
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi Sistem Informasi yang sangat pesat mendorong masyarakat 

menggunakan teknologi untuk dapat berkembang. Saat ini teknologi website 

tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga digunakan sebagai 

sarana untuk mempermudah penggunanya dalam kehidupan sehari-hari. Hal 

tersebut terjadi karena teknologi website terdapat fasilitas seperti hak akses 

internet yang dapat digunakan dimana saja dan kapan saja untuk melihat dan 

mengolah berbagai data dan informasi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. 

Akan tetapi tingginya pemanfaatan IT ini masih belum menjangkau 

instansi sosial yang jarang mengikuti perkembangan dunia IT seperti instansi 

yang lain. Salah satu instansi sosial yang belum memiliki Sistem Informasi 

Manajemen, yaitu Panti Asuhan Yatim Madani. Yang berdiri dari  tahun 2015, 

serta memiliki anak asuh sebanyak 25 orang yang terdiri dari 10 orang anak laki-

laki dan 15 anak perempuan, sejak didirikan Panti Asuhan Yatim Madani yang 

beralamatkan Jl.Kelinci No.29, Kedaton Bandar Lampung belum memiliki 

Sistem Informasi yang terintegrasi.  

Dalam pendataan anak panti, dan bantuan di Panti Asuhan Yatim Madani 

masih berupa catatan di buku. Dan  tentang penyampaian informasi dana, pihak 

panti hanya memberitahu saat ada donatur yang berkunjung ke panti. Sehingga 

informasi tentang penggunaan dana donatur masih kurang tersampaikan dengan 

baik. Sedangkan dalam memperkenalkan Panti Asuhan Yatim Madani biasanya 



pengelola panti memperkenalkan saat ada kajian rutin, memasang iklan plang di 

pinggir jalan yang mendekati lokasi Panti Asuhan Yatim Madani, dan dalam 

keadaan darurat pengelola panti membuat proposal kepada para donatur untuk 

menyampaikan apa saja yang sedang dibutuhkan saat ini. Hal ini tentu tidak 

maksimal untuk dapat mengelola sebuah panti asuhan.  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan adanya 

metode Crowdfunding  seperti yang dilakukan oleh: Deni Fadjri, I.P. (2019) 

dalam penelitiannya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi 

Pengumpulan dana panti asuhan menggunakan metode Crowfunding dengan 

model situs donasi. Kendala yang terjadi penyampaian informasi tentang 

kebutuhan dana atau biaya bagi panti asuhan seperti dana infrastruktur panti 

asuhan dana insidential dan dana kebutuhan panti asuhan informasi secara umum 

tidak disebarkan. Sehingga setiap orang atau donatur yang berkunjung saja yang 

mengetahui informasi tersebut. Untuk mengatasi kendala tersebut dibuatlah 

website dengan menggunakan metode crowdfunding, dan permodellan OO 

(Object Oriented), yang melakukan pendekatan terhadap masalah dari perspektif 

obyek. Crowdfunding adalah suatu praktik penggalangan dana untuk berbagai 

jenis usaha, baik berupa ide produk, bisnis atau kegiataan yang dananya 

diperoleh dari sumbangan masyarakat umum atau kelompok. Manfaat yang 

dirasakan setelah dibangunnya sistem informasi pengumpulan dana panti asuhan 

menggunakan metode crowdfunding dapat memenuhi kebutuhan panti asuhan 

untuk membuat proyek donasi dan mempublikasikan dana yang dibutuhkan. 



Penelitian lainnya yang pernah dilakukan oleh : Alghofari, A,(2013) adalah 

membuat Sistem Informasi Manajemen Panti Asuhan Yatim PKU 

Muhammadiyah Cabang Blimbing. yang mengalami kendala dalam 

penghimpunan dana dari masyarakat  yang masih di catat secara manual dan 

Panti Asuhan tersebut belum dikenal oleh khalayak umum. Untuk mengatasi 

kendala yang terjadi di Panti Asuhan Yatim PKU Muhammadiyah Cabang 

Blimbing dibuatlah Sistem Informasi Manajemen Panti Asuhan berbasis website. 

Sehingga pengelolaan dana donatur dan pengenalan Panti Asuhan terintegrasi 

dengan baik. Menggunakan model analisis dan desain terstruktur yang berfokus 

pada pengolahan data untuk menghasilkan sebuah sistem informasi yang memuat 

database organisasi sekaligus sebagai media pengenalan kepada khlayak umum. 

Dengan adanya metode Crowdfunding membantu pihak Panti Asuhan 

Yatim Madani dalam memperkenalkan Panti Asuhan, Melalui media sosial, 

Facebook Twiter, Whatsapp, Line dan Google
++

.dan implemetasi menggunkan 

Website dapat membantu mengelola Panti Asuhan Yatim Madani, dalam 

pengelolaan dana donatur. Serta menambahkan dalam pembangunan Sistem 

tentang pengelolaan data invetaris panti yang akan membantu pihak panti 

mengelola data inventaris mereka. Penelitian ini diharapkan dapat membantu 

Panti Asuhan Yatim Madani dalam mengolah dana donatur lebih baik, dan 

donatur tanpa harus terkendala oleh jarak dan waktu ketika mengakses informasi 

dana dan juga melakukan donasi di Panti Asuhan Yatim Madani.    

 

 



1.2 Rumusan Masalah 

Latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas menjadi dasar 

penulis  untuk merumuskan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana pengolahan dana donatur pada Panti Asuhan Yatim Madani? 

2. Bagaimana membangun Sistem informasi manajemen dana donator 

berbasis web  pada Panti Asuhan Yatim Madani? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada: 

1. Objek penelitian ini hanya dilakukan pada Panti Asuhan Yatim Madani 

Kedaton, Bandar Lampung. 

2. Penelitian ini hanya berfokus pada pengolahan dana donatur pada panti 

asuhan yatim madani, proses bisnis yang dilakukan pada sistem ini hanya 

dibatasi pada transaksi donasi, inventarisasi panti dan pembuatan laporan 

keuangan, akan tetapi pada proses pembuatan laporan keuangan donasi 

hanya dibuat secara umum tidak secara detail atau keseluruhan serta pada 

proses transfer donasi dilakukan diluar sistem dan tidak langsung 

berhubungan dengan pihak Bank. 

3. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam penelitian ini  menggunakan 

bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database. 

 

 

 

 



1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Membantu para pengurus panti dalam mengelola dana donatur, baik dana 

masuk maupun keluar dan memberikan informasi secara transparan, 

cepat, tepat dan efektif kepada donatur maupun masyarakat. 

2. Menghasilkan sistem yang mendukung proses bisnis serta kinerja pada 

Panti Asuhan Yatim Madani, dengan merancang database dan sistem 

berbasis web sehingga data lebih terstuktur. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan penulis sesuai dengan penelitian yang 

akan dibuat adalah:  

1. Untuk Panti Asuhan Yatim Madani 

Dapat membantu mengatasi masalah yang terjadi pada proses pengolahan 

dana donatur , memperkenalkan panti, dan mengelola inventarisasi panti 

asuhan menggunakan website yang mudah diakses kapanpun dan 

dimanapun oleh pihak Panti Asuhan Yatim Madani. 

2. Untuk Donatur 

Memberikan informasi donasi yang cepat, tepat dan efektif agar 

meningkatkan kepercayaan donatur dalam memberikan donasi pada Panti 

Asuhan Yatim Madani. 

 

 


