
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Jurnal Mara Destiningrum (dalam buku Jogiyanto 2005) sistem 

adalah “Suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, 

berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk 

menyelesaikan suatu sasaran tertentu”. 

Menurut Jurnal Mara Destiningrum (dalam buku Al Bahra Bin Ladjamudin 

2005) Informasi adalah “Informasi sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk 

yang lebih berarti dan berguna bagi penerimanya untuk mengambil keputusan masa 

kini maupun yang akan datang”. 

Panti asuhan adalah wadah yang menampung anak yatim piatu. Di dalam 

panti asuhan, anak yatim piatu (tidak memiliki ibu atau ayah), anak yang dititipkan 

orang tuanya karena tidak mampu, biasanya tinggal, mendapat pendidikan, dan juga 

dibekali berbagai keterampilan agar dapat berguna di kehidupannya nanti (L. Dewi, 

Sutiari, M.Si, Wulandari 2012).   

Adanya kebutuhan informasi yang semakin lama semakin mengalami 

peningkatan, perlu mendapat perhatian dalam hal penanganannya, karena didorong 

oleh peranan pengambilan keputusan dan tersedianya data yang semakinbanyak 

serta kompleks. Pengolahan dan hubungan antar unsur-unsur dalam panti asuhan 

yang semakin luas dapat mengakibatkan timbulnya berbagai jenis data serta 

menjadi sebuah informasi yang dibutuhkan dalam panti asuhan, sehingga menjadi 

pendorong bagi pengurus dalam mengimplementasikannya. 



Panti  Asuhan mulya pusat  merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang 

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 dan pendidikan sekolah kepada anak-anak panti asuhan  

agar kelak menjadi  dewasa yang berguna dan bertanggung jawab atas dirinya dan 

terhadap masyarakat di kemudian hari. 

Pada panti asuhan mulya pusat bandarlampung sistem yang ada dipanti 

asuhan ini  masih belum tersistem, baik itu dalam penyimpanan dokumen anak panti 

asuhan, pengurus, data orang tua adopsi serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan pun 

tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga tidak mempunyai dokumentasi, jika 

ada donatur yang ingin melihat aktivitas yang ada dipanti maka pihak panti asuhan 

sulit untuk memberikan buktinya, serta jika ada pasangan suami istri yang tidak 

mempunyai anak dan mempunyai keinginan untuk adopsi anak harus datang 

langsung untuk melihat kondisi anak pantinya secara langsung, sehingga 

membutuhkan waktu yang lebih lama dan juga kurang efektif. 

Sistem Informasi Manajemen merupakan sistem yang penting untuk diadakan  

pada panti asuhan mulya pusat bandar lampung agar aktivitas  keseharian dan juga 

apabila ada kegiatan acara yang diadakan panti asuhan  itu sendiri, acara peringatan 

hari besar keagamaan,seluruh anggota panti dapat mengikuti dan melaksanakannya 

proses pun secara terstruktur dengan baik juga dapat didokumentasikan serta 

disimpan menjadi arsip panti asuhan, penyimpanan dokumen tentang anak panti 

pun dapat terdata dengan rapijuga tersistem, bila sewaktu-waktu dibutuhkan mudah 

dicari oleh petugas panti dan juga prosedur adopsi yang ada dipanti bisa berjalan 



dengan baik dan sesuai prosedur yang ada di panti asuhan serta anak panti asuhan 

yang sudah diadopsi pun benar-benar diurus oleh orang tua asuh baru nya itu dan 

tidak sembarangan memberikan hak asuh kepada orang tua asuh yang baru, 

informasi anak-anak panti yang bisa dilihat oleh calon orang tua asuh pun bisa lebih 

jelas dengan adanya sistem yang baru dipanti asuhan ini, sehingga jika ada calon 

orang tua berminat mengadopsi dari panti asuhan mulya pusat dapat melihat 

terlebih dahulu melalui sistem informasi yang ada dipanti ini kedepannya dan 

apabila orangtua asuh sudah setuju dapat langsung ke panti asuhan untuk bertemu 

langsung dan juga waktu yang digunakan lebih efektif dengan adanya sistem baru 

ini. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dilihat bahwa panti asuhan mulya 

pusat bandar lampung masih terdapat masalah di panti asuhan yang dibutuhkan 

sebuah sistem yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi 

selama ini. Sehingga penulis tertarik untuk menulis laporan dengan judul “Analisis 

dan Perancangan Aplikasi E-Dokumen (Studi Kasus: Panti Asuhan Mulya Pusat 

Bandar Lampung)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dirumuskan 

masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana merancang dan membuat sistem informasi manajemen 

Panti Asuhan Mulya Pusat Bandar Lampung? 

2. Bagaimana mengimplementasikan sistem informasi manajemen pada 

panti asuhan mulya pusat bandar lampung? 

 



1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun dari tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Merancang dan membangun sistem informasi manajemen panti asuhan 

mulya pusat bandar lampung. 

2. Dapat  memberi informasi kepada masyarakat tanpa harus datang ke 

panti asuhan tersebut. 

1.4 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara terarah dan sesuai dengan yang 

diharapkan maka ditetapkan batasan masalah yaitu : 

1. Sistem hanya menampilkan sistem informasi manajemen terkait Panti 

Asuhan Mulya Pusat Bandar Lampung. 

2. Sistem Informasi ini tidak dapat melakukan pengambilan keputusan 

dalam hal pengadopsian anak. 

3. Sumber data yang didapat melalui wawancara dengan pengurus Panti 

Asuhan Mulya Pusat Bandar Lampung. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu : 

1. Bagi Peneliti  

Dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh pada masa perkuliahan 

serta dapat berkontribusi secara ilmiah 

2. Bagi Pengguna 

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan pihak Panti Asuhan Mulya 

Pusat dapat mempermudah dalam pengelolaan sistem informasi 

manajemen pada panti asuhan. 


