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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

 

4.1 Analisa Sistem  
 
Pelaksanaan kerja praktek dilakukan di sebuah Panti Asuhan dan Pesantren 

yang beralamatkan di Perumahan Dosen Untag Jalan Nginden Baru VIII-B No. 19 

Surabaya. Berdasarkan observasi yaitu wawancara dan pengumpulan bukti 

dilapangan, proses penerimaan sumber dana atau donasi sudah dibantu dengan 

Aplikasi Penerimaan Sumber Dana. Proses bisnis yang dilakukan mula-mula 

donatur yang ingin memberikan donasi dapat mengirimkan donasinya melalui 

rekening atau datang langsung ke pesantren atau melalui layanan jemput donasi. 

Baik memberikan donasi dengan cara transfer atau memberikan langsung atau 

melalui layanan jemput donasi, semua bukti donasi akan dijadikan acuan untuk 

petugas penerimaan donasi memasukkan data donasi pada Aplikasi Penerimaan 

Sumber Dana.  

Donasi yang diberikan oleh donatur tidak selalu dalam bentuk uang, 

melainkan dapat berupa barang ataupun makanan. Semua bentuk donasi tersebut 

akan tetap dicatat dalam Aplikasi Penerimaan Sumber Dana. Donasi sendiri dapat 

dikelompokkan menjadi enam kategori, yaitu: Infaq, Zakat, Shodaqoh, Kotak 

Amal, Kotak Surga dan Orang tua Asuh. Sedangkan donatur dapat dikelompokkan 

menjadi tiga kategori , yaitu: rutin, tidak rutin, dan isidentil. Disebut donatur rutin 

yaitu jika donatur memberikan donasinya minimal satu bulan sekali. Sedangkan 

disebut  donatur  tidak rutin yaitu jika donatur  memberikan donasinya tidak selalu
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satu bulan sekali dan disebut donatur isidentil yaitu jika donatur tiba-tiba 

memberikan donasinya dan tidak berniat menjadi donatur. Dalam artian hanya 

sekedar ingin memberikan donasinya saat itu saja. 

Pada proses bisnis yang berjalan, sebelum petugas dapat memasukkan data 

ke dalam transaksi penerimaan, petugas harus memasukkan data petugas, data 

muzakki dan data wilayah muzakki. Baru data tersebut dapat digunakan sebagai 

informasi di transaksi penerimaan. Kemudian data penerimaan yang dimasukkan 

akan ditampilkan di Rekap Penerimaan. Rekap Penerimaan akan dijadikan sumber 

data untuk admin pengelola sumber dana mencetak kwitansi. 

Pada aplikasi yang sedang digunakan ini timbul masalah yang menjadi 

hambatan bagi admin pengelola sumber dana, diantaranya: data petugas tidak dapat 

dinon-aktifkan ketika petugas resign, terdapat Menu Pembayaran yang sama sekali 

tidak pernah digunakan, tidak mampu menghasilkan laporan penerimaan setiap  

periode sesuai yang dibutuhkan oleh pihak pesantren sehingga laporan tersebut 

harus dibuat menggunakan Ms. Excel setiap kali dibutuhkan. 

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka dikembangkanlah Aplikasi 

Penerimaan Sumber Dana Panti Asuhan dan Pesantren Bismar Al Mustaqim agar 

dapat menghasilkan laporan penerimaan guna kepentingan pelaporan periode 

kepada jajaran pimpinan Bismar Al Mustaqim dan juga Muzakki. 

 
4.2  Perancangan Sistem 

Perancangan Aplikasi Penerimaan Sumber Dana pada Panti Asuhan dan 

Pesantren Bismar Al Mustaqim terdiri dari: System Flow Sebelum Perancangan, 

Input Process Output (IPO), System Flow Sesudah Perancangan, Diagram 

Hierarchy Input Process Output (HIPO), Context Diagram, Data Flow Diagram 
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(DFD) Level 0, Data Flow Diagram (DFD) Level 1, Conceptual Data Model 

(CDM), Physical Data Model (PDM) dan Struktur Tabel. 

4.2.1  Block Diagram 

 

Deskripsi Data: 

1. Input 
 
a. Data Petugas 

Data Petugas berisi simpanan data petugas baik itu nomor registrasi 

petugas, tanggal registrasi, nama, tempat/tanggal lahir, alamat, nomor 

telepon, dsb. 

b. Data Muzakki 

Data Muzakki berisi simpanan data muzakki (donatur) baik itu nomor 

registrasi muzakki, tanggal registrasi, nama, alamat, status muzakki, dsb. 

c. Data Donasi 

Data Donasi berisi nilai donasi, yaitu dapat berupa 

uang/barang/makanan.  

2. Process 

a. Proses Penerimaan Sumber Dana 

Proses mengelola transaksi penerimaan sumber dana merupakan proses 

yang menyimpan data donasi muzakki ke dalam data penerimaan sumber 

dana. 

Gambar 4.1. Block Digram 
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b. Proses Pelaporan  

Proses pelaporan merupakan proses yang dilakukan agar terbentuk 

output sesuai yang diinginkan.  

3. Output  

a. Laporan Penerimaan 

Laporan Penerimaan berisi data-data transaksi pada periode tertentu 

lengkap dengan nama petugas yang bertanggung jawab, nama muzakki, 

donasi, jenis penerimaan dan status kwitansi. 

b. Kwitansi  

Kwitansi merupakan bukti donasi pada tanggal tertentu yang diberikan 

oleh muzakki kepada pihak yayasan. Kwitansi ini menyimpan tanggal 

donasi, nama, alamat, telepon muzakki, nilai donasi, jenis penerimaan 

dan petugas yang bertanggung jawab. 

c. Peringkat Muzakki 

Peringkat Muzakki merupakan laporan yang mengurutkan penjumlahan 

banyakanya donasi yang diberikan muzakki. 

4.2.2  System Flow  

System flow sebelum perancangan merupakan alur sistem sebelum Aplikasi 

Penerimaan Sumber Dana dikembangkan. System flow ini dibuat berdasarkan 

hasil pengamatan yang dilakukan pada Panti Asuhan  dan Pesantren Bismar Al 

Mustaqim. System flow sebelum perancangan ini terdiri dari system flow 

penerimaan infaq, system flow zakat, system flow shodaqoh, system flow kotak  

amal dan kotak surga. 
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a. System Flow Sebelum Perancangan 

1) System Flow Penerimaan Infaq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System flow penerimaan infaq merupakan alur sistem sebelum perancangan 

untuk mengelola data infaq yang diterima dari donatur hingga tersimpan ke dalam 

database. Alur ini dimulai dari Bagian Humas dan Pengembangan yang 

melakukan pencarian data muzakki dan petugas untuk informasi penerimaan 

donasi. Kemudian sistem akan mengecek keberadaan muzakki dari tabel muzakki 

untuk proses pencarian data muzakki dan mengecek keberaan petugas dari tabel 

petugas. Barulah Bagian Humas dan Pengembangan memasukkan data infaq yang 

kemudian oleh sistem akan disimpan di tabel infaq. 

 

Gambar 4.2. System Flow Penerimaan Infaq 

System Flow Penerimaan Infaq
Bagian Humas dan 

Pengembangan Sistem
Ph

as
e

Mulai

Data Infaq
Pencarian Data 

Muzakki

Pencarian Data 
Petugas

Tabel Muzakki

Tabel Petugas

Simpan

Tabel Infaq Selesai
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2) System Flow Penerimaan Zakat 

System flow penerimaan zakat merupakan alur sistem sebelum perancangan 

untuk mengelola data zakat yang diterima dari donatur hingga tersimpan ke dalam 

database.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alur ini dimulai dari Bagian Humas dan Pengembangan yang melakukan 

pencarian data muzakki dan petugas untuk informasi penerimaan donasi. 

Kemudian sistem akan mengecek keberadaan muzakki dari tabel muzakki untuk 

proses pencarian data muzakki dan mengecek keberaan petugas dari tabel petugas. 

Barulah Bagian Humas dan Pengembangan memasukkan data zakat yang 

kemudian oleh sistem akan disimpan di tabel zakat. Sewaktu data zakat 

dibutuhkan, maka akan dibaca melalui tabel zakat tersebut. 

 

Gambar 4.3. System Flow Penerimaan Zakat 

System Flow Penerimaan Zakat
Bagian Humas dan 

Pengembangan Sistem

Ph
as

e

Mulai

Data Zakat
Pencarian Data 

Muzakki

Pencarian Data 
Petugas

Tabel Muzakki

Tabel Petugas

Simpan

Tabel Zakat Selesai
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3) System Flow Penerimaan Kotak Amal dan Kotak Surga 

System flow penerimaan kotak amal dan kotak surga merupakan alur sistem 

sebelum perancangan untuk mengelola data kotak amal dan kotak surga yang 

diterima dari donatur hingga tersimpan ke dalam database.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alur ini dimulai dari Bagian Humas dan Pengembangan yang melakukan 

pencarian data muzakki dan petugas untuk informasi penerimaan donasi. 

Kemudian sistem akan mengecek keberadaan muzakki dari tabel muzakki untuk 

proses pencarian data muzakki dan mengecek keberaan petugas dari tabel petugas. 

Barulah Bagian Humas dan Pengembangan memasukkan data kotak amal dan 

kotak surga yang kemudian oleh sistem akan disimpan di tabel kotak amal dan 

Gambar 4.4. System Flow Penerimaan Kotak Amal dan  Kotak Surga 

System Flow Penerimaan Kotak Amal dan Kotak Surga
Bagian Humas dan 

Pengembangan Sistem

Ph
as

e
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Data Kotak Amal 
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Pencarian Data 
Muzakki

Pencarian Data 
Petugas

Tabel Muzakki

Tabel Petugas

Simpan

Tabel Kotak 
Amal dan 

Kotak Surga
Selesai
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kotak surga. Sewaktu data kotak amal dan kotak surga dibutuhkan, maka akan 

dibaca melalui tabel kotak amal dan kotak surga tersebut. 

4) System Flow Penerimaan Shodaqoh 

System flow penerimaan shodaqoh merupakan alur sistem sebelum 

perancangan untuk mengelola data shodaqoh yang diterima dari donatur hingga 

tersimpan ke dalam database.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alur ini dimulai dari Bagian Humas dan Pengembangan yang melakukan 

pencarian data muzakki dan petugas untuk informasi penerimaan donasi. 

Kemudian sistem akan mengecek keberadaan muzakki dari tabel muzakki untuk 

proses pencarian data muzakki dan mengecek keberaan petugas dari tabel petugas. 

Barulah Bagian Humas dan Pengembangan memasukkan data shodaqoh yang 

Gambar 4.5. System Flow Penerimaan Shodaqoh 

System Flow Penerimaan Shodaqoh
Bagian Humas dan 

Pengembangan Sistem

Ph
as

e
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Data Shodaqoh
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Tabel Muzakki

Tabel Petugas

Simpan
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kemudian oleh sistem akan disimpan di tabel shodaqoh. Sewaktu data shodaqoh 

dibutuhkan, maka akan dibaca melalui tabel shodaqoh tersebut. 

b. System Flow Sesudah Perancangan 

1) System Flow Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk dapat mengakses aplikasi ini, setiap user harus memasukan username 

dan password terlebih dahulu sebagai salah satu bentuk sistem keamanan serta 

pemberian hak akses. 

2)  System Flow Ganti Password 

System Flow Ganti Password merupakan gambaran alur sistem untuk 

mengubah password yang dimiliki oleh user. Alur ini dapat dilakukan apabila 

petugas sudah terdaftar di Master Petugas, kemudian user mengisi username, 

mengisi password lama dan mengisi password baru. Ketika user menekan tombol 

ubah, maka sistem akan mengubah password lamanya dengan password yang 

baru. 

System Flow Login 

Bagian Humas dan 
Pengembangan Sistem Ketua Yayasan Muzakki

Ph
as

e

Mulai

Username dan 
Password

Cek User dan 
Password

Valid ?

User atau 
Password 

salah

Login 
berhasil

Tabel Petugas

Y

T

Selesai

Gambar 4.6. System Flow Login 
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3) System Flow Penerimaan 

 

System Flow Ganti Password

Bagian Humas dan 
Pengembangan Sistem Ketua Yayasan Muzakki

Ph
as

e

Mulai

Username, 
Password 

Lama dan Baru

Cek User dan 
Password Valid ?

User atau 
Password 

salah

Password 
berhasil 
diubah

Tabel Petugas

T

Selesai

Ubah Password

Y

 

Gambar 4.7. System Flow Ganti Password 

Gambar 4.8. System Flow Penerimaan 
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Y
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Penerimaan

Cetak Kwitansi Kwitansi
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System Flow Penerimaan dapat dilakukan apabila muzakki terdaftar pada 

master muzakki dan petugas yang bertanggung jawab terhadap pengambilan 

donasi muzakki terdaftar pada master petugas. Jika sudah terdaftar, barulah nilai 

donasi dan jenis penerimaan dapat disimpan di tabel penerimaan. 

4) System Flow Mencetak Peringkat Muzakki 

System Flow Mencetak Peringkat Muzakki menjelaskan bagaimana sistem 

merekap muzakki yang sering memberikan donasinya. Untuk itu, dibutuhkan 

tabel muzakki dan tabel peneriman agar sistem dapat menghitung banyak data 

penerimaan yang diberikan oleh muzakki. Setelah itu sistem akan menampilkan 

peringkat muzakki beserta jumlah data penerimaan dan dapat dicetak untuk 

dilaporkan kepada Ketua Yayasan Bismar Al Mustaqim. 

 

5)  System Flow Mencetak Laporan Penerimaan 

System Flow Mencetak Laporan Penerimaan menjelaskan bagaimana 

sistem merekap penerimaan pada periode tertentu. Untuk mencari data 

penerimaan yang akan direkap dapat dengan cara memfilter berdasarkan jenis 

System Flow Mencetak Peringkat Muzakki

Bagian Humas dan 
Pengembangan Sistem Ketua Yayasan Muzakki

Ph
as

e

Menghitung banyak 
data penerimaan 

yang diberikan oleh 
muzakki

Peringkat 
Muzakki  

Cetak Peringkat 
Muzakki

Peringkat 
Muzakki

Selesai

Tabel Muzakki
Tabel Penerimaan

Mulai

Gambar 4.9. System Flow Mencetak Peringkat Muzakki 
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penerimaan, status muzakki dan kategori donasi. Tabel yang dibutuhkan untuk 

mencetak laporan penerimaan adalah tabel penerimaan. Laporan Penerimaan ini 

nantinya akan ditanda tangani oleh Ketua Yayasan Bismar Al Mustaqim dan akan 

menjadi informasi yang bermanfaat bagi jajaran pimpinan Bismar Al Mustaqim. 

Untuk mencetaknya, user harus memasukkan tanggal penerimaan transaksi 

penerimaan terlebih dahulu, barulah sistem akan memfilter sesuai spesifikasi baik 

itu jenis penerimaan, status muzakki maupun kategori donasinya. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Diagram Berjenjang (HIPO) 

Diagram berjenjang merupakan gambaran sistem secara menyeluruh yang 

digambarkan melalui hirarki proses. Pada Gambar 4.11 terlihat proses dan 

subproses dari Aplikasi Penerimaan Sumber Dana pada Panti Asuhan dan 

Pesantren Bismar Al Mustaqim, yaitu terdapat 3 proses utama yang terdiri dari 

Proses Mengelola Master, Proses Penerimaan Sumber Dana dan Proses Pelaporan. 

System Flow Mencetak Laporan Penerimaan

Bagian Humas dan 
Pengembangan Sistem Ketua Yayasan Muzakki

Ph
as

e

Mulai

Tanggal Cetak
Filter Data

Laporan 
Penerimaan

Cetak Laporan 
Laporan 

Penerimaan

Selesai

Tabel 
Penerimaan

Gambar 4.10. System Flow Mencetak Laporan Penerimaan 
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Untuk Proses Mengelola Data Master terdiri dari: mengelola data petugas, data 

bagian, data muzakki dan data jenis penerimaan. Untuk Proses Penerimaan 

Sumber Dana tidak terdapat sub proses. Sedangkan untuk Proses Pelaporan 

terdapat sub proses mencetak kwitansi, peringkat muzakki dan laporan 

penerimaan. 

 

4.2.4  Context Diagram 

Contex Diagram pada Gambar 4.12 menjelaskan alur data yang terjadi pada 

Aplikasi Penerimaan Sumber Dana, context diagram tersebut memiliki tiga 

eksternal entitas sebagai sumber data atau destinasi data tersebut mengalir, yaitu: 

Bagian Humas dan Pengembangan, Ketua Yayasan dan Muzakki. 

Dari context diagram, sistem akan berjalan apabila mendapatkan inputan 

berupa data donasi dari Muzakki. Supaya donasi tersebut dapat diproses, maka 

sistem juga membutuhkan data lainnya seperti data petugas dan data muzakki. 

Usai diproses, sistem akan mengeluarkan kwitansi untuk Muzakki sebagai bukti 

Gambar 4.11. Diagram Berjenjang (HIPO) 

Rancang Bangun Aplikasi 
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Penerimaan
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Cetak 
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bahwa donasi yang diberikan sudah diproses oleh Bismar Al Mustaqim. Untuk 

pelaporan bahwa kwitansi sudah sampai ditangan muzakki atau belum, maka 

diperlukan inputan data berupa status kwitansi dari Bagian Humas dan 

Pengembangan. Ketika seluruh inputan sudah diperoleh, maka sistem akan 

mengeluarkan laporan-laporan yang ditujukan kepada Ketua Yayasan yaitu 

berupa laporan penerimaan dengan spesifikasi tertentu.  

 

 

4.2.5  Data Flow Diagram (DFD)  

 a.     Data Flow Diagram (DFD) Level 0 

Data Flow Diagram (DFD) level 0 merupakan hasil decompose dari context 

diagram. Pada Data Flow Diagram (DFD) level 0 ini terdapat dua proses, yaitu 

proses penerimaan dan proses pelaporan. Untuk Proses Penerimaan terjadi karena 

adanya data donasi dari Muzakki. Kemudian sebagai informasi dari donasi 

tersebut, maka dibutuhkan tabel petugas, tabel bagian, tabel muzakki dan tabel 

jenis penerimaan. Kemudian transaksi tersebut akan dicetak menjadi kwitansi 

yang diberikan kepada Muzakki. Untuk informasi apakah kwitansi tersebut sudah 

terkirim atau tertunda, maka Bagian Humas dan Pengembangan akan memberikan 

data berupa status kwitansi ke dalam proses penerimaan dan diubah ke dalam tabel 

penerimaan. Dalam menghasilkan laporan peringkat muzakki dan laporan 

Gambar 4.12. Context Diagram 

Aplikasi Penerimaan 
Sumber Dana pada 

Panti Asuhan Pesantren 
Bismar Al Mustaqim

Ketua YayasanPeringkat Muzakki
Muzakki Data Donasi
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penerimaan lainnya, maka sistem hanya membutuhkan data yang diambil dari 

tabel penerimaan saja.  

 

b.  Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Proses Penerimaan 

Berdasarkan Gambar 4.14, DFD level 1 proses penerimaan menjelaskan 

bagaimana alur proses penerimaan yang dimulai dari mencari nama petugas yang 

akan bertanggun jawab terhadap penerimaan, kemudian dilanjutkan dengan 

mencari nama muzakki, lalu memilih jenis penerimaan dan yang terakhir adalah 

proses entry data donasi. Setelah itu barulah data penerimaan disimpan pada tabel 

penerimaan. Untuk informasi apakah kwitansi tersebut sudah terkirim atau 

tertunda, maka Bagian Humas dan Pengembangan akan memberikan data berupa 

status kwitansi ke dalam proses penerimaan dan diubah ke dalam tabel 

penerimaan. 

Gambar 4.13. DFD Level 0 
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c. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Proses Pelaporan 

 

Berdasarkan Gambar 4.15 DFD Level 1 proses pelaporan menjelaskan 

bagaimana alur data menghasilkan laporan-laporan yang ditujukan kepada jajaran 

pimpinan Bismar Al Mustaqim sebagai informasi untuk mendukung pengambilan 

keputusan dan juga kepada muzakki. 

Gambar 4.15. DFD Level 1 Proses Pelaporan 
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Gambar 4.14. DFD Level 1 Penerimaan Sumber Dana 
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4.2.6  Conceptual Data Model (CDM) 

 

Conceptual Data Model merupakan tahapan logik yang menunjukkan relasi 

antar tabel dalam database. Conceptual Data Model (CDM) pada aplikasi ini 

menggunakan lima tabel yaitu Tabel Bagian, Tabel Petugas, Tabel Muzakki, 

Tabel Jenis Penerimaan dan Tabel Penerimaan. Hubungan antara tabel-tabel 

tersebut digambarkan pada Gambar 4.16. 

4.2.7  Physical Data Model 

 Tahapan fisik yang digambarkan melalui PDM merupakan hasil 

pengembangan dari CDM dengan pemberian keterangan tipe data masing- masing 

atribut serta menampilkan primary key dan foreign key pada setiap tabel yang di 

Gambar 4.16. Conceptual Data Model 
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tunjukan pada Gambar 4.17. Pada PDM Aplikasi Penerimaan Sumber Dana ini 

tidak terdapat tabel baru yang merupakan hasil relasi dari many to many. 

 

 

4.3 Kebutuhan Sistem 

Kebutuhan sistem pada aplikasi persediaan barang meliputi kebutuhan 

perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). 

4.3.1 Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi persediaan 

barang adalah perangkat komputer yang memiliki spesifikasi minimal sebagai 

berikut: 

1. Seperangkat komputer dengan processor 1.70GHz.  

2. VGA 64MB bit dengan resolusi 1366 x 768 atau lebih tinggi. 

Gambar 4.17. Physical Data Model 
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3. Memori RAM 2GB atau lebih tinggi. 

4.3.2 Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi persediaan 

barang adalah: 

1. Sistem Operasi Windows 10 Professional. 

2. Microsoft SQL Server 2008. 

3. MicrosoftVisual Studio 2010. 

4.4 Database Management System (DBMS) 

Dari PDM yang telah terbentuk, maka dapat disusun struktur tabel yang 

digunakan untuk menyimpan data. Tabel-tabel yang digunakan pada sistem ini 

antara lain: 

1. Tabel Bagian 

Nama Tabel : Bagian 

Primary key : kode bagian 

Foreign ke y : - 

Fungsi  : Untuk menyimpan data bagian 

 
Table 4.1. Struktur Tabel Bagian 

Field Data Type Length Constraint 

kodeB Varchar 15 Primary Key 

namaB Varchar 50 - 

 

2. Tabel Petugas 

Nama Tabel : Petugas 

Primary key : noRegP 
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Foreign key  : kode bagian 

Fungsi  : Untuk menyimpan data petugas 

 
Table 4.2. Struktur Tabel Petugas 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Tabel Muzakki 

Nama Tabel : Muzakki 

Primary key : noRegM 

Foreign key  : - 

Fungsi  : Untuk menyimpan data muzakki 

 

Field Data Type Length Constraint 

noRegP Varchar 30 Primary Key 

tglRegP Varchar 35 - 

namaP Varchar 100 - 

jKelP Varchar 15 - 

ttlP Varchar 50 - 

alamatP Varchar 100 - 

teleponP Varchar 15 - 

emailP Varchar 30 - 

keaktifanP Varchar 15 - 

userP Varchar 30 - 

passwordP Varchar 10 - 

kodeB Varchar 15 Foreign key 
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Table 4.3. Struktur Tabel Muzakki 
 

Field Data Type Length Constraint 

noRegM Varchar 30 Primary Key 

tglRegM Varchar 30 - 

namaM Varchar 100 - 

jkelM Varchar 15 - 

alamatM Varchar 100 - 

teleponM Varchar 15 - 

emailM Varchar 30 - 

namaIns Varchar 100 - 

alamatIns Varchar 100 - 

keaktifanM Varchar 15 - 

statusM Varchar 15 - 

 

4. Tabel Jenis Penerimaan 

Nama Tabel : JenisPenerimaan 

Primary key : kodeJP 

Foreign key  : - 

Fungsi  : Untuk menyimpan kelompok data donasi 

 
Table 4.4. Struktur Tabel Jenis Penerimaan 

 

 

 

 

Field Data Type Length Constraint 

kodeJP Varchar 15 Primary Key 

namaJP Varchar 30 - 
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5. Tabel Penerimaan 

Nama Tabel : Penerimaan 

Primary key : noTransPen 

Foreign key  : noRegP, noRegM, kodeJP, kodeB 

Fungsi   : Untuk menyimpan transaksi penerimaan sumber  

    dana 

 
Table 4.5. Struktur Tabel Penerimaan 

 

 

 

Field Data Type Length Constraint 

noTransPen Varchar 30 Primary key 

tglPen Varchar 30 - 

noRegP Varchar 30 Foreign Key 

noRegM Varchar 30 Foreign Key 

jPengambilan Varchar 20 - 

namaBank Varchar 50 - 

alamatPengambilan Varchar 100 - 

teleponPengambilan Varchar 15 - 

donasitunai Integer - - 

terbilang Varchar 100 - 

donasinontunai Varchar 100 - 

kodeJP Varchar 15 Foreign Key 

kodeB Varchar 15 Foreign Key 
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4.5    Pengoperasian Program 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai langkah-langkah dalam 

pengoperasian program Aplikasi Penerimaan Sumber Dana. Adapun langkah-

langkahnya sebagai berikut. 

a. Tampilan Menu Utama 

Pada Gambar 4.18  merupakan desain interface awal yang akan ditemui 

ketika user mulai mengoperasikan aplikasi. Pada menu utama terdapat menu file, 

menu master, menu transaksi dan menu laporan. Di menu file sendiri terdapat sub 

menu, yaitu: menu login, menu ganti password dan menu logout. Untuk menu 

master terdapat sub menu master bagian, menu petugas, menu muzakki dan menu 

jenis penerimaan. Pada menu transaksi digunakan untuk memproses penerimaan 

sumber dana yang diberikan oleh muzakki. Sedangkan di menu laporan terdapat 

menu cetak kwitansi, laporan peringkat muzakki dan laporan penerimaan. Pada 

laporan penerimaan juga dicetak berdasarkan status muzakki, berdasarkan program 

donasi atau berdasarkan kategori donasi. 

 

Gambar 4.18. Tampilan Menu Utama 
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b. Tampilan Menu Login  

Pada Gambar 4.19 tampilan menu login berfungsi sebagai persyaratan awal 

bagi user agar dapat mengoperasikan aplikasi. Menu login digunakan sebagai 

keamanan sehingga tidak semua petugas dapat melakukan transaksi penerimaan. 

Apabila petugas suda terdaftar di dalam master petugas, barulah petugas tersebut 

dapat login ke dalam aplikasi ini. 

 

 

c. Tampilan Menu Ganti Password 

 

Menu ini digunakan untuk user untuk dapat mengganti password apabila 

password lama dirasa tidak cukup aman. User dapat mengganti password dengan 

Gambar 4.19. Tampilan Menu Login 

Gambar 4.20. Tampilan Menu Ganti Password 
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cara mengisi user ID, kemudian mengisi password lama, baru dapat membuat 

password baru. Password baru inilah yang nantinya akan digunakan oleh user 

ketika login berikutnya. Tombol simpan berfungsi untuk menyimpan password 

yang baru menggantikan password lama. Sedangkan tombol cancel digunakan 

untuk membatalkan perintah mengganti password. Untuk lebih jelasnya 

digambarkan pada Gambar 4.20. 

 
d. Tampilan Menu Master Bagian 

Gambar 4.21 merupakan menu master bagian yang digunakan agar user dapat 

membuat pengelompokkan job description dari petugas yang bekerja. Aplikasi ini 

bekerja dengan mengenal kode bagian yang dibuat oleh user. Tombol simpan 

digunakan untuk menambah data bagian pada tabel bagian. Tombol ubah digunakan 

untuk mengubah nama bagian apabila tidak sesuai dan tombol hapus digunakan 

untuk menghapus data bagian yang tidak diperlukan. Sedangkan tombol cari untuk 

mencari data bagian apabila kesulitan menemukan data yang dicari karena 

banyaknya data yang ditampilkan pada listview. 

Gambar 4.21. Tampilan Menu Master Bagian 
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e. Tampilan Menu Master Petugas 

Pada Gambar 4.22 menjelaskan tentang data-data yang harus diisikan oleh 

user agar data petugas yang bekerja dapat ditambahkan ke dalam database 

penerimaan sumber dana. Perintah ubah dapat dijalankan dengan cara mengklik 

nomor registrasi petugas yang terdapat pada listview, kemudian data akan muncul 

pada kolom-kolom isian data. Selanjutnya user tekan tombol ubah. Namun jika user 

kesulitan menemukan nomor regstrasi petugas karena jumlah petugas yang banyak 

pada listview, maka user dapat mencari nama petugas dengan mengisi nama petugas 

kemudian tekan tombol cari. Sedangkan jika user menginginkan data petugas 

tersebut tidak ada, maka user dapat menekan tombol hapus.  

  

 Setelah semua textbox terisi, maka seluruh data baru yang dimasukkan dan 

data lama petugas akan muncul pada listview seperti Gambar 4.23 berikut ini. 

Gambar 4.22. Tampilan Menu Master Petugas 
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f. Tampilan Menu Master Muzakki 

Gambar 4.23. Tampilan Menu Master Petugas (Lanjutan) 

Gambar 4.24. Tampilan Menu Master Muzakki 
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Pada Gambar 4.24 menjelaskan tentang data-data yang harus diisikan oleh 

user agar data muzakki yang bekerja dapat ditambahkan ke dalam database 

penerimaan sumber dana. Perintah ubah dapat dijalankan dengan cara mengklik 

nomor registrasi muzakki yang terdapat pada listview, kemudian data akan muncul 

pada kolom-kolom isian data. Selanjutnya user tekan tombol ubah. Namun jika user 

kesulitan menemukan nomor regstrasi muzakki karena jumlah muzakki yang 

banyak pada listview, maka user dapat mencari nama muzakki dengan mengisi 

nama muzakki kemudian tekan tombol cari. Sedangkan jika user menginginkan 

data muzakki tersebut tidak ada, maka user dapat menekan tombol hapus. 

 

  

 

 

Gambar 4.25. Tampilan Menu Master Muzakki (Lanjutan) 
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g. Tampilan Menu Master Jenis Penerimaan 

Gambar 4.26 merupakan menu master jenis penerimaan yang digunakan agar 

user dapat membuat pengelompokkan jenis donasi dari muzakki. Contoh jenis 

penerimaan dalam Aplikasi Penerimaan Sumber Dana ini yaitu infaq, zakat, 

shodaqoh, kotak amal, kotak surga dan orang tua asuh. Aplikasi ini bekerja dengan 

mengenal kode jenis penerimaan yang dibuat oleh user. Tombol simpan digunakan 

untuk menambah data bagian pada tabel jenis penerimaan. Tombol ubah digunakan 

untuk mengubah nama jenis penerimaan apabila data tidak sesuai dan tombol hapus 

digunakan untuk menghapus data jenis penerimaan yang tidak diperlukan. 

Sedangkan tombol cari digunakan untuk mencari data jenis penerimaan apabila 

kesulitan menemukan data yang dicari karena banyaknya data yang ditampilkan 

pada listview. Setelah seluruh data yang isikan pada textbox terisi, maka sistem akan 

menampilkannya pada listview seperti dibawah ini. 

 

 
Gambar 4.26. Tampilan Menu Jenis Penerimaan 
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h. Tampilan Menu Trasaksi Penerimaan 

 

Pada Gambar 4.27 merupakan tampilan isian data yang harus diisi oleh user 

agar dapat menambahkan data penerimaan donasi. Untuk mengisi data petugas dan 

muzakki, user dapat menekan tombol . Fungsinya adalah agar user dapat 

dengan mudah mencari data petugas dan data muzakki sebagai informasi pengisian 

transaksi penerimaan donasi. Agar lebih jelas, tabel referensi petugas digambarkan 

seperti Gambar 4.28 dan tabel referensi muzakki digambarkan pada Gambar 4.29. 

Apabila data sudah terisi, maka user dapat menekan tombol simpan untuk 

menambahkan penerimaan donasi.  

 

Gambar 4.27. Tampilan Menu Transaksi Penerimaan 
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i. Tampilan Cetak Kwitansi 

Menu cetak kwitansi diperlukan sebagai media user dapat mencetak kwitansi 

baik melalui tanggal transaksi ataupun nomor transaksi. Jika user hanya ingin 

mencetak satu kwitansi, maka tekan tombol O dan masukkan nomor kwitansi yang 

diinginkan. Sedangkan jika user menginginkan mencetak banyak kwitansi urut 

berdasarkan tanggal transaksi, maka dapat menekan tombol O disamping kalimat 

Gambar 4.28. Tampilan Referensi Petugas 

Gambar 4.29. Tampilan Referensi Muzakki 
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berdasarkan periode. Setelah ditentukan, maka user dapat menekan tombol cetak 

untuk menampilkan kwitansi tersebut. Kwitansi juga berisi nomor transaksi, nomor 

muzakki, nama muzakki, nama petugas, alamat pengambilan donasi, nomor telepon 

muzakki, nama bank, program donasi dan juga tanggal cetak kwitansi. Untuk lebih 

jelasnya digambarkan pada Gambar 4.30. 

 

 

j. Tampilan Laporan Penerimaan Berdasarkan Program Donasi 

Pada Gambar 4.31 merupakan menu laporan berdasarkan program donasi. Ini 

dapat ditampilkan dengan mengisi kolom program, periode awal dan periode akhir. 

Kolom program diisi sesuai jenis donasi yang ingin ditampilkan seperti: infaq, 

zakat, shodaqoh, kotak amal, kotak surga dan orang tua asuh. Kemudian yang 

dimaksud dengan periode awal dan periode akhir adalah pada rentang waktu 

transaksi kapan sampai kapan agar tercetak laporan sesuai yang diinginkan. Tombol 

cetak berfungsi menampilkan laporan setelah mengisi ketentuan diatas.  

Gambar 4.30. Tampilan Cetak Kwitansi 
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k. Tampilan Laporan Penerimaan Berdasarkan Status Muzakki 

Gambar 4.31. Tampilan Laporan Penerimaan Berdasarkan Program Donasi 

Gambar 4.32. Tampilan Laporan Penerimaan Berdasarkan Status Muzakki 
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Pada Gambar 4.32 merupakan desain interface untuk menampilkan laporan 

penerimaan berdasarkan status muzakki. Status muzakki yang dimaksud adalah 

apakah muzakki tersebut masuk dalam kategori muzakki yang rutin, tidak rutin atau 

isidentil. Jadi laporan penerimaan ini dicetak berdasarkan salah satu dari tiga hal 

tersebut. Untuk dapat menampilkan laporan, user harus mengisikan kolom status 

muzakki, periode awal dan periode akhir.  

 
l. Tampilan Laporan Penerimaan Berdasarkan Status Muzakki dan 

Kategori Donasi 

Kategori donasi yang dimaksud adalah kategori donasi tunai dan non tunai. 

Donasi tunai merupakan donasi berupa uang dan bersifat diukur. Sedangkan donasi 

non tunai merupakan donasi berupa benda atau pangan yang manfaatnya dapat 

dirasakan namun tidak mampu dinyatakan dalam satuan ukur. Berikut adalah 

tampilan menu laporan penerimaan dengan kategori donasi tunai ditujukan pada 

Gambar 4.33 dan kategori donasi non tunai ditujukan pada Gambar 4.34. 

 

Gambar 4.33.  Tampilan Laporan Penerimaan Berdasarkan Status Muzakki dan 
Kategori Donasi Tunai 
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m. Tampilan Laporan Penerimaan Berdasarkan Program Donasi dan 

Status Muzakki 

 

Gambar 4.34.  Tampilan Laporan Penerimaan Berdasarkan Status Muzakki dan 
Kategori Donasi Non Tunai 

Gambar 4.35.  Tampilan Laporan Penerimaan Berdasarkan Program Donasi dan 
Status Muzakki 
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  Pada Gambar 4.35 merupakan desain interface untuk menampilkan laporan 

penerimaan berdasarkan program donasi dan status muzakki. User harus memilih 

program donasi dan status muzakki yang diinginkan. Kemudian tekan tombol cetak 

untuk menampilkan laporan. Berikut tampilan menu laporan penerimaan 

berdasarkan program donasi dan status muzakki tersebut. 

n. Tampilan Laporan Peringkat Muzakki 

Peringkat muzakki dibutuhkan sebagai laporan agar Ketua Yayasan dapat 

mengetahui dan mengambil langkah  strategis dari muzakki yang konsisten 

memberikan donasinya kepada Panti Asuhan Bismar Al Mustaqim. Peringkat 

muzakki ini  ditampilkan berdasarkan  banyaknya data penerimaan donasi yang 

diberikan oleh muzakki kepada  pihak panti bila dihitung sampai tanggal saat ini.  

Kemudian banyaknya data tersebut akan diurutkan hingga peringkat ke-sepuluh.  

Hal ini digambarkan pada Gambar 4.36. 

 

 
Gambar 4.36. Tampilan Menu Laporan Peringkat Muzakki 


	BAB IV
	4.1 Analisa Sistem
	4.2  Perancangan Sistem
	4.2.2  System Flow
	4.2.3 Diagram Berjenjang (HIPO)
	4.2.4  Context Diagram
	4.2.5  Data Flow Diagram (DFD)
	4.2.6  Conceptual Data Model (CDM)
	4.2.7  Physical Data Model

	4.3 Kebutuhan Sistem
	4.3.1 Perangkat Keras (Hardware)
	4.3.2 Perangkat Lunak (Software)
	4.4 Database Management System (DBMS)


	Gambar 4.1. Block Digram
	Gambar 4.2. System Flow Penerimaan Infaq
	Gambar 4.3. System Flow Penerimaan Zakat
	Gambar 4.4. System Flow Penerimaan Kotak Amal dan  Kotak Surga
	Gambar 4.5. System Flow Penerimaan Shodaqoh
	Gambar 4.6. System Flow Login
	Gambar 4.7. System Flow Ganti Password
	Gambar 4.8. System Flow Penerimaan
	Gambar 4.9. System Flow Mencetak Peringkat Muzakki
	Gambar 4.10. System Flow Mencetak Laporan Penerimaan
	Gambar 4.11. Diagram Berjenjang (HIPO)
	Gambar 4.12. Context Diagram
	Gambar 4.13. DFD Level 0
	Gambar 4.15. DFD Level 1 Proses Pelaporan
	Gambar 4.16. Conceptual Data Model
	Gambar 4.17. Physical Data Model
	Table 4.1. Struktur Tabel Bagian
	Table 4.2. Struktur Tabel Petugas
	Table 4.3. Struktur Tabel Muzakki
	Table 4.4. Struktur Tabel Jenis Penerimaan
	Table 4.5. Struktur Tabel Penerimaan
	4.5    Pengoperasian Program

	Gambar 4.18. Tampilan Menu Utama
	Gambar 4.19. Tampilan Menu Login
	Gambar 4.20. Tampilan Menu Ganti Password
	Gambar 4.21. Tampilan Menu Master Bagian
	Gambar 4.23. Tampilan Menu Master Petugas (Lanjutan)
	Gambar 4.24. Tampilan Menu Master Muzakki
	Gambar 4.25. Tampilan Menu Master Muzakki (Lanjutan)
	Gambar 4.26. Tampilan Menu Jenis Penerimaan
	Gambar 4.27. Tampilan Menu Transaksi Penerimaan
	Gambar 4.28. Tampilan Referensi Petugas
	Gambar 4.29. Tampilan Referensi Muzakki
	Gambar 4.30. Tampilan Cetak Kwitansi
	Gambar 4.32. Tampilan Laporan Penerimaan Berdasarkan Status Muzakki
	Gambar 4.31. Tampilan Laporan Penerimaan Berdasarkan Program Donasi
	Gambar 4.33.  Tampilan Laporan Penerimaan Berdasarkan Status Muzakki dan Kategori Donasi Tunai
	Gambar 4.34.  Tampilan Laporan Penerimaan Berdasarkan Status Muzakki dan Kategori Donasi Non Tunai
	Gambar 4.35.  Tampilan Laporan Penerimaan Berdasarkan Program Donasi dan Status Muzakki
	Gambar 4.36. Tampilan Menu Laporan Peringkat Muzakki

