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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Panti asuhan merupakan suatu lembaga yang sangat populer untuk 

membentuk perkembangan anak-anak yang tidak memiliki keluarga 

ataupun yang tidak tinggal bersama dengan keluarga. Anak-anak panti 

asuhan diasuh oleh pengasuh yang menggantikan peran orang tua dalam 

mengasuh, menjaga dan memberikan bimbingan kepada anak agar anak 

menjadi manusia dewasa yang berguna dan bertanggung jawab atas 

dirinya dan terhadap masyarakat di kemudian hari (Santoso, 2005). 

 Oleh karena itu diperlukan dana yang tidak sedikit dalam 

operasional panti asuhan tersebut. Ada banyak cara yang digunakan untuk 

menjaring dana masyarakat, salah satunya adalah penitipan kotak amal-

kotak amal pada toko, apotik, rumah sakit, dan lain-lain yang bersedia ikut 

berkonstribusi dalam pengembangan dan pengelolaan panti asuhan. 

 Kotak amal Panti Asuhan Yayasan Nur Hidayah Surakarta yang 

begitu banyak adalah merupakan data yang sangat penting dan riskan. 

Proses bisnis pengelolaan kotak amal yang berjalan saat ini adalah sebagai 

berikut  

1. Setiap awal bulan Staff Administrasi membuat jadwal pengambilan 

kotak amal di beberapa penempatan sesuai dengan bulan berjalan. 

2. Setiap pengambilan 1 (satu) kotak amal dibuatkan sebuah surat tugas 

pengambilan yang harus bernomor surat resmi, tertera nama-nama 
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petugas pengambil dana, tertera nama dan alamat tempat usaha yang 

dituju, serta distempel dan ditandatangani oleh kepala panti. 

3. Kelengkapan administrasi yang sudah lengkap akan dibawa petugas 

pengambil dana ke masing-maing tempat usaha yang dituju. Dalam 

pengambilan dana tersebut petugas membawa Lembar Berita Acara 

rangkap 2 (dua) yang berisi hasil pengambilan dana dengan rincian 

warna putih untuk pemilik tempat usaha dan warna hijau untuk 

dikembalikan kepada Bendahara. Lembar berita acara pengambilan ini 

ditandatangani oleh pemilik tempat usaha dan petugas pengambil dana 

kotak amal. 

4. Dana hasil pengambilan kotak amal diserahkan kepada Bendahara 

dengan melampirkan lembar kedua berita acara pengambilan. Hasil 

dana tersebut kemudian dilaporkan kepada kepala panti. 

 Proses bisnis diatas selama ini menggunakan Microsoft Excel dan 

Microsoft Word. Kendala menggunakan 2 (dua) software tersebut adalah :  

1. Banyak bergantung pada seorang staff administrasi yang bisa 

mengoperasikan mailmerge. 

2. Microsoft Excel tidak mendukung operasional database sehingga 

apabila data yang diolah semakin banyak mengakibatkan komputer 

bekerja lamban. 

 Untuk itu penulis mencoba membuat perancangan suatu sistem 

untuk melakukan proses kerja khusunya dalam pengelolaan data kotak 

amal di Panti Asuhan Yayasan Nur Hidayah Surakarta. Dengan dukungan 
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ketersediaan jaringan intranet dan internet, sistem yang akan digunakan 

adalah berbasis web based dan multi user. 

 Dengan pertimbangan diatas dan pribadi penulis yang ingin 

menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama ini maka penulis 

memutuskan untuk membuat suatu aplikasi web yang berjudul : “SISTEM 

INFORMASI PENGELOLAAN KOTAK AMAL PANTI ASUHAN 

YAYASAN NUR HIDAYAH SURAKARTA”. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Pada umumnya setiap organisai memerlukan sarana dalam 

memberikan dan menyajikan informasi dengan lebih cepat dan mudah bagi 

masyarakat umum maupun kalangan didalam organisasi itu sendiri, semua 

itu juga berlaku di Panti Asuhan Yayasan Nur Hidayah Surakarta. 

 Sehubungan dengan hal tersebut maka dapat dirumuskan masalah 

yang dihadapi penulis di dalam pembuatan aplikasi ini, yaitu: 

1. Bagaimana mendesain, membuat, dan menghasilkan suatu sistem 

informasi berbasis web untuk dapat menyimpan, menampilkan dan 

mengedit data kotak amal. 

2. Bagaimana informasi pada sistem informasi ini dapat di update dengan 

mudah pada waktu yang diinginkan sesuai dengan tujuan aplikasi ini, 

yaitu sistem informasi yang dinamis. 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Agar pembahasan masalah tidak menyimpang dari tujuan 

penelitian, maka berikut adalah beberapa batasan yang perlu dibuat, yaitu: 
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1. Website ini akan menampilkan halaman-halaman web yang statis 

maupun dinamis mengenai data-data kotak amal Panti Asuhan 

Yayasan Nur Hidayah Surakarta. Halaman-halaman tersebut adalah : 

a. Halaman Login : halaman yang digunakan user untuk bisa 

mengoperasikan aplikasi. 

b. Halaman Home : halaman statis berisi selamat datang dan hal-hal 

yang perlu disampaikan dalam menjalankan aplikasi ini. 

c. Halaman Data User : daftar user yang bisa menggunakan aplikasi 

ini dan menambah user baru. 

d. Halaman Data Kotak : daftar penempatan seluruh kotak amal Panti 

Asuhan Yayasan Nur Hidayah 

e. Halaman Surat Tugas : pengisian petugas pengambilan dana kotak 

amal 

f. Halaman Cari Data : pencarian data penempatan kotak amal 

dengan memasukan keyword yang diinginkan. 

g. Halaman Laporan : pemasukan dana kotak amal yang diambil oleh 

petugas 

h. Halaman Arsip : daftar arsip kotak amal mulai dari permohonan 

penempatan, penolakan permohonan, dan kotak amal yang 

ditarik/dicabut karena beberapa alasan misalnya; toko tutup, ganti 

pemilik, dan lain-lain. 

i. Halaman Logout 

2. Aplikasi ini dibangun dibawah sistem operasi Windows 7 Ultimate 

Services Pack 1. Aplikasi berbasis Web ini dibangun mendukung 
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bahasa pemograman web yang lainnya seperti: HTML (Hypertext 

Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets), dan Javascript. 

Aplikasi ini dibangun menggunakan beberapa software seperti : PHP7 

Designer, dan Adobe Photoshop CS2. Aplikasi dibangun 

menggunakan aplikasi web server XAMPP yang terdiri dari Apache, 

PHP, dan MySQL. 

1.4 Tujuan Skripsi 

 Tujuan penelitian ini adalah mengimplementasikan sistem 

informasi pengelolaan kotak amal untuk membagi fungsi-fungsi pada 

website seperti template, theme, dan script berdasarkan pembagian 

tanggung jawab dan juga menunjukkan penggunaan PHP dalam 

membangun suatu aplikasi website yang membantu menyediakan 

informasi yang aktual bagi user/pengguna yang membutuhkan. 

1.5 Manfaat Skripsi 

 Dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua 

pihak yaitu Akademik, Mahasiswa sendiri, maupun instansi yang 

bersangkutan. Adapun manfaat tersebut adalah : 

1. Bagi akademik 

STMIK Sinar Nusantara Surakarta dapat melaksanakan fungsinya 

sebagai dimensi  intelektual yaitu pengabdian masyarakat sekaligus 

sebagai referensi di perpustakaan. 

2. Bagi mahasiswa 

Penulis dapat menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama 

berada dibangku kuliah ke dalam dunia praktek kerja nyata. Di 
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samping itu setidaknya mahasiswa juga memberikan peran pemikiran 

untuk lebih mendayagunakan potensi panti asuhan sehingga didapat 

hasil optimal. 

3. Bagi Pembaca 

Sebagai literatur atau bahan perbandingan dalam penyusunan 

penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa yang akan mengambil 

tema penelitian yang sama. 

1.6 Kerangka Pikir 

 Penelitian ini berawal dari beberapa permasalahan yang dihadapi 

oleh Panti Asuhan Yayasan Nur Hidayah Surakarta dalam pengelolaan 

kotak amalnya. Kotak amal milik panti asuhan ini semakin lama semakin 

banyak, sehingga harus terdokumentasi dengan adminitrasi yang baik. 

Kotak amal sangat penting bagi panti asuhan karena kotak amal 

merupakan salah satu cara untuk menghimpun dana masyarakat. Dengan 

adanya fasilitas internet dan intranet, maka dirancang sebuah aplikasi 

berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan databse 

MySQL. Rencananya aplikasi ini akan di implementasikan di panti asuhan 

tersebut untuk mengelola data-data kotak amalnya. Aplikasi ini dibuat 

untuk memudahkan para petugas dalam pengelolaan data kotak amal. 

Diharapkan penggunaan aplikasi ini dapat lebih meningkatkan kinerja dan 

mutu petugasnya. 

 Sedangkan kerangka pemikiran dalam proses kegiatan (framework) 

Sistem Informasi dilihat gambar di bawah ini: 
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Sistem Berjalan

Pengelolaan Menggunakan 
Microsoft Word dan Ecxel 

[mail merge]

Permasalahan

Data penempatan dan 
pengambilan dana 

kotak amal semakin 
banyak

Word & Excell tidak 
mendukung database

Hanya beberapa 
petugas yang bisa 

mengoperasikan mail 
merge 

Faktor Eksternal

Ketersediaan jaringan 
intranet dan internet

Penyelesaian

Administrasi kurang 
baik dan rapi

Database dengan 
menggunakan MySQL

Bahasa pemrograman 
berbasis WEB

Pemrograman PHP
Banyak petugas yang 

dapat mengoperasikan

Metode Penelitian / 
Teknik Pengerjaan

Pengujian

Sistem Informasi Pengelolaan Kotak Amal (SIaP KA)
PANTI ASUHAN YAYASAN NUR HIDAYAH

SURAKARTA

 

Gambar 1.1 : Kerangka pikir 

1.7 Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

 Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Pembatasan 

Masalah, Metode Penelitian, Kerangka Pikir, dan Sistematika 

Penulisan. 
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Bab II Landasan Teori 

 Dalam bab ini penulis menguraikan beberapa hal yang 

berhubungan dengan sistem informasi, panti asuhan, dan 

aplikasi website dinamis yang dibangun penulis. 

Bab III Metode Penelitian 

 Bab ini berisikan analisis berupa penjabaran kebutuhan 

pemakai serta perancangan yang meliputi perancangan data, 

dan perancangan fungsi. 

Bab IV Gambaran Umum 

 Pada bab ini membahas tentang Profil, Visi dan Misi, 

Fasilitas, Letak Geografis, Struktur Organisasi Panti Asuhan 

Yayasan Nur Hidayah Surakarta, dan data kotak amal. 

Bab V Pembahasan 

 Dalam bab ini penulis menyajikan tentang pengertian 

implementasi aplikasi, dan tujuan implementasi aplikasi. 

Bab VI Penutup 

 Bab ini berisikan kesimpulan yang diambil berkaitan dengan 

sistem yang dibuat dan saran untuk pengembangan sistem 

lebih lanjut. 

 


