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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dengan semakin maju dan berkembangnya teknologi, manusia dituntut 

untuk selalu berpikir bagaimana cara yang tepat dan cepat dalam menciptakan 

suatu sarana yang nantinya akan membantu proses kerja manusia. Salah satu 

diantaranya adalah teknologi komputer, yang sampai sekarang mengalami 

kemajuan yang sangat pesat. Untuk itu manusia dituntut untuk selalu mengetahui 

tentang teknologi komputer, walaupun hanya sistem komputernya saja. 

Yayasan Dana Sosial Al-Falah yang dikukuhkan menjadi Lembaga Amil 

Zakat Nasional oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan SK No.523 

tanggal 10 Desember 2001 menjadi entitas yang menaruh perhatian mendalam 

pada kemanusiaan yang universal. Melalui Divisi Penyaluran Yayasan Dana 

Sosial Al-Falah semakin meneguhkan pendayagunaan dana Anda secara syar’i, 

efisien, efektif & produktif. Sebagai lembaga pengelola dana ZIS yang makin 

terasa manfaatnya, Insya Allah Yayasan Dana Sosial Al-Falah akan menjadi mitra 

terpercaya Anda. 

Pelayanan donatur di Yayasan Dana Sosial Al-Falah banyak yang 

memandang sebelah mata, oleh karena itu pelayanan ini sangat jarang digunakan 

oleh banyak orang dan meragukan dengan pelayanannya, hal ini dikarenakan 

adanya pelayanan yang tidak memenuhi standar pelayanan donatur. sehingga 

program kami bekerja sama dengan pemerintah majelis ulama Indonesia dengan 

adanya kerjasama ini masyarakat dapat menilai bahwa program aplikasi donatur 
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ini sudah terbukti atas kualitas dan pelayanannya dapat dijamin. Dengan beramal 

masyarakat dapat menikmati hasilnya kelak dikemudian hari bahwa diharapkan 

masyarakat bisa beramal dengan pelayanan yang baik dan tidak menyalahi aturan 

– aturan yang ada yang sudah dituliskan dalam syariat agama islam. 

Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan 

donatur. pelayanan ini harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh 

setiap pelayanan Yayasan Donatur Al-Falah karena kualitas kinerja pelayanan 

donatur memiliki implikasi yang luas dalam kegiatan amal masyarakat. Hal ini 

dapat dilihat antara lain banyaknya kegiatan beramal secara kumulatif, baik 

seperti prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak 

konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, sehingga tidak 

menjamin kepastian (hukum, waktu dan biaya) serta masih banyak dijumpai 

praktek pungutan liar dan tindakan-tindakan yang berindikasikan penyimpangan. 

Dengan kata lain, penyelenggaraan pelayanan donatur yang dilaksanakan oleh 

yayasan  dalam berbagai sektor pelayanan kegiatan amal, seperti pada 

kenyataanya  kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. 

Sebagai pilihan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Donatur, maka 

sistem aplikasi manajemen donatur ini sebagai sarana untuk mempermudah 

pengguna untuk melakukan transaksi donatur dan meningkatkan fasilitas aplikasi 

yang praktis dan cepat diakses oleh pengguna, sehingga dapat memudahkan 

pengguna untuk mengakses donasi dimana saja dan kapan saja. 

Aplikasi Manajemen Pengelolaan Donatur (AMPD) berbasis web ini di 

buat bertujuan untuk manajemen donatur pelayanan masyarakat amal, untuk 

menampung kegiatan amal melalu aplikasi manajemen pengelolaan donatur. 
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Aplikasi Manajemen Pengelolaan Donatur Berbasis Web Guna Pelayanan donatur 

di Propinsi Jawa Timur” ini dibuat agar dapat menerima Manajemen Donatur 

yang dapat diakses di internet dengan menggunakan layanan publik di seluruh 

provinsi di indonesia, dengan sistem yang terintegrasi. Aplikasi ini dapat 

memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh pihak Yayasan Donatur 

Al-Falah.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, 

maka perumusan permasalahan adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana membangun sebuah sistem informasi yang dapat memberikan 

pelayanan pengelolaan donatur atas kinerja satuan kerja dalam memberikan 

layanan informasi. 

b. Bagaimana membangun sebuah sistem informasi yang mampu menyelesaikan 

berbagai kegiatan amal d berbagai daerah tertentu. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam membuat sistem informasi donatur ini, diperlukan batasan 

masalah agar dapat mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Adapun batasan 

masalah  yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

a. Aplikasi manajemen pengelolaan donatur  ini berbasis web application. 

b. Permasalahan pendataan atas kesalahan data para donatur yang menemukan 

adanya data yang lebih dari satu dalam pendataan donaturbaru. 
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1.4 Tujuan 

 Membangun sebuah sistem informasi yang dapat memberikan pelayanan 

pengelolaan donatur atas kinerja satuan kerja dalam memberikan layanan 

informasi dan membangun sebuah sistem informasi yang mampu menangani 

berbagai kegiatan amal di berbagai daerah tertentu. 

 

1.5 Manfaat 

1. Bagi Mahasiswa 

 Dapat meningkatkan wawasan mahasiswa terhadap kondisi nyata 

perusahaan, dan dapat menambah pemahaman, serta keyakinan akan teori 

yang diperoleh dari perkuliahan antara lain : 

a. Dapat memahami berbagai sistem kerja yang ada di perusahaan. 

b. Dapat menerapkan sekaligus mengembangkan ilmu yang di pelajari 

selama perkuliahan dengan kerja lapangan  

c. Menambah wawasan dan pengetahuan untuk mempersiapkan diri baik  

secara teoritis maupun secara praktis, untuk menghadapi dunia pekerjaan.  

2. Bagi Perusahaan 

 Adanya masukan bermanfaat yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

produktivitas perusahaan sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan 

mahasiswa selama melaksanakan observasi antara lain : 

a. Mempererat hubungan antara industri dan perguruan tinggi. 

b. Perusahaan mendapatkan bantuan tenaga dari mehasiswa – mahasiswa 

yang melakukan kerja praktek. 

 



5 

 

 

 

3. Bagi Akademik 

 Tercipta pola kemitraan yang baik dengan perusahaan tempat mahasiswa 

melaksanakan survey mengenai berbagai persoalan yang muncul untuk 

kemudian di cari solusi bersama yang lebih baik : 

a. Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana 

kurikulum yang telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja 

yang terampil di bidangnya. 

b. Dijadikan sebagai tambahan referensi khususnya mengenai perkembangan 

teknologi informasi pada sektor industri maupun pemerintahan di 

Indonesia yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan serta  

mampu menghasilkan sarjana-sarjana yang handal dan memiliki 

pengalaman di bidangnya dan dapat membina kerja sama yang baik antara 

lingkungan akademis dengan lingkungan kerja yang ada. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada laporan kerja praktik adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penulis dalam mengangkat 

judul “Rancang Bangun Aplikasi Donatur di Yayasan Al – Falah 

Berbasis Web”. 

BAB II  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini membahas tentang gambaran umum Yayasan Donasi Al – 

Falah Surabaya terkait visi dan misi, Struktur Organisasi, dll. 
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BAB III  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dijelaskan tentang landasan teori yang digunakan penulis 

dalam perancangan Sistem informasi perpustakaan di Yayasan Donasi 

Al – Falah Surabaya ini. Landasan teori yang digunakan adalah : 

 Pendaftaran donatur baru Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Sistem 

Donasi, desain sistem, database. 

BAB IV  DESKRIPSI KERJA PRAKTIK 

Bab ini membahas tentang spesifikasi prosedur dalam menyelesaikan 

sistem informasi perpustakaan di Yayasan Donasi Al – Falah Surabaya 

meliputi analisis Document Flow, Data Flow Diagram, Context 

Diagram, Entity Relationship Diagram beserta struktur file dan desain 

input/output program. 

BAB V  PENUTUP 

 Pada bab ini dijelaskan kesimpulan dan saran yang dapat digunakan 

sebagai bahan perbaikan dan pengembangan dari kegiatan perancangan 

dan pembuatan aplikasi. 

 

 

 


