan jumlah pengguna yang melakukan pembayaran melalui jalur 

Edupay dalam satu bulan terakhir. 
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- Kolom hijau, Menampilkan jumlah dana yang masuk kedalam pembayaran melalui 

Edupay dalam satu bulan terakhir. 

- Diagram Biru, menampilkan jumlah pengguna yang melakukan pembayaran melalui 

jalur Edupay pertiga hari dalam satu bulan terakhir. 

- Diagram Biru, menampilkan jumlah dana yang masuk pembayaran melalui jalur 

Edupay pertiga hari dalam satu bulan terakhir. 

3. Setting 

Merupakan menu yang digunakan meng-Unggah logo sekolah/institusi, pembelian kuota sms 

notifikasi tagihan-pembayaran, petunjuk singkat tata cara penggunaan Edupay, dan merubah 

password. 

3.1. Upload Logo 

Menu yang digunakan untuk meng-unggah logo dari sekolah ataupun institus yang akan 

ditampilkan pada saat melakukan pencetakan bukti pembayaran didalam aplikasi Edupay. 

 

Gambar 3.1 Menu upload logo 
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Fitur yang disediakan : 

- Upload logo sekolah/institusi 

- Bisa diupload menggunakan format file *.PNG 

3.2. Notifikasi SMS 

Menu yang digunakan oleh pengguna sebagai pembelian kuota pesan notifikasi baik notifikasi 

tagihan maupun pembayaran. 

 

Gambar 3.2 Notifikasi Tagihan 

Fitur yang disediakan 

- Pembelian jumlah kuota notifikasi 

- Riwayat pembelian 

- Menampilkan sisa kuota yang masih bias digunakan 

3.3. Petunjuk Penggunaan 

Menu yang digunakan sebagai panduan untuk pengguna jika ada kesulitan dalam 

mengoperasikan Edupay. 
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Gambar 3.3 Petunjuk Penggunaan 

Fitur yang disediakan : 

- Menyediakan informasi tatacara penggunaan secara singkat 

- Memudahkan pengguna dalam mencari informasi menggunakan berbagai menu 

- Memandu pengguna jika dalam kesulitan dalam mengoperasikan Edupay untuk pertama 

kalinya. 

3.4. Change Password 

Menu ini berfungsi sebagai merubah password standaar yang diberikan oleh pihak bank ataupun 

admin, jika ingin merubah seduai dengan standar tiap pengguna. 

 

Gambar 3.4 Ubah password 
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Fitur yang disediakan : 

- Mengganti password sebelumnya dengan password baru.. 

- Mengganti password dengan angka, huruf, dan symbol. 

 

4. Daftar Tagihan Live 

Menu yang digunakan untuk pembuatan tagihan oleh pengguan yang nanti akan dibayarkan 

oleh orangtua, walimurid, dan mahasiswa. 

 

Gambar 4.1 Data tagihan 

Untuk memasukkan tagihan baru ke dalam sistem Anda dapat menggunakan 2 cara: 

• Menambah langsung tiap tagihan ke dalam sistem (Pernomor pembayaran atau 

Perindividu) 

• Menggunakan menu Upload Tagihan 
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4.1. Input (Tagihan Individu) 

Untuk menambah langsung tagihan ke dalam sistem, klik menu Daftar tagihan live –Input perlu 

di isi. Kolom yang wajib di isi antara lain: 

• ID Tagihan: merupakan kolom sebagai nomor invoice tagihan untuk setiap nomor 

pembayaran (Virtual Account). No id_tagihan tidak bisa digunakan jika ada nomor yang 

sama maka harus dibuatkan nomor yang baru. (Untuk penginputan didalam aplikasi 

Edupay kolom “id_tagihan” akan dibuat otomatis oleh sistem, jika menggunakan file 

Excel maka silahkan dibuat sesuai dengan kebutuhan). 

• Nomor Pembayaran (Virtual Account): berupa angka yang nantinya akan digunakan 

untuk mengecek tagihan di bank (inquiry). 

• Inquiry Response Nama: nama siswa yang tertera pada tagihan 

• Inquiry Fakultas/Jenjang : fakultas/jenjang dari mahasiswa, untuk kampus silahkan 

masukan fakultas yang berada didalam kampus. Untuk sekolah silahkan masukan 

(PAUD/TK/TKIT, SD/SDIT, SMP/SMIT/MTS, SMK/SMA/SMKIT/MTS) 

• Inquiry Jurusan/Kelas : masukan jurusan yang diambil oleh mahasiswa (Ti, Si, PAI, 

Akuntansi, dst.). Untuk sekolah silahkan masukan kelas siswa/i (SD kelas 1 s.d 6, SMP 

7 s.d 9, dan SMA 10 s.d 12). 

• Detil Tagihan: berisi keterangan kode, deskripsi dan nominal tagihan 

• Total Nominal Tagihan: total dari detil tagihan, akan dijumlahkan secara otomatis 

Setelah mengisi formulir, lanjutkan dengan menekan tombol Create. Halaman akan berganti 

menjadi halaman detil tagihan. 
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Gambar 4.2 Input data tagihan individu 

 

Jika sudah mengklik tombol save maka akan tampilan tagihan yang sudah dibuat, dan 

dapat dilihat secara lengkap tagihan apa saja yang harus dibayarkan oleh orang tua atau 

walimurid. 
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Gambar 4.3 Hasil input data tagihan 

 

4.2. Upload Tagihan 

Untuk jumlah tagihan yang banyak, Anda dapat menggunakan aplikasi Microsoft 

Excel lalu menyimpannya dalam bentuk excel (*.xlsx) dan mengupload nya ke sistem. Klik 

menu Data Tagihan Live – Upload dan pilih file yang dimaksud, lalu klik Upload File. 

 

Gambar 4.4 Menu upload tagihan 

 

Perhatian: jangan edit data tagihan bila tagihan tersebut statusnya sudah dibayar. 
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Gambar 4.5 Contoh upload data tagihan via Excel 

 

Penjelasan setiap kolom file upload tagihan : 

Nama Kolom Tipe 
Panjang 

Format 
Contoh Keterangan 

id_tagihan Text 

Minimal 4 

karakter 

Maksimal 

30 karater 

39992019080101 

Bisa 

kombinasi 

huruf dan 

angka, harus 

berupa ID 

unik (tidak 

boleh 

ada yang 

sama 

nilainya) 

 

nomor_pembayaran Angka 

Minimal 4 

karakter 

Maksimal 

9 karakter 

1234567890 

Bisa memakai 

nomor induk 

atau 

nomor urut 

tagihan, boleh 

sama 

dengan nomor 

tagihan 

sebelumnya 

 

is_tagihan_aktif Angka 0 atau 1 1 

0 = Tidak 

aktif 

1 = Aktif 

 

waktu_berlaku Angka 
YYYY-

MM-DD 
2019-08-01 

Diisi bila 

masa awal 

pembayaran 

ingin 

ditentukan. 

Bila ingin 

student bisa 

membayar 

kapan saja 
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(tidak ada 

limit waktu), 

kosongkan 

kolom 

ini. 

 

Waktu_berakhir Angka 
YYYY-

MM-DD 
2019-09-01 

Diisi bila 

masa akhir 

pembayaran 

ingin 

ditentukan. 

Bila ingin 

student bisa 

membayar 

kapan saja 

(tidak ada 

limit waktu), 

kosongkan 

kolom 

ini. 

 

urutan_antrian Angka  1, 2, 3, 4, 5, dst 

Diisi bila 

masa akhir 

pembayaran 

ingin 

ditentukan. 

Bila ingin 

siswa bisa 

membayar 

kapan saja 

(tidak ada 

limit waktu), 

kosongkan 

kolom 

ini. 

nomor_induk Text 

Maksimal 

30 

karakter 

AA223344 

Nomor induk 

siswa bisa 

menggunakan 

huruf atau 

angka. 

Nama Text 255 Ubaidillah Ismail 

Nama siswa 

yang 

ditampilkan. 

Fakultas Text 255 Teknik 

Nama fakultas 

yang 

ditampilkan, 
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untuk sekolah 

jenjangnya 

(SD, SMP, 

SMK). 

 

 

 

 

Jurusan Text 255 Sistem Informasi 

Nama jurusan 

yang 

ditampilkan 

saat inquiry, 

untuk sekolah 

silahkan 

masukan 

kelas siswa. 

 

Strata Text 255 S1 

Nama strata 

yang 

ditampilkan 

saat inquiry. 

Periode Text 255 2019/2020 

Nama periode 

yang akan 

ditampilkan. 

Angkatan Text 255 2016 

Tahun/nama 

angkatan yang 

akan 

ditampilkan. 

is_notif_sms_tagihan Angka  0 atau 1 

0 = Tidak 

aktif 

1 = Aktif 

is_notif_sms_pembayaran Angka  0 atau 1 

0 = Tidak 

aktif 

1 = Aktif 

no_hp Angka 255 6282123456789 

Gunakan 62 

sebagai 

pengganti 0 

is_notif_email_tagihan Angka   

0 = Tidak 

aktif 

1 = Aktif 

is_notif_email_pembayaran Angka   

0 = Tidak 

aktif 

1 = Aktif 

email Text  wali.murid@gmail.com 

Masukan 

email dari 

wali murid 
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atau orang tua 

murid 

 

 

total_nominal_tagihan Angka  1000000 

Total nominal 

tagihan yang 

harus 

dibayarkan. 

kode_rincian_1 Text 10 A01 

Kode singkat 

detail tagihan, 

tanpa tanda 

titik dan 

koma. 

deskripsi_rincian_1 Text 255 Uang SPP 

Deskripsi 

detail dari 

tagihan, bias 

huruf atau pun 

angka. 

nominal_rincian_1 Angka  1000000 
Nominal 

detail tagihan 

kode_rincian_2 Text 10 A01 

Kode singkat 

detail tagihan, 

tanpa tanda 

titik dan 

koma. 

deskripsi_rincian_2 Text 255 Uang SPP 

Deskripsi 

detail dari 

tagihan, bias 

huruf atau pun 

angka. 

nominal_rincian_2 Angka  1000000 

Nominal 

detail tagihan 

 

 

kode_rincian_3 Text 10 A01 

Kode singkat 

detail tagihan, 

tanpa tanda 

titik dan 

koma. 

deskripsi_rincian_3 Text 255 Uang SPP 

Deskripsi 

detail dari 

tagihan, bias 

huruf atau pun 

angka. 

kode_rincian_4 Text 10 A01 
Kode singkat 

detail tagihan, 
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tanpa tanda 

titik dan 

koma. 

deskripsi_rincian_4 Text 255 Uang SPP 

Deskripsi 

detail dari 

tagihan, bias 

huruf atau pun 

angka. 

nominal_rincian_4 Angka  1000000 
Nominal 

detail tagihan 

kode_rincian_5 Text 10 A01 

Kode singkat 

detail tagihan, 

tanpa tanda 

titik dan 

koma. 

deskripsi_rincian_5 Text 255 Uang SPP 

Deskripsi 

detail dari 

tagihan, bias 

huruf atau pun 

angka. 

nominal_rincian_5 Angka  1000000 
Nominal 

detail tagihan 

kode_rincian_6 Text 10 A01 

Kode singkat 

detail tagihan, 

tanpa tanda 

titik dan 

koma. 

deskripsi_rincian_6 Text 255 Uang SPP 

Deskripsi 

detail dari 

tagihan, bias 

huruf atau pun 

angka. 

nominal_rincian_6 Angka  1000000 
Nominal 

detail tagihan 

kode_rincian_7 Text 10 A01 

Kode singkat 

detail tagihan, 

tanpa tanda 

titik dan 

koma. 

 

 

 

 

 

Nama Kolom Tipe 
Panjang 

Format 
Contoh Keterangan 
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deskripsi_rincian_7 Text 255 Uang SPP 

Deskripsi 

detail dari 

tagihan, bias 

huruf atau pun 

angka. 

nominal_rincian_7 Angka  1000000 
Nominal 

detail tagihan 

kode_rincian_8 Text 10 A01 

Kode singkat 

detail tagihan, 

tanpa tanda 

titik dan 

koma. 

deskripsi_rincian_8 Text 255 Uang SPP 

Deskripsi 

detail dari 

tagihan, bias 

huruf atau pun 

angka. 

nominal_rincian_8 Angka  1000000 
Nominal 

detail tagihan 

kode_rincian_9 Text 10 A01 

Kode singkat 

detail tagihan, 

tanpa tanda 

titik dan 

koma. 

deskripsi_rincian_9 Text 255 Uang SPP 

Deskripsi 

detail dari 

tagihan, bias 

huruf atau pun 

angka. 

nominal_rincian_9 Angka  1000000 
Nominal 

detail tagihan 

kode_rincian_10 Text 10 A01 

Kode singkat 

detail tagihan, 

tanpa tanda 

titik dan 

koma. 

deskripsi_rincian_10 Text 255 Uang SPP 

Deskripsi 

detail dari 

tagihan, bias 

huruf atau pun 

angka. 

nominal_rincian_10 Angka  1000000 
Nominal 

detail tagihan 
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4.3. Menyusun data tagihan 

Untuk mengakomodasi berbagai jenis kebutuhan dalam pembuatan data tagihan, 

berikut contoh metode yang dipakai: 

a) Dalam satu periode, satu siswa memiliki satu tagihan dengan satu atau beberapa item 

detil tagihan yang harus dibayar sekaligus. Contoh pada tabel dibawah ini : 

 Tagihan 

No Pembayaran : 11223344 

Nama : NISA AZZAHRA 

Jenjang : SMA 

Kelas : 12 IPA 

Urutan Antrian : 0 

Notifikasi Tagihan 

dan Pembayaran 
: 

Email : nisa.azzahra@gmail.com 

SMS : 628983779211 

Daftar Tagihan : 1 – SPP Agustus 2019 Rp 250.000,- 

 : 2 – LAB Rp 150.000,- 

 : 3 – Uang Gedung Rp 300.000,- 

Total Nominal Tagihan Rp 700.000,- 

 

b) Dalam satu periode, satu siswa memiliki beberapa tagihan yang bisa dibayar terpisah, 

dengan prioritas pembayaran tertentu. Contoh pada tabel dibawah ini : 

 Tagihan Pertama  

No Pembayaran : 11223355 

Nama : RIZAL KOMARUDIN 

Jenjang : SMA 

Kelas : 12 IPS 

Urutan Antrian : 1 

Notifikasi Tagihan 

dan pembayaran 
: 

Email : rizal.komarudin@gmail.com 

SMS : 6289837792112 

Daftar Tagihan : 1 – SPP Agustus 2019 Rp 250.000,- 
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Total Nominal Tagihan Rp 250.000,- 

 Tagihan Kedua 

No Pembayaran : 11223355 

Nama : RIZAL KOMARUDIN 

Jenjang : SMA 

Kelas : 12 IPS 

Urutan Antrian : 2 

Notifikasi Tagihan 

dan pembayaran 
: 

Email : rizal.komarudin@gmail.com 

SMS : 628983779212 

Daftar Tagihan : 1 – LAB Rp 150.000,- 

Total Nominal Tagihan Rp 150.000,- 

 

c) Dalam satu periode, satu siswa memiliki beberapa tagihan yang bisa dibayar terpisah, 

dan siswa bebas membayar jenis tagihan yang diinginkan.  Contoh pada tabel dibawah 

ini 

 Tagihan Pertama 

No Pembayaran : 1122336601 

Nama : BAGUS WIDIANTORO 

Jenjang : SMA 

Kelas : 12 IPS 

Urutan Antrian : 0 

Notifikasi Tagihan 

dan Pembayaran 
: 

Email : bagus.widiantoro@gmail.com 

SMS : 628983779213 

Daftar Tagihan : 1 – SPP Agustus 2019 Rp 250.000,- 

Total Nominal Tagihan Rp 250.000,- 

 Tagihan Kedua 

No Pembayaran : 1122336602 

Nama : BAGUS WIDIANTORO 

Jenjang : SMA 

Kelas : 12 IPS 

mailto:bagus.widiantoro@gmail
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Urutan Antrian : 0 

Notifikasi Tagihan 

dan Pembayaran 
: 

Email : bagus.widiantoro@gmail.com 

SMS : 628983779213 

Daftar Tagihan : 1 – LAB Rp 150.000,- 

Total Nominal Tagihan Rp 150.000,- 

 

Berikut cara memasukkan tagihan tersebut ke dalam sistem. 

A. Dalam satu periode, satu siswa memiliki satu tagihan dengan satu atau beberapa item 

detil tagihan yang harus dibayar sekaligus. 

Klik Tambah Data Tagihan Live – Pilih tab “Input” dan isi formulir, dan isi rincian 

tagihan dengan semua item yang harus dibayar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Dalam satu nomor pembayaran dengan tiga item yang dibayarkan sekaligus 

*Catatan : Mohon ditambahkan bulan pembayaran untuk SPP agar memudahkan pembayaran 

SPP tersebut untuk bulan yang benar, gambar diatas hanya sebagai contoh 

penginputan data tagihan. 
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B. Dalam satu periode, satu siswa memiliki beberapa tagihan yang bisa dibayar terpisah, 

dengan prioritas pembayaran tertentu. 

Klik Tambah Data Tagihan Live – Pilih tab “Input” dan isi formulir, isi rincian tagihan 

dengan item yang harus dibayar. Bila tagihan ini merupakan prioritas pertama yang 

harus dibayar, isi Urutan Antrian dengan angka 1. 

 

Gambar 4.7 Penginputan data tagihan secara terpisah denang antrian nomor 1 

*Catatan : Mohon ditambahkan bulan pembayaran untuk SPP agar memudahkan 

pembayaran SPP tersebut untuk bulan yang benar, gambar diatas hanya 

sebagai contoh penginputan data tagihan. 

 

Klik Klik Tambah Data Tagihan Live – Pilih tab “Input” dan isi formulir, isi rincian 

tagihan dengan item yang harus dibayar. Bila tagihan ini merupakan prioritas 

selanjutnya yang harus dibayar, isi Urutan Antrian dengan angka 2. 
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Gambar 4.8 Penginputan data tagihan secara terpisah denang antrian nomor 2 

 

C. Dalam satu periode, satu siswa memiliki beberapa tagihan yang bisa dibayar terpisah, 

dan siswa bebas membayar jenis tagihan yang diinginkan. 

Klik Tambah Data Tagihan Live – Pilih tab “Input” dan isi formulir, isi rincian tagihan 

dengan item yang harus dibayar. Tambahkan kode jenis rincian pada Nomor 

Pembayaran, misal nomor 11223366 menjadi 1122336601 untuk pembayaran 01 (SPP). 
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Gambar 4.9 No pembayaran 1122336601 untuk tagihan SPP 

 

Klik Tambah Data Tagihan Live – Pilih tab “Input” dan isi formulir, isi rincian tagihan 

dengan item yang harus dibayar. Tambahkan kode jenis rincian pada Nomor 

Pembayaran, misal nomor 11223366 menjadi 1122336602 untuk pembayaran 02 

(LAB). 
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Gambar 4.10 No pembayaran 1122336602 untk tagihan LAB 

 

4.4. Melihat data semua tagihan 

Untuk melihat data tagihan yang telah dimasukkan ke dalam sistem, klik menu Daftar 

Tagihan Live – Pilih tab “Lihat”. Tagihan yang telah di input akan muncul berikut dengan status 

pembayarannya. 
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Gambar 4.11 List tagihan yang telah dibuat 

 

4.5. Mencari tagihan tertentu 

Untuk mencari tagihan tertentu, klik menu Daftar Tagihan Live – Pilih tab “Lihat” dan ketik 

kriteria pencarian pada kolom yang tersedia, antara lain: 

• ID Tagihan 

• Nomor Pembayaran 

• Nama 

• Fakultas atau Jenjang Pendidikan 

• Jurusan atau kelas 
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Gambar 4.12 Pencarian tagihan berdasarakan Nomor Penbayaran 

 

4.6. Mendownload data tagihan 

Untuk mendownload data tagihan, klik menu Daftar Tagihan Live – Pilih tab “Lihat”, 

tambahkan kriteria pencarian bila diinginkan atau kosongkan untuk mendapat semua yang telah 

di input, lalu klik tombol “Unduh Excel”. 

 

Gambar 4.13 Tampilan saat mendownload data tagihan 
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4.7. Melihat detil tagihan 

Untuk melihat detil tagihan, klik tanda “+” berwana hijau kemudian klik tombol 

“View” pada tagihan yang dimaksud setelah mencarinya di Daftar Tagihan. Maka tampilan 

lengkap dari tagihan akan tampilan seperti pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4.14 Tampilan detail tagihan 

 

4.8. Merevisi data tagihan 

Untuk merevisi data tagihan, klik tombol “+” berwarna hijau pada tagihan yang 

dimaksud setelah melalui pencarian di Daftar Tagihan selanjutnya klik tombol “View” maka 

akan tampil data tagihan secara lengkap kemudian klik tombol “Revisi Tagihan” dipojok kanan 

atas berwarna biru. Kolom minimal yang harus diisi sama dengan ketika membuat tagihan baru. 
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Gambar 4.15 Revisi data tagihan 

 

4.9. Menghapus data tagihan 

Untuk merevisi data tagihan, klik tombol “+” berwarna hijau pada tagihan yang 

dimaksud setelah melalui pencarian di Daftar Tagihan selanjutnya klik tombol “View” maka 

akan tampil data tagihan secara lengkap kemudian klik tombol “Hapus Tagihan” dipojok kanan 

atas berwarna biru. 
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Gambar 4.16 Tampilan saat menekan tombol delete 

 

4.10. Atur Tagihan (Non-Aktif, Aktif, Hapus semua data tagihan) 

Untuk menggunakan menu tersebut, klik tab “Atur tagihan” kemudian pilih opsi yang 

akan digunaka. 

• Deaktivasi Semua  Tagihan : Non-Aktif semua tagihan dengan status Aktif. 

• Aktivasi Semua Tagihan : Aktifan semua tagihan dengan status Non-Aktif. 

• Hapus Semua Tagihan : Menghapus seluruh tagihan dengan status Belum terbayar. 

 

Gambar 4.17 Beberapa opsi menu Atur Tagihan 
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5. Notifikasi Tagihan Email dan SMS 

Untuk mengirimkan informasi kepada wali murid bahwa ada tagihan yang harus 

dibayarkan, maka edupay memberikan fitur yang memudahkan untuk menginformasikan 

kepada wali murid bahwa tagihan sudah dbuatkan oleh pihak sekolah dan bias dibayarkan 

dengan cara mengirimakn dengan menekan tombol “Blast Email” atau “Blast SMS”. 

 

Gambar 5.1 Tampilan menu notifikasi Email Tagihan 

            

Gambar 5.2 Tampilan Notifikasi SMS Tagihan 

6. Melihat Data Transaksi dan Print Bukti Bayar 

Untuk melihat transaksi terhadap data tagihan, baik itu berstatus sukses bayar, gagal bayar 

ataupun suspect (belum diketahui sukses atau gagal bayar), Anda dapat mengakses menu Data 

Transaksi. 
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Gambar 6.1 Data transaksi, jika ada transaksi yang Dibatalkan atau Suspect (Gagal) akan 

dinformasikan dihalam ini. 

 

Dari data yang sukses bayar, Anda dapat melihat detil item pembayaran dan print bukti 

bayar dengan klik link Print pada transaksi yang dimaksud. 

 

Gambar 6.2 Bukti cetak transaksi 


