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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Panti Asuhan Pesantren Bismar Al Mustaqim merupakan panti asuhan yang 

didirikan pada tahun 2014. Panti asuhan yang beralamatkan di Perum. Dosen 

Untang Jalan Nginden Baru VIII B No. 19 Surabaya ini merupakan tempat belajar 

bagi ratusan anak-anak yatim, piatu, yatim piatu maupun dhuafa. Anak-anak 

tersebut diajarkan oleh pengurus Bismar Al Mustaqim agar lebih dekat kepada 

Allah SWT melalui sholat jamaah, puasa, mendoakan orang banyak, berlatih 

kemampuan dan kecerdasan dalam berbagai macam keilmuan, dibina emosionalnya 

agar lebih percaya diri dalam menggapai cita-cita, diajarkan bersosialisasi, sikap 

disiplin dan tanggung jawab serta dipacu kreativitas dan inovatifnya. Hal tersebut 

sesuai dengan visi Bismar Al Mustaqim yaitu untuk menciptakan generasi yatim 

piatu dan dhuafa yang cerdas, sehat, handal profesional, amanah dan berakhlak 

mulia dengan pengetahuan luas dan keterampilan multi guna. 

 Untuk menunjang kegiatan-kegiatan tersebut, Bismar Al Mustaqim 

mendapatkan sumber dana dari berbagai donatur, kotak amal, kotak surga dan orang 

tua asuh. Pengolahan sumber dana tersebut diolah dengan bantuan aplikasi yang 

saat ini Bismar Al Mustaqim gunakan. Namun aplikasi tersebut ternyata 

menyulitkan admin pengolah sumber dana karena beberapa hal yaitu data petugas 

yang resign tidak dapat dinon-aktifkan, petugas masih harus menginputkan daftar 

wilayah asal pemberi sumber dana, terdapat beberapa menu atau tools pada aplikasi 

tersebut  yang tidak  digunakan oleh  admin pengolah  sumber dana karena kurang 
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paham kegunaannya, penamaan tools pada aplikasi tersebut juga tidak konsisten 

dan yang paling penting adalah aplikasi yang berjalan tidak mampu menghasilkan 

laporan penerimaan guna pelaporan setiap periode kepada ketua yayasan dan para 

jajaran pimpinan Bismar Al Mustaqim. 

Untuk itu diperlukan sebuah solusi untuk membantu permasalahan tersebut. 

Dalam hal ini tercetuslah sebuah gagasan sebagai solusi untuk membuat Rancang 

Bangun Aplikasi Penerimaan Sumber Dana pada Panti Asuhan Pesantren Bismar 

Al Mustaqim. Diharapkan aplikasi ini dapat  memudahkan dan membantu admin 

pengelola sumber dana dalam melakukan pekerjaannya serta mampu menghasilkan 

kwitansi dan laporan penerimaan.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang masalah diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai 

berikut: Bagaimana merancang dan membangun Aplikasi Penerimaan Sumber 

Dana pada Panti Asuhan Pesantren Bismar Al Mustaqim yang mampu 

menghasilkan kwitansi dan laporan penerimaan per periode? 

1.3  Batasan Masalah 

Untuk mempermudah dalam pembuatan aplikasi, maka diperlukan adanya 

batasan permasalahan yang jelas. Pada Rancang Bangun Aplikasi Penerimaan 

Sumber Dana pada Panti Asuhan Pesantren Bismar Al Mustaqim dibatasi pada 

beberapa hal, antara lain: 

1. Aplikasi ini hanya digunakan oleh admin Bagian Administrasi dan 

Umum. 

2. Tidak membahas penyaluran kelompok dana. 

3. Tidak membahas proses sumber dana menjadi kas. 
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4. Tidak membahas pembuatan laporan keuangan.  

1.4  Tujuan 

 Tujuan yang akan dicapai adalah merancang dan membangun Aplikasi 

Penerimaan Sumber Dana pada Panti Asuhan Pesantren Bismar Al Mustaqim yang 

mampu menghasilkan Rekap Penerimaan, Kwitansi, Rekap Petugas, Rekap 

Muzakki dan Peringkat Muzakki. 

1.5  Manfaat 

 Adapun beberapa manfaat dari pembuatan Rancang Bangun Aplikasi 

Penerimaan Sumber Dana pada Panti Asuhan Pesantren Bismar Al Mustaqim akan 

dijelaskan sebagai berikut. 

a. Bagi Instansi atau Perusahaan 

Manfaat aplikasi ini ketika diimplementasikan bagi instansi atau 

perusahaan adalah memberikan kemudahan dalam menghasilkan 

laporan penerimaan per periode karena aplikasi sebelumnya belum 

mampu menghasilkannya. 

b.  Manfaat bagi muzakki yaitu meningkatkan rasa aman karena donasi 

yang dititipkan kepada Panti Asuhan Pesantren Bismar Al Mustaqim 

dikelola dengan rapi. 

c. Bagi Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

Melalui kegiatan Kerja Praktik ini, Institut Bisnis dan Informatika 

Stikom Surabaya mampu mencetak mahasiswa melalui praktik kerja 

nyata. Hal tersebut akan membantu Institut Bisnis dan Informatika 

Stikom Surabaya dalam menerapkan soft skill serta mempraktikan 

kemampuan akademik mahasiswanya. 
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d. Bagi Mahasiswa 

Kegiatan ini dapat dijadikan sarana untuk mempraktikkan soft skill serta 

kemampuan akademik yang sudah didapat selama kuliah melalui kerja 

praktik nyata. 
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