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ABSTRAK 

 

Surabaya Mengaji merupakan komunitas yang bergerak di bidang dakwah Islam 

yang ada di kota Surabaya. Permasalahan yang terjadi terdiri dari  proses bisnis 

pencatatan dan pendaftaran donatur yaitu masih dengan cara manual sehingga membuat 

pencatatan data  donatur baru dan proses pencatatan donasi yang dilakukan oleh pengurus 

Surabaya Mengaji membutuhkan waktu yang lebih lama yaitu sekitar 30 menit . 

Permasalahan lainnya yaitu kesulitan dalam pencatatan pengeluaran operasional dakwah 

dikarenakan pencatatan pengeluaran kurang terperinci secara detail. Hal ini berakibat 

kesulitan dalam pembuatan laporan bulanan/tahunan. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka solusi yang ditawarkan adalah 

pembuatan aplikasi administrasi donasi berbasis web. Dengan aplikasi berbasis web 

dapat digunakan oleh pengguna, dalam mengelola donasi yang masuk kapanpun 

dan dimanapun pengelola berada asal terhubung dengan internet. Dengan adanya 

aplikasi ini maka dapat membantu proses transaksi pemasukan dan transaksi 

pengeluaran donasi serta rekap laporan pemasukan dan pengeluaran donasi.  

Dari hasil uji coba penelitian ini sudah dapat memenuhi kebutuhan pada 

Surabaya Mengaji dalam proses bisnis administrasi donasi dan rekap laporan 

pemasukan dan pengeluaran yang sebelumnya membutuhkan rata-rata waktu 30 

menit, dengan aplikasi menjadi 5-10 menit.  

Kata Kunci: Aplikasi, Donasi, Donatur, Website. 
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BAB I 

LATAR BELAKANG 

 
 

1.1 Latar belakang 

Surabaya Mengaji merupakan komunitas yang bergerak di bidang dakwah 

Islam yang ada di kota Surabaya. Pada awalnya komunitas yang berdiri pada tahun 

2017 ini terdiri dari beberapa orang pemuda yang mempunyai minat sama terhadap 

agama Islam. Seiring dengan berkembangnya waktu, Surabaya Mengaji kemudian 

berubah menjadi komunitas yang bergerak di bidang media dakwah Islam.  

Kegiatan yang dilakukan oleh Surabaya Mengaji diantaranya mengadakan 

kajian rutin, program sosial dan juga program kegiatan Ramadhan. Kegiatan kajian 

rutin dilakukan sebanyak 15 kali setiap bulan dengan tujuh orang pemateri yang 

berbeda. Selain itu Surabaya Mengaji juga memiliki program kerja lain yaitu 

program tahsin, dan kajian goes to campus. Program tahsin merupakan program 

untuk belajar membaca Al Qur’an dan telah mempunyai banyak anggota sebanyak 

65 peserta. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut Surabaya Mengaji 

telah memanfaatkan Teknologi Informasi yang ada seperti berdakwah melalui 

media sosial online whatsapp, instagram, facebook, dan youtube.  

Untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional dakwah Surabaya 

Mengaji diperlukan dukungan dana ataupun materi yang cukup besar. Oleh karena 

itu pengurus membuat sebuah program untuk pengumpulan donasi yang bernama 

Donat Suji (Donatur Tetap Surabaya Mengaji). Saat ini donatur Surabaya Mengaji 

berjumlah 343 orang yang terdiri dari  168 peserta donatur tetap dan 175 orang 

donatur tidak tetap. 
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Pada Surabaya Mengaji terdapat dua macam tipe donatur yaitu, donatur tetap 

dan donatur tidak tetap. Perbedaan antara donatur tetap dan tidak tetap adalah, 

donatur tetap harus melakukan registrasi pendaftaran terlebih dahulu sebelum 

melakukan donasi. Registrasi dilakukan dengan menghubungi pengurus atau admin 

Surabaya Mengaji untuk dilakukan pencatatan data donatur beserta jumlah 

donasinya. Setelah itu donatur bisa menyerahkan donasi langsung kepada pengurus 

atau transfer melalui rekening bank Surabaya Mengaji. Sedangkan untuk donatur 

tidak tetap bisa langsung menyalurkan donasi tanpa registrasi pendaftaran terlebih 

dahulu. Perbedaan lainnya yaitu donatur tetap memberikan donasi rutin setiap 

bulan, sedangkan donatur tidak tetap tidak rutin memberikan donasi setiap bulan, 

selanjutnya Surabaya Mengaji akan menginformasikan hasil donasi yang terkumpul 

setiap periode melalui media sosial.  

Surabaya Mengaji menerima sumbangan dari para donatur berupa 

infaq/sedekah yang diberikan secara ikhlas dari para donatur untuk kegiatan 

operasional dakwah Surabaya Mengaji. Proses pembayaran donasi kepada 

Surabaya Mengaji donatur bisa memberikan langsung kepada pengurus atau bisa 

melalui transfer bank, semua proses penerimaan dan pengeluaran Surabaya 

Mengaji dicatat oleh pengurus Surabaya Mengaji pada microsoft excel, tanpa 

adanya bukti penerimaan donasi kepada donatur. 

Pengeluaran donasi Surabaya mengaji terbagi menjadi beberapa macam 

yaitu, pengeluaran operasional dan sarana dakwah, pengeluaran pembelian buku-

buku/kitab, dan pengeluaran mukaffah untuk ustadz. Pengeluaran operasioanl dan 

sarana dakwah terdiri dari pembelian perangkat alat dakwah seperti, kamera, 

memori, laptop, tagihan internet, dll. 
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Permasalahan yang terjadi saat ini adalah kesulitan dalam memilah data 

donatur beserta jumlah donasinya, antara donatur tetap dan tidak tetap, karena 

proses pendaftaran dan proses pencatatan donasi masih dilakukan secara manual. 

Permasalahan lainnya yaitu kesulitan dalam pencatatan pengeluaran operasional 

dakwah dikarenakan pencatatan pengeluaran kurang terperinci secara detail. Hal ini 

berakibat kesulitan dalam pembuatan laporan bulanan/tahunan. 

Tabel 1.1 Identifikasi Masalah 

No. Masalah Dampak 

1. Pendaftaran Donatur dan 

Pencatatan Donasi 

- Pendaftaran donatur membutuhkan waktu 
yang lama sekitar 30 menit. 

- Sulit dalam memilah data donatur beserta 

donasinya, antara donatur tetap dan tidak 

tetap. 

2. Rekap laporan 
pemasukan dan 

pengeluaran Donasi 

- Kesulitan dalam pembuatan laporan 

bulanan/tahunan. 

 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka diperlukannya membangun sebuah 

aplikasi administrasi donasi berbasis web yang berfungsi untuk menangani 

permasalahan tersebut. Aplikasi berbasis web dikarenakan website lebih mudah 

digunakan oleh pengguna, tidak memerlukan spesifikasi komputer yang terlalu 

tinggi dan bisa di akses dimanapun dan kapanpun. Aplikasi administrasi donasi ini 

akan melakukan pencatatan data para donatur, pelaporan hasil donasi setiap periode 

dan sekaligus pelaporan pemasukan dan pengeluaran untuk kegiatan operasional 

Surabaya Mengaji.  Dengan adanya aplikasi ini, dapat membantu pengurus dalam 

pencatatan dan pelaporan rekapitulasi donasi yang dikelola Surabaya Mengaji 

dengan lebih efektif, efisien dan transparan. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebuah 

permasalahan yaitu bagaimana merancang bangun aplikasi administrasi donasi 

pada Surabaya Mengaji berbasis web? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada sistem ini adalah sebagai berikut 

1. Aplikasi memiliki beberapa fitur yakni, pendaftaran donatur, status donatur, 

cetak laporan pemasukan dan laporan pengeluaran per periode. 

2. Jenis kategori donatur terdapat 2 jenis yang berbeda, yaitu: donatur tetap dan 

donatur tidak tetap. 

3. Donasi yang diterima bisa melalui tunai dan transfer bank. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai adalah menghasilkan aplikasi administrasi donasi pada Surabaya Mengaji 

berbasis web. 

 

1.5 Manfaat 

Dengan adanya sistem ini diharapkan memiliki beberapa nilai manfaat   

antara lain:  

1. Membantu dalam pencatatan donatur dan pelaporan donasi. 

2. Pelaporan menjadi lebih baik dan terstruktur. 

3. Transparansi informasi antara Surabaya Mengaji dan donatur. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II   : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori yang dipakai untuk 

menyelesaikan permasalahan dan juga teori-teori yang digunakan 

untuk menyelesaikan permasalahan dalam rancang bangun aplikasi 

administrasi donasi pada Surabaya Mengaji berbasis web. 

BAB III  : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang tahap-tahap yang dikerjakan dalam 

penyelesaian tugas akhir yang terdiri dari wawancara, studi 

pustaka, identifikasi masalah dan tujuan, pembuatan 

document flow, system flow, data flow diagram, desain ERD baik 

conceptual data model maupun physical data model, struktur basis 

data, desain antarmuka, dan desain uji coba sistem. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

Bab ini berisi penjelasan tentang implementasi sistem yang dibuat 

secara keseluruhan serta melakukan pengujian dan evaluasi 

terhadap sistem yang dibuat untuk mengetahui apakah sistem  
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tersebut dapat menyelesaikan permasalahan sesuai dengan yang 

diharapkan. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Saran yang dimaksud adalah 

saran terhadap kekurangan dari aplikasi yang ada kepada pihak lain 

yang ingin meneruskan topik tugas akhir ini. Tujuannya adalah 

agar pihak lain tersebut menyempurnakan aplikasi sehingga bisa 

menjadi lebih baik dan berguna. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
 

2.1 Aplikasi 

Menurut Hartono (2011), aplikasi merupakan penerapan, menyimpan 

sesuatu hal, data, permasalahan, pekerjaan dalam suatu sarana atau media yang 

dapat digunakan untuk menerapkan atau mengimplementasikan hal atau 

permasalahan yang ada sehingga berubah menjadi suatu bentuk yang baru tanpa 

menghilangkan nilai-nilai dasar dari hal data, permasalahan, dan pekerjaan itu 

sendiri. 

Menurut Safaat (2012), perangkat lunak aplikasi adalah suatu subkelas 

perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung 

untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), aplikasi merupakan 

penerapan dari rancangan sistem untuk mengolah data yang menggunakan 

ketentuan bahasa pemrograman tertentu dan juga suatu program komputer yang 

dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari user. 

 

2.2 Donasi 

Menurut Santoso (2011), didalam sumbangan mengandung pemikiran 

bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk prestasi pembayaran tertentu tidak 

boleh dikeluarkan dari kas umum, karena prestasi itu tidak ditunjukkan pada 

penduduk seluruhnya ataupun terhadap masyarakat yang beranggapan oleh pihak 

tertentu, tetapi hanya golongan-golongan tertentu. Oleh karena itu, hanya golongan 

tertentu yang diwajibkan untuk membayar sumbangan tersebut.  
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2.3 Donatur 

Menurut Santoso (2011), donatur adalah orang yang secara tetap 

memberikan sumbangan berupa uang kepada suatu perkumpulan, penyumbang 

tetap, penderma tetap dalam skripsi ini, pengertian dari donatur yang dimaksud 

penulis adalah perorangan atau kelompok maupun lembaga yang mempunyai minat 

dan potensi untuk memberikan bantuan khususnya masalah financial. Para donatur 

bertindak berdasarkan kebiasaan yang baik untuk kepentingan umum. 

 

2.4 Website 

Menurut Arief M. R (2011), website adalah ”kumpulan dari halaman web 

yang sudah dipublikasikan di jaringan internet dan memiliki domain/URL (Uniform 

Resource Locator) yang dapat diakses semua pengguna internet dengan cara 

mengetikan alamatnya”. Hal ini dimungkinkan dengan adanya teknologi World 

Wide Web (WWW) fasilitas hypertext guna menampilkan data berupa teks, 

gambar, animasi, suara dan multimedia lainnya data tersebut dapat saling pada web 

server untuk dapat di akses melalui jaringan internet. Agar data pada web dapat di 

baca kita harus menggunakan web server terlebih dahulu seperti Mozila 

Firefox, Internet Explorer, Opera Mini atau yang lainnya. 

 

2.5 PHP 

Menurut Nugroho (2010),“Personal Home Page (PHP) merupakan bahasa 

skrip yang tertanam dalam HTML untuk dieksekusi bersifat server side”. PHP 

termasuk dalam open source product, sehingga source 

code PHP dapat diubah dan didistribusikan secara bebas. PHP juga dapat berjalan 

pada berbagai web server seperti IIS (Internet 
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Information Server), PWS (Personal Web Server), Apache, Xitami. PHP juga 

mampu berjalan di banyak sistem operasi yang beredar saat ini, diantaranya : Sistem 

Operasi Microsoft Windows, Linux, Mac Os, Solaris. PHP dapat dibangun sebagai 

modul web server Apache dan sebagai binary yang dapat berjalan sebagai CGI 

(Common Gateway Interface). PHP dapat mengirim HTTP header, dapat mengatur 

cookies, mengatur authentication dan redirect user.  

Salah satu keunggulan yang dimiliki PHP adalah kemampuannya untuk 

melakukan koneksi ke berbagai macam software sistem manajemen basis data atau 

Database Management Sistem (DBMS), sehingga dapat menciptakan suatu 

halaman web dinamis. PHP mempunyai koneksitas yang baik dengan beberapa 

DBMS seperti Oracle, Sybase, MySQL, Microsoft SQL Server, Solid, PostgreSQL, 

Adabas, FilePro, Velocis, dBase, Unix dbm, dan tidak terkecuali semua database 

ber-interface ODBC.  

Hampir seluruh aplikasi berbasis web dapat dibuat dengan PHP. Namun 

kekuatan utama adalah konektivitas basis data dengan web. Dengan kemampuan ini 

kita akan mempunyai suatu sistem basis data yang dapat diakses. 

Adapun kelebihan-kelebihan dari PHP yaitu: 

1. PHP merupakan sebuah bahasa script yang tidak melakukan sebuah kompilasi 

dalam penggunaannya. Tidak seperti halnya bahasa pemrograman aplikasi yang 

lainnya. 

2. PHP dapat berjalan pada web server yang dirilis oleh Microsoft, seperti IIS atau 

PWS juga pada apache yang bersifat open source. 
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3. Karena sifatnya yang open source, maka perubahan dan perkembangan 

interpreter pada PHP lebih cepat dan mudah, karena banyak milis-milis dan 

developer yang siap membantu pengembangannya. 

4. Jika dilihat dari segi pemahaman, PHP memiliki referensi yang begitu banyak 

sehingga sangat mudah untuk dipahami. 

5. PHP dapat berjalan pada 3 operating sistem, yaitu: Linux, unux, dan windows, 

dan juga dapat dijalankan secara runtime pada suatu console. 

 

2.6 MySQL 

Menurut Arief M. R (2011), MySQL adalah salah satu jenis database server 

yang sangat terkenal dan banyak digunakan untuk membangun aplikasi web yang 

menggunakan database sebagai sumber dan pengelolaan datanya. 

MySQL merupakan database yang pertama kali didukung oleh bahasa 

pemrograman script untuk internet (PHP dan Perl). MySQL dan PHP dianggap 

sebagai pasangan software pembangun aplikasi web yang ideal. MySQL lebih 

sering digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web, umumnya 

pengembangan aplikasinya menggunakan bahasa pemrograman script PHP. 

Kepopuleran MySQL antara lain karena MySQL menggunakan SQL 

sebagai bahasa dasar untuk mengakses databasenya sehingga mudah untuk 

digunakan, kinerja query cepat, dan mencukupi untuk kebutuhan database 

perusahaan-perusahaan yang berskala kecil sampai menengah, MySQL juga 

bersifat open source (tidak berbayar) . 

http://www.bangpahmi.com/2015/03/pengertian-mysql-menurut-para-fakar.html
http://www.bangpahmi.com/2015/03/pengertian-mysql-menurut-para-fakar.html
http://www.bangpahmi.com/2015/03/pengertian-mysql-menurut-para-fakar.html
http://www.bangpahmi.com/2015/03/pengertian-mysql-menurut-para-fakar.html
http://www.bangpahmi.com/2015/03/pengertian-mysql-menurut-para-fakar.html
http://www.bangpahmi.com/2015/03/pengertian-mysql-menurut-para-fakar.html
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MySQL didistribusikan dengan licensi open source GPL (General Public 

License) mulai versi 3.23  pada bulan juni 2000. Software MySQL bisa diunduh 

melalui website resminya di www.MYSQL.org atau di www.mysql.com. 

 

2.7 CodeIgniter 

CodeIgniter adalah sebuah web framework yang dikembangkan oleh Rick 

Ellis dari Ellis Lab. CodeIgniter dirancang untuk menjadi sebuah web framework 

yang ringan dan mudah untuk digunakan. Bahkan pengakuan dari Rasmus Lerdorf, 

pencipta bahasa pemrograman PHP, mengatakan bahwa CodeIgniter merupakan 

web framework mudah dan handal.  

Menurut Hadi (2016), CodeIgniter merupakan toolkit bagi orang yang 

ingin membangun aplikasi web menggunakan PHP. Tujuannya adalah membuat 

pengembangan proyek menjadi lebih cepat dibandingkan dengan menulis kode dari 

awal (scratch). CodeIgniter dibangun menggunakan konsep MVC. MVC adalah 

teknik atau konsep memisahkan komponen utama menjadi tiga komponen yaitu 

model, view, controller. 

1. Model merupakan bagian penanganan yang berhubungan dengan pengolahan 

data atau manipulasi database. Seperti misalnya mengambil,  

menginput database. Semua instruksi yang berhubungan dengan 

pengolahan database di letakkan di dalam model. 

2. View merupakan bagian yang menangani halaman user interface atau halaman 

yang muncul pada user. Tampilan dari user interface di kumpulkan pada view 

untuk memisahkan dengan controller. 

http://www.bangpahmi.com/2015/03/pengertian-mysql-menurut-para-fakar.html
http://www.bangpahmi.com/2015/03/pengertian-mysql-menurut-para-fakar.html
http://www.mysql.org/
http://www.mysql.com/
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3. Controller merupakan kumpulan instruksi aksi yang menghubungkan model dan 

view, jadi user tidak akan berhubungan dengan model langsung, intinya dari view 

kemudian controller yang mengolah instruksi. 

 

2.8 Cashflow 

Menurut Supangkat (2007), arus kas yaitu ringkasan mengenai transaksi 

dalam bentuk kas yang berasal dari tiga macam kegiatan yang dilakukan perusahaan 

yaitu Kegiatan Operasi, Kegiatan Investasi dan Kegiatan Pendanaan.  

Menurut Astuti (2010), laporan arus kas yaitu: “suatu laporan yang 

mengungkapkan informasi mengenai arus kas dimasa lampau maupun arus kas 

yang dianggarkan”.  

Menurut Eguene (2006), Cashflow merupakan arus kas masuk operasi 

dengan pengeluaran yang dibutuhkan untuk mempertahankan arus kas operasi 

dimasa mendatang. Laporan ini memisahkan aktivitas-aktivitas menjadi tiga 

kategori: 

1. Aktivitas operasi, yang meliputi laba bersih, depresiasi, dan perubahan dalam 

aktiva lancar dan kewajiban lancar diluar kas dan utang jangka pendek. 

2. Aktivitas investasi, yang meliputi kas atau penjualan aktiva tetap 

3. Aktivitas pendanaan, yang meliputi kas yang dihimpun selama tahun berjalan  

dengan menerbitkan utang jangka pendek, utang jangka panjang atau saham 

 

. 
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2.9 SDLC 

Menurut Pressman R. S (2001), Model System Development Life Cycle 

(SDLC) ini biasa disebut juga dengan model waterfall atau disebut juga classic life 

cycle. Adapun pengertian dari SDLC ini adalah suatu pendekatan yang sistematis 

dan berurutan. Tahapan-tahapannya adalah Requirements (analisis sistem), 

Analysis (analisis kebutuhan sistem), Design (perancangan), Coding 

(implementasi), Testing (pengujian) dan Maintenance (perawatan). Model eksplisit  

pertama dari proses pengembangan perangkat lunak, berasal dari proses-proses 

rekayasa yang lain. Model ini memungkinkan proses pengembangan lebih terlihat. 

Hal ini dikarenakan bentuknya yang bertingkat ke bawah dari satu fase ke fase 

lainnya, model ini dikenal dengan model waterfall, seperti terlihat pada Gambar 2.1 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

penjelasan mengenai tahapan SDLC model waterfall adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 SDLC Waterfall menurut Pressman (2001) 
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1. Requirement (Analisis Kebutuhan Sistem)  

Pada tahap awal ini dilakukan analisis guna menggali secara mendalam 

kebutuhan yang akan dibutuhkan. Kebutuhan ada bermacam-macam seperti halnya 

kebutuhan informasi bisnis, kebutuhan data dan kebutuhan user itu sendiri. 

Kebutuhan itu sendiri sebenarnya dibedakan menjadi tiga jenis kebutuhan. Pertama 

tentang kebutuhan teknologi. Dari hal ini dilakukan analisa mengenai kebutuan 

teknologi yang diperlukan dalam pengembangan suatu sistem, seperti halnya data 

penyimpanan informasi / database. Kedua kebutuhan informasi, contohnya seperti 

informasi mengenai visi dan misi perusahaan, sejarah perusahaan, latar belakang 

perusahaan. Ketiga, Kebutuhan user. Dalam hal ini dilakukan analisa terkait 

kebutuhan user dan kategori user. Dari analisa yang telah disebutkan di atas, 

terdapat satu hal lagi yang tidak kalah pentingya dalam tahap analisa di metode 

SDLC, yaitu analisa biaya dan resiko. Dalam tahap ini diperhitungkan biaya yang 

akan dikeluarkan seperti biaya implementasi, testing dan maintenance.  

2. Design (Perancangan)  

Selanjutnya, hasil analisa kebutuhan sistem tersebut akan dibuat sebuah 

design database, DFD, ERD, antarmuka pengguna / Graphical User 

Interface (GUI ) dan jaringan yang dibutuhkan untuk sistem. Selain itu juga perlu 

dirancang struktur datanya, arsitektur perangkat lunak, detil prosedur dan 

karakteristik tampilan yang akan disajikan. Proses ini menterjemahkan kebutuhan 

sistem ke dalam sebuah model perangkat lunak yang dapat diperkirakan kualitasnya 

sebelum memulai tahap implementasi.  
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3. Implementation (Coding)  

Rancangan yang telah dibuat dalam tahap sebelumnya akan diterjemahkan 

ke dalam suatu bentuk atau bahasa yang dapat dibaca dan diterjemahkan oleh 

komputer untuk diolah. Komputer akan menjalankan fungsi-fungsi yang telah 

didefinisikan sehingga mampu memberikan layanan-layanan kepada penggunanya.  

4. Testing (Pengujian)  

Pengujian program dilakukan untuk mengetahui kesesuaian sistem 

berjalan sesuai prosedur ataukah tidak dan memastikan sistem terhindar dari error 

yang terjadi. Testing juga dapat digunakan untuk memastikan kevalidan dalam 

proses input, sehingga dapat menghasilkan output yang sesuai. Pada tahap ini 

terdapat 2 metode pengujian perangkat yang dapat digunakan, yaitu: metode black-

box dan white-box. Pengujian dengan metode black-box merupakan pengujian yang 

menekankan pada fungsionalitas dari sebuah perangkat lunak tanpa harus 

mengetahui bagaimana struktur di dalam perangkat lunak tersebut. Sebuah 

perangkat lunak yang diuji menggunakan metode black-box dikatakan berhasil jika 

fungsi-fingsi yang ada telah memenuhi spesifikasi kebutuhan yang telah dibuat 

sebelumnya. Pengujian dengan menggunakan metode white-box yaitu menguji 

struktur internal perangkat lunak dengan melakukan pengujian pada algoritma yang 

digunakan oleh perangkat lunak.  

5. Maintenance (Perawatan)  

Tahap terakhir dari metode SDLC ini adalah maintenance. Pada tahap ini, 

jika sistem sudah sesuai dengan tujuan yang ditentukan dan dapat menyelesaikan 

masalah pada laporan donasi, maka akan diberikan kepada pengguna. Setelah 

digunakan dalam periode tertentu, pasti terdapat penyesuaian atau perubahan sesuai 
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dengan keadaan yang diinginkan, sehingga membutuhkan perubahan terhadap 

sistem tersebut. Tahap ini dapat pula diartikan sebagai tahap penggunaan perangkat 

lunak yang disertai dengan perawatan dan perbaikan. Perawatan dan perbaikan 

suatu perangkat lunak diperlukan, termasuk didalamnya adalah pengembangan, 

karena dalam prakteknya ketika perangkat lunak digunakan terkadang masih 

terdapat kekurangan ataupun penambahan fitur-fitur baru yang dirasa perlu. 

2.10 Bagan Alir 

Menurut Hartono (1999), Bagan Alir Sistem (systems flowchart) 

merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari 

pengembangan sebuah sistem. Bagan ini menjelaskan urut-urutan dari prosedur-

prosedur yang ada  di dalam sistem. Bagan alir sistem menunjukkan apa yang 

dikerjakan di sistem. Bagan alir sistem digambar dengan menggunakan simbol-

simbol yang tampak sebagai berikut ini. 

Bagan alir dibedakan menjadi lima bagian yaitu: 

1. Bagan alir sistem (system flowchart). 

2. Bagan alir dokumen (document flowchart). 

3. Bagan alir skematik (schematic flowchart). 

4. Bagan alir program (program flowchart). 

5. Bagan alir proses (prosses flowchar
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Tabel 2.1 Bagan Alir Sistem menurut Jogiyanto Hartono (1999) 

No. Simbol Nama Simbol Fungsi 

1. 
 

Dokumen 
Menunjukkan dokumen input dan 

output baik untuk proses manual, 

mekanik atau komputer. 

2. 
 

 

Kegiatan 

manual 
Menunjukan pekerjaan manual 

3. 
 

Proses File non-komputer yang diarsip urut 

4. 
 

Kartu pling 
Menunjukkan input/output yang 
menggunakan kartu plong (phunched 

card) 

5. 

 

 Proses 
Menunjukkan kegiatan proses dari 

operasi program komputer 

6. 

 

Operasi luar 
Menunjukkan operasi yang dilakukan 

diluar proses operasi komputer 

7. 

 

 
Pengurutan 

offline 

Menunjukkan operasi yang dilakukan 

diluar proses komputer 

8.  

 

Pita 

Magnetik 
Menunjukkan input/output 

menggunakan pita magnetik 

9.  

Hard disk Menunjukkan input/ouput 

menggunakan hard disk 

10. 

 
Diskette 

Menunjukkan input/output 

menggunakan diskette 
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No. Simbol Nama Simbol Fungsi 

11  Drum 

magnetic 

Menunjukkan input/output 

menggunakan drum magnetic 

12.  
Pita kertas 

berlubang 

Menunjukkan input/output 

menggunakan pita kertas berlubang 

13. 
 

keyboard 
Menunjukkan input yang 

menggunakan on-line keyboard 

14. 
 

Display 
Menunjukkan output yang ditampilkan 

di monitor 

15.  

Pita kontrol 

Menunjukkan penggunaan pita control 
(control tipe) dalam batch control total 

untuk pencocokan di proses batch 

prosessing 

16. 
 Hubungan 

komunikasi 

Menunjukkan proses transmisi data 

melalui channel komunikasi 

17. 

 Garis alir 
Menunjukkan proses transmisi data 

melaui channel komunikasi 

18.  

Penjelasan 
Menunjukkan penjelasan dari suatu 

proses 

19. 
 

Penghubung 
Menunjukkan penghubung ke halaman 
yang masih sama atau ke halaman 

yang lain 
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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

Pada tahapan ini akan dilakukan analisis  dan perancangan sistem aplikasi 

administrasi donasi pada Surabaya Mengaji menggunakan metode System 

Development Life Cycle (SDLC). Adapun tabel tahapan yang menggambarkan 

tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

No Tahapan  Kegiatan  

1 Requirement   

2 Design  

3 Implementation   

4 Testing  

5 Maintenance   

Gambar 3. 1 Analisis Kebutuhan 

Wawancara  Studi pustaka 

Analisis 

kebutuhan 

pengguna  

Analisis 

kebutuhan 

Sistem 

Kebutuhan 

fungsional 

Design 

interface  

Process 

modelling   

Design 

interface  

CDM & 

PDM  

System 

Flow & 

DFD 

Design I/O 

dan Desain 

Interface 

Coding  

Testing  

Implementasi aplikasi di 

Surabaya Mengaji 



20 

 

 

3.1 Requirement  

Tahap requirement adalah langkah awal dari penelitian ini. Tahap ini 

terdiri dari beberapa proses yaitu langkah awal terkait pengumpulan semua 

informasi tentang apa yang dibutuhkan oleh pengguna. 

3.1.1 Wawancara  

Wawancara dilakukan untuk mendapat informasi mengenai kebutuhan 

sistem dan proses bisnis pendaftaran donatur tetap dan tidak tetap Surabaya 

Mengaji. Wawancara dilakukan kepada pihak Surabaya Mengaji yaitu Reyza 

Zamzamy selaku pengurus Surabaya Mengaji yang secara langsung berhubungan 

dengan user yang nantinya akan menggunakan aplikasi tersebut. 

 

3.1.2 Studi Pustaka 

Studi pustaka digunakan sebagai bahan referensi untuk pembuatan sistem. 

Referensi-referensi tersebut diambil dari buku yang berisikan mengenai teori untuk 

mendukung pembuatan aplikasi tersebut. Teori-teori tersebut dicantumkan pada 

landasan teori dan daftar pustaka. Adapun teori-teori yang digunakan dalam 

pembuatan aplikasi ini diantaranya: 

a. Aplikasi. 

b. Donasi. 

c. Donatur. 

d. Website. 

e. PHP. 

f. MySQL. 

g. CodeIgniter. 
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h. Cashflow. 

i. SDLC. 

j. Bagan Alir. 

 

3.2 Analisis & Desain 

Tahapan desain sistem bertujuan untuk menghasilkan rancangan yang 

memenuhi kebutuhan yang ditentukan selama tahap analisis sistem. Tahapan ini 

terdiri dari dua tahapan yakni perancangan konseptual dan perancangan fisik. 

Secara umum dalam kedua tahap ini akan merancang data modeling, process 

modeling, design interface, dan rancangan input dan output. 

 

3.2.1 Identifikasi masalah 

Berdasarkan hasil survey yg telah dilakukan, kegiatan transaksi pencatatan donatur 

saat ini dilakukan dengan cara donatur mentransfer melalui bank atau memberi 

langsung donasi kepada Surabaya Mengaji, jika berdonasi melalui transfer bank 

donatur menghubungi pengurus untuk konfimasi setelah memberikan donasi. 

Setelah itu pengurus Surabaya Mengaji akan mencatat data donatur beserta jumlah 

donasinya. Semua proses yang dilakukan oleh pengurus Surabaya Mengaji untuk 

mencatat data donatur saat ini masih dilakukan secara manual menggunakan 

microsft office. Hal ini berakibat kesulitan dalam membuat pelaporan 

bulanan/tahunan. 

Sebelum melakukan proses analisis, tahapan yang dilakukan terlebih 

dahulu adalah identifikasi masalah, survey, dan wawancara kepada pengurus 

Surabaya Mengaji secara langsung sekaligus pengumpulan data untuk pembuatan 

aplikasi 
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Berdasarkan wawancara yang diperoleh, maka identifikasi masalah yang 

dapat dilakukan dalam penelitian ini adalah pembuatan aplikasi administrasi 

donasi. 

 

1.2.2 Identifikasi Data  

Untuk memenuhi informasi dalam pembuatan aplikasi pelaporan donasi 

maka dibutuhkan data-data sebagai berikut: 

1. Data karyawan. 

2. Data jabatan. 

3. Data donatur. 

4. Data jenis donasi. 

5. Data pemasukan. 

6. Data pengeluaran. 

7. Laporan. 

 

3.2.3 Idenfikasi Fungsional 

Fungsional sistem dalam administrasi donasi adalah sebagai berikut : 

1. Master  

- Master karyawan  

- Master jenis donasi 

- Master jabatan 

- Master donatur 

2. Transaksi 

- Transaksi pemasukan 

- Transaksi pengeluaran  
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3. Laporan  

- Laporan karyawan 

- Laporan jenis donasi 

- Laporan donatur  

- Laporan pemasukan 

- Laporan pengeluaran 

3.2.4 Kebutuhan Pengguna 

Setelah melakukan wawancara pada pengurus Surabaya Mengaji penulis 

menyimpulkan kebutuhan pengguna yang ada dalam tabel 3.1 di bawah ini. 

Tabel 3.1 Kebutuhan Pengguna 

 
 

No. Pengguna Tugas Kebutuhan pengguna 

1 Pengurus 
Surabaya Mengaji 

(admin) 

a. Melakukan semua proses 
transaski. 

b. Membuat rekap laporan 
bulanan/tahunan yang 

ditunjukkan kepada ketua 
Surabaya Mengaji atau 
donatur 

c.  

a. Pencatatan donasi 

b. Pencatatan data donatur 

b. Pencatatan pengeluaran 

c. Maintanance akun 

pengguna 

d. pencatatan jenis donasi. 

f. mencetak rekap laporan 

donasi per bulan/tahun 

2 Donatur a. Melakukan pendaftaran 

donatur 

b. Melakukan pembayaran 

donasi 

a. Dapat melihat 
transparansi donasi 

3 Ketua a. Dapat melihat pelaporan 

donasi 

a. Dapat melihat rekap 
laporan penerimaan dan 

pengeluaran donasi per 
bulan/tahun 
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3.2.5 Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan mengenai tentang fungsi-fungsi yang 

dibutuhkan oleh pengguna yang tercantum pada tabel 3.2 di bawah ini. 

Tabel 3.2 Kebutuhan Fungsional 

No. Pengguna Kebutuhan pengguna Kebutuhan fungsional 

1 Pengurus 
Surabaya Mengaji 

(admin) 

a. Melakukan semua proses  
transaksi. 

b. Dapat menambahkan 
donatur baru 

c. Pencatatan pemasukan dan 
pengeluaran 

d. Dapat menmbahkan user 

baru 
e. Dapat mencetak rekap 

laporan bulanan/tahunan  
d.  

 

2 Donatur a. Melakukan pembayaran 

donasi 

 

3 Ketua a. Memonitoring hasil dari 

transaksi penerimaan dan 

pengeluaran donasi. 

a. Dapat melihat rekap 
laporan yang dihasilkan 

oleh aplikasi 

 

3.2.6 Analisis Kebutuhan Sistem 

Setelah dilakukan analisis permasalahan dan analisis kebutuhan, tahapan 

selanjutnya adalah perancangan sistem, dalam tahap ini dilakukan perancangan 

desain Input Proses Output, System Flow Diagram, Data Flow Diagram, Entity 

Relationship Diagram, dan desain rancangan input/output. 

Tujuan dari fase analisis adalah memahami dengan sebenar-benarnya 

kebutuhan dari sistem baru dan mengembangkan sebuah sistem yang mewadahi 

kebutuhan tersebut, atau memutuskan bahwa sebenarnya pengembangan sistem 

baru tidak dibutuhkan. Penentuan kebutuhan sistem merupakan langkah yang 
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paling krusial dalam tahapan SDLC. Dalam garis besarnya analisis kebutuhan 

merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh sistem, dan 

karakteristik apa yang harus dimiliki sistem. 

 

3.2.7 Diagram IPO 

 

Gambar 3.2 Diagram IPO 
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1. Input  

Penjelasan mengenai data input.  

a. Data jabatan 

Data jabatan berisi input id jabatan, nama jabatan. 

b. Data karyawan 

Data karyawan berisi input No. KTP, nama, alamat, jenis kelamin, tanggal 

lahir, telepon, id jabatan, email. 

c. Data jenis donasi. 

Data jenis donasi  berisi input id jenis, nama donasi. 

d. Data donatur  

Data donatur berisi input id donatur, No. KTP, nama, alamat, jenis kelamin, 

No. Telpon. 

e. Data sumbangan 

Data sumbangan berisi input id penerimaan, id jenis, nominal, keterangan. 

f. Bukti donasi 

Bukti donasi berisi input id penerimaan, tanggal, id donatur, email. 

g. Data pengeluaran 

Data pengeluaran berisi input id pengeluaran, nominal, keterangan 

2. Proses  

Data input sistem nantinya akan diolah proses untuk menghasilkan ouput yang 

diharapkan. Proses-proses pada sistem ini adalah : 

a. Maintanance akun pengguna 

Maintanance akun pengguna digunakan untuk tambah, edit, hapus akun 

pengguna. 
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b. Maintanance jenis donasi 

Maintanance jenis donasi melakukan validasi kesesuaian terhadap inputan 

dari pengguna. 

c. Maintanance donatur  

Maintanance donatur melakukan validasi kesesuaian terhadap inputan dari 

pengguna. 

d. Pencatatan donasi 

Pencatatan donasi melakukan validasi kesesuaian terhadap inputan dari 

pengguna. 

e. Pengeluaran kas 

Pengeluaran kas melakukan validasi kesesuaian terhadap inputan dari 

pengguna. 

f. Pembuatan laporan penerimaan dan pengeluaaran donasi 

Pembuatana laporan penerimaan dan pengeluaran donasi melakukan validasi 

proses perhitungan perekapan dari penerimaan dan pengeluaran donasi per 

bulan/per tahun. 

g. Pembuatan laporan jenis donasi 

Pembuatan laporan jenis donasi melakukan validasi perhitungan perekapan 

dari jenis donasi per bulan. 

3. Output 

Dari input yang diolah oleh proses akan dihasilkan informasi dan laporan yang 

akan dihasilkan oleh sistem adalah: 

a. Master akun pengguna beserta jabatan 
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master akun pengguna beserta jabatan berisi data jabatan dan data 

karayawan berupa id jabatan, nama jabatan, NIK, nama alamat, jenis 

kelamin, tanggal lahir, telepon, email. 

b. Master jenis donasi 

Master jenis donasi berisi id jenis dan nama donasi. 

c. Master donatur tetap/tidak tetap 

Master donatur tetap/tidak tetap berisi id donatur, NIK, nama, alamat, jenis 

kelamin, telepon. 

d. Daftar penerimaan donasi 

Master daftar penerimaan donasi berisi id penerimaan, id jenis, nominal, 

keterangan. 

e. Daftar pengeluaran donasi 

Master daftar pengeluaran kas berisi id pengeluaran, id jenis, nominal, 

keterangan. 

f. Laporan hasil penerimaan dan pengeluaran donasi per bulan 

Laporan ini berisi detail informasi rekap penerimaan dan pengeluaran 

donasi per bulan. 

g. Laporan hasil penerimaan dan pengeluaran donasi per tahun. 

Laporan ini berisi detail informasi rekap penerimaan dan pengeluaran 

donasi per tahun. 

h. Laporan jenis donasi per bulan. 

 Laporan ini berisi detail informasi jenis donasi per bulan. 

i. Laporan daftar donatur. 

Laporan ini berisi detail informasi daftar donatur. 
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3.2.8 Perancangan Sistem 

Pada tahap ini lebih fokus pada atribut-atribut untuk kebutuhan perangkat 

lunak. Tahap ini akan diterjemahkan ke dalam model perangkat lunak sebelum pada 

tahap implementasi. Desain perancangan yang akan dibuat tersebut terdiri dari 

system flow, diagram jenjang, context diagram yang di buat menggunakan aplikasi 

Microsoft Visio. Sedangkan untuk perancangan data di buat Data flow diagram, 

Conceptual data model, dan Physical data model dengan menggunakan aplikasi 

Power Designer. Untuk desain interface menggunakan aplikasi Pencil. 

 

3.2.9 System Flow Diagram 

System Flow merupakan gambaran aliran sistem dan merupakan proses 

kerja sistem yang menjelaskan alur prosedur yang terdapat dalam sistem. 

 

A. System Flowchart master pengguna 

Berdasarkan analisis kabutuhan fungsional pada Tabel 3.2 maka dibuat 

System Flowchart master pengguna yang hanya bisa dioperasikan oleh admin. 

System Flowchart master pengguna dapat dilihat pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 Sysflow master pengguna administrasi donasi pada Surabaya Mengaji 



31 

 

 

B. System Flowchart master donatur 

 Berdasarkan analisis kabutuhan fungsional pada Tabel 3.2 maka dibuat 

System Flowchart master donatur yang hanya bisa dioperasikan oleh admin. System 

Flowchart master donatur dapat dilihat pada Gambar 3.4 

 

Gambar 3.4 Sysflow master donatur admnistrasi donasi pada Surabaya Mengaji 
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C. System Flowchart master jenis donasi 

Berdasarkan analisis kabutuhan fungsional pada Tabel 3.2 maka dibuat 

System Flowchart master jenis donasi yang hanya bisa dioperasikan oleh admin. 

System Flowchart master jenis donasi dapat dilihat pada Gambar 3.5 

 

 

Gambar 3.5 Sysflow master jenis donasi administrasi donasi pada Surabaya 

Mengaji 
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D. System Flowchart transaksi penerimaan donasi 

 Berdasarkan analisis kabutuhan fungsional pada Tabel 3.2 maka dibuat System 

Flowchart transaksi penerimaan donasi yang hanya bisa dioperasikan oleh admin. 

System Flowchart penerimaan donasi dapat dilihat pada Gambar 3.6 

 

Gambar 3.6 Sysflow penerimaan donasi pada Surabaya Mengaji 
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E. System Flowchart transaksi pengeluaran donasi 

Berdasarkan analisis kabutuhan fungsional pada Tabel 3.2 maka dibuat System 

Flowchart transaksi pengeluaran donasi yang hanya bisa dioperasikan oleh admin. 

System Flowchart pengeluaran donasi dapat dilihat pada Gambar 3.7 

 

Gambar 3.7 Sysflow pengeluaran donasi pada Surabaya Mengaji 
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F. System Flowchart laporan penerimaan donasi 

Berdasarkan analisis kabutuhan fungsional pada Tabel 3.2 maka dibuat System 

Flowchart laporan penerimaan donasi yang hanya bisa dioperasikan oleh admin. 

System Flowchart laporan penerimaan donasi dapat dilihat pada Gambar 3.8 

 

 

Gambar 3.8 Sysflow laporan penerimaan donasi pada Surabaya Mengaji 
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G. System Flowchart laporan pengeluaran donasi 

Berdasarkan analisis kabutuhan fungsional pada Tabel 3.2 maka dibuat System 

Flowchart laporan pengeluaran donasi yang hanya bisa dioperasikan oleh admin. 

System Flowchart laporan pengeluaran donasi dapat dilihat pada Gambar 3.9 

 

 

Gambar 3.9 Sysflow laporan pengeluaran donasi pada Surabaya Mengaji 
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3.2.9 Diagram Jenjang Proses 

 Diagram berjenjang adalah sebuah diagram berjenjang atau sebuah bagan 

yang menampilkan seluruh proses yang terdapat pada suatu aplikasi dengan 

memberikan informasi yang jelas dan terstruktur. Gambar diagram jenjang dapat 

dilihat pada Gambar 3.10 

 

3.2.10 Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram merupakan perangkat yang digunakan pada metodologi 

pengembangan sistem yang terstruktur. DFD menggambarkan seluruh kegiatan 

yang terdapat pada aplikasi pelaporan donasi pada Surabaya Mengaji yaitu Context 

Diagram, kemudian DFD level 0, dan DFD level 1. 

 

Gambar 3.10 Diagram Jenjang Proses 
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A. Context Diagram 

Context Diagram merupakan gambaran seluruh aliran data yang ada pada 

Data Flow Diagram (DFD). External entity yang terdapat pada context diagram 

untuk sistem aplikasi ini adalah bagian pengurus (admin), dan bagian ketua. 

Masing-masing entity tersebut merupakan sumber data dari aplikasi yang akan 

digunakan dan memiliki keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan 

aplikasi yang dibangun. 

 

B. DFD Level 0 

Setelah membuat context diagram dari rancang bangun aplikasi pelaporan 

donasi pada Surabaya Mengaji. Selanjutnya context diagram tersebut akan dibagi 

menjadi sub-sub proses yang lebih detail. Pada DFD level 0 ini terdapat entity yaitu 

Gambar 3.11 Context Diagram 
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donatur yang menjadi sumber data, yang nantinya dimasukkan ke dalam aplikasi. 

Selanjutnya context diagram tersebut akan dibagi menjadi sub-sub proses yang   

lebih kecil. Dan hasil decompose itu sendiri disebut DFD Level 0.  

 
 

C. DFD Level 1 Mengelola Data Master 

Pada DFD Level 1 mengelola data master terdapat empat (4) sub proses 

yaitu maintanance data jenis donasi, maintanance data jabatan, maintanance data 

karyawan, maintanance data donatur. Sub proses maintanance data jenis donasi 

berfungsi untuk mengelola jenis-jenis donasi. Sub proses maintanance data jabatan 

berfungsi untuk mengelola data-data jabatan. Sub proses maintanance data 

Gambar 3.12 DFD Level 0 
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karyawan berfungsi untuk mengelola data-data karyawan. Sub proses maintanance 

data donatur berfungsi untuk mengelola data-data donatur. 

Gambar 3.13 DFD Level 1 Mengelola Data Master 

 

D. DFD level 1 Mengelola Transaksi 

Pada DFD Level 1 mengelola transaksi terdapat satu (1) sub proses yaitu 

maintanance data transaksi. Sub proses maintanance berfungsi untuk mengelola 

data-data transaksi.  

Gambar 3.14 DFD Level 1 Mengelola Transaksi 
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F. DFD Level 1 Mengelola Laporan 

Pada DFD Level 1 mengelola laporan terdapat empat (4) sub proses yaitu 

pembuatan laporan jenis donasi, pembuatan laporan pemasukan dan pengeluaran 

donasi, pembuatan laporan karyawan, pembuatan laporan donatur. Sub proses 

pembuatan laporan jenis donasi berfungsi untuk mengelola laporan jenis donasi. 

Sub proses pembuatan laporan pemasukan dan pengeluaran donasi berfungsi untuk 

mengelola laporan pemasukan dan pengeluaran donasi. Sub proses pembuatan 

laporan karyawan berfungsi untuk mengelola laporan data kraywan. Sub proses 

pembuatan laporan donatur berfungsi untuk mengelola data donatur. 

 

Gambar 3.15 DFD Level 1 Mengelola Laporan 
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3.2.11 Entity Relation Diagram (ERD)  

Entity Relation Diagram (ERD) merupakan suatu desain sistem yang digunakan 

untuk mempresentasikan, menentukan dan mendokumentasikan kebutuhan sistem 

ke dalam suatu bentuk dengan tujuan untuk menunjukkan struktur data dari 

stakeholder. Dalam pembuatan sistem ini ERD merupakan representasi dari model 

basis data yang berasal dari gambaran rancangan DFD. ERD terdiri dari 2 jenis 

yaitu, Conceptual Data Model (CDM) dan Physical Data Model (PDM). Adapun 

model dari dua jenis tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

 

A.  Conceptual Data Model  (CDM) 

Conceptual Data Model (CDM) merupakan gambaran secara keseluruhan 

mengenai konsep struktur database dalam bentuk logic yang dirancang untuk 

pembuatan sistem. CDM pada sistem yang akan dibangun ini disesuaikan dengan 

Gambar 3.16 Conceptual Data Model (CDM) 
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DFD yang telah dirancang sebelumnya. Berikut rancangan CDM pada Aplikasi 

Administrasi Donasi Pada Surabaya Mengaji bisa dilihat pada Gambar 3.16. 

 

B. Physical Data Model (PDM) 

Physical Data Model (PDM) merupakan gambaran keseluruhan database 

dalam bentuk fisik. PDM ini dihasilkan dari CDM yang telah dibuat sebelumnya. 

Berikut rancangan PDM pada Aplikasi Administrasi Donasi Pada Surabaya 

Mengaji bisa dilihat pada Gambar 3.17. 

Gambar 3.17 Physical Data Model (PDM) 
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C. Struktur Database 

1. Tabel Donatur  

Nama Tabel : Donatur  

Primary Key : Id 

Foreign Key : Id_penerimaan 

Fungsi : Menyimpan Data Donatur 

 

2. Tabel Penerimaan 

Nama Tabel : Penerimaan 

Primary Key : Id 

Foreign Key : Id_detail_terima 

Fungsi : Menyimpan penerimaan/pemasukan donasi 

 

Tabel 3.3 Donatur 

No. Field Tipe Panjang Keterangan 

1 Id_donatur Integer 10 PK 

2 Id_penerimaan Integer 6 FK 

3 NIK integer 16 - 

4 Nama Varchar 100 - 

5 Alamat  Varchar 45 - 

6 Jeniskelamin Varchar 15 - 

7 Telepon Varchar 45 - 

8 Asal Varchar 45 - 

9 Status Char 256 - 

Tabel 3.4 Penerimaan 

No. Field Tipe Panjang Keterangan 

1 Id_penerimaan Integer - PK 

2 Id_detil_terima Integer - FK 

3 Tanggal_terima Timestamp - - 

4 Email_login Varchar 100 - 

5 Is_saved Float  -  
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3. Tabel Detil Pemasukan 

Nama Tabel : Detil_penerimaan 

Primary Key : Id 

Foreign Key : - 

Fungsi : Menyimpan data detil penerimaan 

 

 

 

4. Tabel Karyawan 

Nama Tabel : Karyawan 

Primary Key : KTP 

Foreign Key : id_pengeluaran, id_log, id_penerimaan, id_pengeluaran 

Fungsi : Menyimpan Data Karyawan 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

No. Field Tipe Panjang Keterangan 

1 Id_detil_terima Integer - PK 

2 Nominal Float - - 

3 Keterangan Long varchar - - 

Tabel 3.5 Detil Pemasukam 

Tabel 3.6 Karyawan 

No. Field Tipe Panjang Keterangan 

1 KTP Integer 10 PK 

2 Id_log Integer 6 FK2 

3 Id_penerimaan Integer 16 FK3 

4 Id_pengeluaran Integer  100 FK1 

5 Nama Varchar 100 FK4 

6 Alamat Varchar 45 - 

7 Jen_kel Varchar 15 - 

8 Tgl_lahir Date  - - 

9 Telepon Varchar 45 - 

10 Email  Varchar 100 - 
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5. Tabel Jenis Donasi 

Nama Tabel : Donatur  

Primary Key : ID 

Foreign Key :  

Fungsi : Menyimpan Jenis Doansi 

 

 

 
6. Tabel Pengeluaran 

Nama Tabel : Donatur  

Primary Key : ID 

Foreign Key : id_detil_keluar 

Fungsi : Menyimpan Pengeluaran Donasi 

 

 

 

 
7. Tabel Jabatan 

Nama Tabel : Jabatan 

Primary Key : ID 

No. Field Tipe Panjang Keterangan 

1 Id_jenis Integer - PK 

2 Id_detil_terima Integer - FK 

3 Nama_donasi Varchar 100 - 

Tabel 3.7 Jenis Donasi 

No. Field Tipe Panjang Keterangan 

1 Id_pengeluaran Integer - PK 

2 Id_detil_keluar Integer - FK 

3 Tanggal_keluar Timestamp  - - 

4 Email_user Varchar 100 - 

5 Issaved Float - - 

Tabel 3.8 Pengeluaran 
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Foreign Key :  

Fungsi : Menyimpan Data Jabatan 

 

 

 

 

 

 
8. Tabel Detil Pengeluaran  

Nama Tabel : Detil Pengaaeluaran  

Primary Key : ID 

Foreign Key :  

Fungsi : Menyimpan Pengeluaran 

 

3.2.12 Desain Input/Output 

Desain input output adalah rancangan form-form yang akan 

diimplementasikan kedalam sistem dan berfungsi sebagai antar muka pengguna 

dengan sistem. Rancangan ini akan menerima input/masukan data dari pengguna 

dan memberikan hasilnya berupa output laporan. Selanjutnya masukan data dari 

pengguna tersebut akan dimasukkan dalam database dan dikeluarkan dalam bentuk 

laporan. Adapun desain input output tersebut adalah sebagai berikut : 

 

No. Field Tipe Panjang Keterangan 

1 Id_jabatan Integer - PK 

2 Nama_jabatan Varchar  45 - 

Tabel 3.9 Jabatan 

Tabel 3.10 Detil Pengeluaran 

No. Field Tipe Panjang Keterangan 

1 Id_detil_keluar Integer 10 PK 

2 Nominal Float 6 - 

3 Keterangan Long varchar 16 - 
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1. Desain Halaman Login 

Halaman Login adalah halaman tampilan awal dari aplikasi yang nantinya 

akan dijalankan. Form Login ini digunakan untuk keamanan sistem. Tujuannya 

adalah supaya sistem digunakan oleh orang yang berhak memakai dan berjalan 

sesuai hak aksesnya masing-masing. Pada halaman ini, user diharuskan untuk 

memasukkan nama username dan password kemudian menekan tombol login. 

 

 

 

 

 

 

2. Desain Halaman Utama 

 Menu Utama adalah tampilan awal ketika user masuk ke sistem. Menu 

Utama ini digunakan untuk menampilkan informasi secara sekilas Informasi yang 

penting. Pengguna yang sudah masuk ke sistem dapat melihat informasi menu yang 

terdapat pada aplikasi. 

 

Gambar 3.18 Desain Halaman Login 

Gambar 3.19 Desain Halaman Utama 
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3. Desain Halaman Master Jenis Donasi 

 Halaman desain master jenis donasi merupakan halaman master untuk 

memasukkan data jenis donasi untuk membedakan antara jenis donasi yang satu 

dengan jenis donasi yang lainnya. 

 

4. Desain Halaman Master Jabatan 

Halaman desain master jabatan ini merupakan halaman master untuk 

memasukkan data jabatan karyawan kedalam aplikasi. 

 

Gambar 3.20 Desain Halaman Jenis Donasi 

Gambar 3.21 Desain Halaman Master Jabatan 
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B. Desain Halaman Master Karyawan 

Halaman desain master karyawan ini merupakan halaman master untuk 

memasukkan data karyawan atau pengurus kedalam aplikasi serta memberikan hak 

login kepada setiap karyawan atau pengurus Surabaya Mengaji. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Desain Halaman Master Donatur 

Halaman desain  master donatur merupakan halaman untuk memasukkan 

data donatur. Pengurus/admin bisa menambahkan anggota donatur yang baru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22 Desain  Halaman Master Karyawan 

Gambar 3.23 Desain Halaman Master Donatur 
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7. Desain Halaman Transaksi Pemasukan Donasi  

Halaman desain transaksi pemasukan donasi merupakan halaman untuk 

memasukkan data pemasukan donasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Desain Halaman Transaksi Pengeluaran Donasi 

Halaman desain transaksi donatur merupakan halaman untuk memasukkan 

data pengeluaran donasi. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.25 Desain Halaman Transaksi Pemasukan 

Donasi 

Gambar 3.26 Halaman Desain Transaksi Pengeluaran 

Donasi 

Gambar 3.24 Halaman Desain Transaksi Pemasukan Donasi 
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9. Desain Halaman Laporan Karyawan 

Halaman desain laporan karyawan terdiri dari tabel laporan, untuk tabel 

laporan terdiri dari field email, nama, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, telepon, 

dan jabatan. 

 

10. Desain Laporan Donatur 

Halaman desain laporan donatur terdiri dari tabel laporan, untuk tabel 

laporan terdiri dari field kode, nama, alamat, jenis kelamin, telepon, asal. 

Gambar 3.27 Halaman Desain Laporan Daftar Karyawan 
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Gambar 3.28 Halaman Desain Laporan Cetak Daftar Donatur 

 

11. Desain Laporan Jenis Donasi 

Halaman desain laporan jenis donasi terdiri dari tabel laporan, untuk tabel 

laporan terdiri dari field jenis, bulan, tahun, jumlah. 

Gambar 3.29 Halaman Desain Laporan Jenis Donasi 
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12. Desain Laporan Pemasukan Donasi 

Halaman desain laporan pemasukan donasi terdiri dari tabel laporan, untuk 

tabel laporan terdiri dari field tahun, detail per bulan, jumlah total. 

13. Desain Laporan Pengeluaran Donasi 

Halaman desain laporan pengeluaran donasi terdiri dari tabel laporan, 

untuk tabel laporan terdiri dari field tahun, detail per bulan, jumlah total. 

Gambar 3.30 Halaman Desain Laporan Pemasukan Donasi 

Gambar 3.31 Halaman Desain Laporan Pengeluaran Donasi 
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3.2.13 Desain Testing 

Pada bagian testing akan dilakukan serangkaian pengujian aplikasi 

administrasi donasi sebelum diterapkan ke pengguna. Hal ini berguna untuk melihat   

respon aplikasi dalam menangani setiap input-output yang diharapkan pengguna. 

Desain testing disajikan  dalam bentuk tabel. 

 

1. Desain Testing Form Login 

Form  login merupakan form pertama yang akan diakses pengguna untuk 

dapat masuk ke dalam aplikasi. Pada tahap ini pengujian yang akan dilakukan 

adalah memastikan apakah form login dapat berjalan sukses dengan cara 

memasukkan data untuk mengakses form selanjutnya. 

Pada tahap pengujian fungsi login dibutuhkan beberapa data yaitu data 

username dan password dari admin Surabaya Mengaji. Data yang sudah di sepakati 

tertera pada tabel 3.11 

 

 

 

 

Lalu  pengujian aplikasi dengan beberapa prosedur menggunakan data yang 

sudah disepakati pada tabel 3.11. Prosedur yang akan dilakukan dapat dilihat pada 

tabel 3.12 

Nama Field Data Masukkan 

Username  info@gmail.com 

Password Admin 

Tabel 3.11 Desain Testing Login 
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2. Desain Testing Form Master Jenis Donasi 

Form master jenis donasi merupakan form yang berfungsi untuk 

memasukkan data jenis donasi  yang dimana hanya admin yang mempunyai hak 

akses. Pada tahap ini pengujian yang akan dilakukan adalah memastikan apakah 

form master jenis donasi bisa dapat berjalan sukses atau tidak. 

Pada tahap pengujian fungsi master jenis donasi dibutuhkan beberapa data 

yaitu data kode_jenisdonasi, nama_jenisdonasi. 

 

 

 

 

No Field 
Prosedur 

Pengujian 
Masukkan 

Output 

diharapkan 

1 Pengujian Form 
Login 

Check 
username dan 

password 
benar 

Inputkan 
username dan 

password lalu 
tekan tombol 
‘login’ 

Tampilan form 
admin  

2 Pengujian Form 

Login 

Check 

username dan 
password salah 

Inputkan 

username dan 
password lalu 

tekan tombol 
‘login’ 

Muncul 

notifikasi anda 
tidak berhak 

mengakses 

Tabel 3.12 Rancangan Uji Coba Form Login 

Tabel 3.13 Desain Testing 

Field Data Masukkan 

Kode_jenisdonasi Otomatis  

Nama_jenisdonasi Donasi Dakwah 
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Lalu  pengujian aplikasi dengan beberapa prosedur menggunakan data yang 

sudah disepakati pada tabel 3.13. Prosedur yang akan dilakukan dapat dilihat pada 

tabel 3.14. 

 

 

3. Desain Testing Form Master Jabatan 

Form master jabatan merupakan form yang berfungsi untuk memasukkan 

data jabatan yang dimana hanya admin yang mempunyai hak akses. Pada tahap ini 

pengujian yang akan dilakukan adalah memastikan apakah form master jabatan bisa 

dapat berjalan sukses atau tidak. 

Pada tahap pengujian fungsi master jabatan dibutuhkan beberapa data yaitu 

kode, nama_jabatan. 

Tabel 3.14 Rancangan Uji Coba Form master jenis donasi 

No Field Prosedur Pengujian  Masukkan  Output 

diharapkan  

1 Pengujian 

Form 

master 

jenis 

donasi 

Kode_jenisdonasi, 

nama_jenisdonasi benar 

Inputkan nama_jenisdonasi 

benar lalu tekan tombol 

‘simpan’ 

 Data 

tersimpan  

 

 

 

 

  

2 Pengujian 

Form 

master 

jenis 

donasi 

 Kode_jenisdonasi, 

nama_jenisdonasi salah 

Inputan nama_jenisdonasi  

tidak di isi lalu tekan 

tombol ‘simpan’ 

Muncul 

notifikasi 

data jenis 

donasi 

kosong 
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Lalu  pengujian aplikasi dengan beberapa prosedur menggunakan data yang 

sudah disepakati pada tabel 3.15. Prosedur yang akan dilakukan dapat dilihat pada 

tabel 3.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Desain Testing Form Master Karyawan 

Form master karyawan merupakan form yang berfungsi untuk memasukkan 

data karyawan yang dimana hanya admin yang mempunyai hak akses. Pada tahap 

ini pengujian yang akan dilakukan adalah memastikan apakah form master 

karyawan bisa dapat berjalan sukses atau tidak. 

Field Data Masukkan 

Kode Otomatis 

Nama_jabatan Super User 

Tabel 3.15 Desain testing master jabatan 

No Field 
Prosedur 

Pengujian 
Masukkan 

Output 

diharapkan 

1 Pengujian 

Form 

master 

jabatan 

Nama_jabatan 

benar 

Inputkan  

Nama_jabatan 

benar lalu tekan 

tombol ‘simpan’ 

Data 

berhasil 

disimpan   

2 Pengujian 

Form 

master 

jabatan 

Nama_jabatan 

salah 

Inputan 

Nama_jabatan 

tidak di isi lalu 

tekan tombol 

‘simpan’ 

Muncul 

notifikasi 

data jabatan 

kosong 

Tabel 3.16 Rancangan Uji Coba Form master jabatan 
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Pada tahap pengujian fungsi master karyawan dibutuhkan beberapa data 

yaitu email, KTP, nama_karyawan, alamat, jenis_kelamin, tgl_lahir, telepon, 

jabatan, password. 

 

Tabel 3. 17 Desain testing master karyawan 

Field Data masukkan 

Email  info@gmail.com 

Password otomatis 

KTP 35783230001 

Nama_karyawan Teguh 

Alamat Jl. Keputih 2A 

Jenis_kelamin Laki-laki 

Tanggal_lahir 25 Juli 1999 

Telepon 082330386048 

Jabatan Super User 

 

Lalu  pengujian aplikasi dengan beberapa prosedur menggunakan data yang 

sudah disepakati pada tabel 3.17. Prosedur yang akan dilakukan dapat dilihat pada 

tabel 3.18. 

Tabel 3.18 Rancangan Uji Coba Form master karyawan 

No Field Prosedur 

Pengujian  

Masukkan  Output 

diharapkan  

1 Pengujian 
Form 

master 
karyawan 

Email, No. KTP, 
nama_karyawan, 
alamat, jen_kel, 
tgl_lahir, 
telepon, jabatan 
benar 

Inputkan  Email, No. KTP, 
nama_karyawan, alamat, 
jen_kel, tgl_lahir, telepon, 
jabatan  benar lalu tekan 
tombol ‘simpan’ 

Data 
berhasil 

disimpan   
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5. Desain Testing Form Master Donatur 

Form master donatur merupakan form yang berfungsi untuk memasukkan 

data donatur yang dimana hanya admin yang mempunyai hak akses. Pada tahap ini 

pengujian yang akan dilakukan adalah memastikan apakah form master donatur 

bisa dapat berjalan sukses atau tidak. 

Pada tahap pengujian fungsi master donatur dibutuhkan beberapa data 

yaitu NIK, nama donatur, alamat, jenis_kelamin, telepon, asal, jenis donatur. 

Tabel 3.19 Desain Testing Master Donatur 

Field Data masukkan 

NIK 357832300012 

Nama donatur Aris 

Alamat Semampir tengah 

Jenis kelamin Laki-laki 

Telepon  08213456789 

Asal   Gresik 

Jenis donatur Tidak tetap 

 

No Field Prosedur 

Pengujian 

Masukkan Output 

diharapkan 

2 Pengujian 
Form 

master 
karyawan 

Email, No. KTP, 
nama_karyawan, 
alamat, jen_kel, 
tgl_lahir, 
telepon, jabatan  
salah 

Inputkan Email, No. KTP, 
nama_karyawan, alamat, 
jen_kel, tgl_lahir, telepon, 

jabatan kurang lengkap 
lalu tekan tombol 

‘simpan’ 

Muncul 
notifikasi 

data KTP 
kosong 
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Lalu  pengujian aplikasi dengan beberapa prosedur menggunakan data yang 

sudah disepakati pada tabel 3.19. Prosedur yang akan dilakukan dapat dilihat pada 

tabel 3.20. 

 

 

6. Desain Testing Transaksi Pemasukan Donasi 

Form transaksi pemasukan donasi merupakan form yang berfungsi untuk 

memasukkan data transaksi pemasukan donasi yang dimana hanya admin yang 

mempunyai hak akses. Pada tahap ini pengujian yang akan dilakukan adalah 

memastikan apakah form transaksi pemasukan donasi bisa dapat berjalan sukses 

atau tidak. 

Pada tahap pengujian fungsi transaksi pemasukan donasi dibutuhkan 

beberapa data yaitu jenis_donasi, nominal, bukti, keterangan. 

 

No Field Prosedur 

Pengujian  

Masukkan  Output 

diharapkan  

1 Pengujian 
Form 
master 

donatur 

NIK, 
Nama_donatur, 
alamat, 

Jen_kel, 
telepon, asal, 

jenis donatur 
benar 

Inputkan   NIK, 
Nama_donatur, alamat, 
Jen_kel, telepon, asal, 

jenis donatur  benar lalu 
tekan tombol ‘simpan’ 

Data 
berhasil 
disimpan   

2 Pengujian 

Form 
master 

donatur 

NIK, 

Nama_donatur, 
alamat, 

Jen_kel, 
telepon, asal, 
jenis donatur 
salah 

Inputkan  NIK, 

Nama_donatur, alamat, 
Jen_kel, telepon, asal, 

jenis donatur  kurang 
lengkap lalu tekan tombol 
‘simpan’ 

Muncul 

notifikasi 
data NIK 

kosong 

Tabel 3.20 Rancangan Uji Coba Form Master Donatur 
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Lalu  pengujian aplikasi dengan beberapa prosedur menggunakan data 

yang sudah disepakati pada tabel 3.21. Prosedur yang akan dilakukan dapat dilihat 

pada tabel 3.22. 

  

7. Desain Testing Transaksi Pengeluaran Donasi 

Form transaksi pengeluaran donasi merupakan form yang berfungsi untuk 

memasukkan data transaksi pengeluaran donasi yang dimana hanya admin yang 

mempunyai hak akses. Pada tahap ini pengujian yang akan dilakukan adalah 

Field Data masukkan 

Jenis donasi Donasi dakwah 

Nominal  125000 

Bukti  JPG 

Keterangan Alat dakwah 

Tabel 3.21 Desain testing transaksi pemasukan donasi 

No Field Prosedur Pengujian  Masukkan  Output 

diharapkan  

1 Pengujian 

form 

transaksi 

pemasukan 

Jenis_donasi, 

nominal, bukti, 

keterangan benar 

Inputkan 

Jenis_donasi, 

nominal, bukti, 

keterangan  benar lalu 

tekan tombol 

‘simpan’ 

Data 

berhasil 

disimpan   

2 Pengujian 

form 

transaksi 

pemasukan 

Jenis_donasi, 

nominal, bukti, 

keterangan  salah 

Inputkan 

Jenis_donasi, 

nominal, bukti, 

keterangan  kurang 

lengkap lalu tekan 

tombol ‘simpan’ 

Muncul 

notifikasi 

data kosong 

Tabel 3.22 Rancangan Uji Coba Form Transaksi Pemasukan Donasi 



63 

 

 

memastikan apakah form transaksi pengeluaran donasi bisa dapat berjalan sukses 

atau tidak. 

Pada tahap pengujian fungsi transaksi pengeluaran donasi dibutuhkan 

beberapa data yaitu nominal, bukti, keterngan. 

 

 

 

 

 

 

Lalu  pengujian aplikasi dengan beberapa prosedur menggunakan data 

yang sudah disepakati pada tabel 3.23. Prosedur yang akan dilakukan dapat dilihat 

pada tabel 3.24. 

 

Field Keterangan 

Nominal 150000 

Bukti JPG 

Keterangan Beli PC 

Tabel 3.23 Desain Testing Transaksi Pengeluaran Donasi 

Tabel 3.24 Rancangan Uji Coba Transaksi Pengeluaran Donasi 

No Field Prosedur Pengujian  Masukkan  Output 

diharapkan  

1 Pengujian 
form transaksi 

pengeluaran 

Nominal, bukti, keterangan 
benar 

Inputkan  
Nominal, bukti, 
keterangan  benar lalu 
tekan tombol ‘simpan’ 

Data berhasil 
disimpan   

2 Pengujian 

form 
transaksi 
pengeluaran 

Nominal, bukti, keterangan  
salah 

Inputkan 
Nominal, bukti, 

keterangan kurang 

lengkap lalu tekan 
tombol ‘simpan’ 

Muncul notifikasi 

data kosong 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

4.1 Perangkat Keras 

Spesifikasi perangkat keras minimum yang dibutuhkan untuk menjalankan 

aplikasi ini adalah satu unit komputer dengan: 

a) Microprosesor Dual Core atau dengan Prosesor yang lebih tinggi 

b) Memory dengan RAM 2 GB 

c) VGA dengan resolusi 1024x760 atau yang lebh tinggi 

d) Monitor Super VGA (800x600) dengan minimum 256 warna 

e) Keyboard + mouse 

 

4.2 Perangkat Lunak 

Sedangkan perangkat lunak minimum yang harus di install ke dalam 

sistem komputer adalah: 

a) Windows 7 ke atas 

b) Database Mangement Server : MySQL 

c) Xampp-win32-1.8.3-4-VC9-installer 

d) Google Chrome 

 

4.3 Tampilan Program 

Di bawah ini adalah penjelasan mengenai penggunaan masing-masing 

form pada Aplikasi Administrasi Donasi Pada Surabaya Mengaji. 
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4.3.1 Halaman Home 

Halaman ini adalah halaman utama ketika visitor berkunjung ke website. 

Terdapat menu navigasi yang sudah di setting dihalaman administrator akan 

muncul di semua view untuk visitor website. 

 

Gambar 4.1 Halaman Home 
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4.3.2 Form Login Administrator 

Halaman Login  Administrator ini akan muncul ketika admin akan masuk 

kedalam halaman utama administrator. Pengguna harus menginputkan username 

dan password ke dalam textbox yang disediakan. Jika username dan password 

benar, maka pengguna akan masuk ke halaman berikutnya sesuai dengan jabatan 

pengguna. 

 

Gambar 4.2 Halaman Login 
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4.3.3 Form Login Adminstrator yang gagal 

Halaman login administrator yang gagal ini adalah gambaran dari halaman login 

administrator yang username dan password terdapat kesalahan pada saat 

penginputan. 

 

Gambar 4.3 Halaman Login Gagal 
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4.3.4 Halaman Utama Administrator 

Halaman ini berfungsi memberikan informasi tentang jumlah karyawan, 

jumlah donatur tidak tetap, dan jumlah donatur tetap. 

Gambar 4.4 Halaman utama administrator 

                                             

4.3.5 Halaman Master Jenis Donasi 

Halaman ini berfungsi untuk admin administrator menginputkan data jenis 

donasi.  

Gambar 4.5 Halaman master jenis donasi 
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4.3.6 Halaman Master Jabatan 

Halaman ini berfungsi untuk admin menambahkan jabatan sebagai 

pengguna untuk bisa menggunakan apliksi ini.  

4.3.7 Halaman Master Karyawan 

  Halaman ini berfungsi untuk admin menambahkan karyawan sebagai 

pengguna untuk bisa menggunakan apliksi ini.  

Gambar 4.6 Halaman master jabatan 

Gambar 4.7 Halaman Master Karyawan 
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4.3.8 Halaman master donatur 

 Halaman ini berfungsi untuk admin administrator menginputkan data 

donatur. 

 

4.3.9 Halaman Transaksi Pemasukan donasi 

 Halaman ini berfungsi untuk melakukan transaksi pemasukan donasi yang 

telah dilakukan oleh donatur. Transaksi ini dilakukan oleh pengurus.  

Gambar 4.8 Halaman Master Donatur 

Gambar 4.9 Halaman Transaksi Pemasukan 
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4.3.10 Halaman Transaksi Pengeluaran Donasi 

 Halaman ini berfungsi untuk melakukan transaksi pengeluaran donasi yang 

telah dilakukan oleh pengurus. Transaksi ini dilakukan oleh pengurus. 

 

4.3.11 Halaman Laporan Karyawan  

Halaman laporan ini berguna untuk melaporkan data karyawan yang 

dimana hasil laporan ini akan diberikan kepada ketua. Halaman ini hanya bisa 

diakses oleh admin dan ketua. Selain admin dan ketua tidak dapat mengkses 

halaman laporan karyawan. 

Gambar 4.10 Halaman Transaksi Pengeluaran 
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4.3.12 Halaman Laporan Donatur   

Halaman ini berguna untuk melaporkan dari master donatur yang dimana 

hasil laporan ini akan diberikan kepada ketua. Halaman ini hanya bisa diakses oleh 

admin dan ketua. Selain admin dan ketua tidak dapat mengkses halaman laporan 

donatur. 

Gambar 4.12 Halaman Laporan Donatur 

Gambar 4.11 Halaman Laporan Daftar Karyawan 
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4.3.13 Halaman Laporan Jenis Donasi 

Halaman ini berguna untuk melaporkan dari master jenis donasi yang 

dimana hasil laporan ini akan diberikan kepada ketua. Halaman ini hanya bisa 

diakses oleh admin dan ketua. Selain admin dan ketua tidak dapat mengkses 

halaman laporan jenis donasi. 

 

4.3.14 Halaman Laporan Pemasukan Donasi 

Halaman ini berguna untuk melaporkan dari master transaksi pemasukan 

donasi yang dimana hasil laporan ini akan diberikan kepada ketua. Halaman ini 

hanya bisa diakses oleh admin dan ketua. Selain admin dan ketua tidak dapat 

mengkses halaman laporan pemasukan donasi. 

Gambar 4.13 Halaman Laporan Jenis Donasi 
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4.3.15 Halaman Laporan Pengeluaran Donasi 

Halaman ini berguna untuk melaporkan dari master transaksi pengeluaran 

donasi yang dimana hasil laporan ini akan diberikan kepada ketua. Halaman ini 

hanya bisa diakses oleh admin dan ketua. Selain admin dan ketua tidak dapat 

mengkses halaman laporan pengeluaran donasi. 

Gambar 4.14 Halaman Laporan Pemasukan Donasi 

Gambar 4.15 Halaman Laporan Pengeluaran Donasi 
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4.3.16 Halaman Cetak Laporan Daftar Karyawan 

    Halaman cetak laporan daftar karyawan ini adalah gambaran dari hasil cetak 

laporan daftar karyawan yang berisikan data karyawan secara keseluruhan. 

 

4.3.17 Halaman Cetak Laporan Donatur  

Halaman  cetak laporan donatur ini adalah gambaran dari hasil cetak 

laporan donatur yang berisikan data-data donatur secara keseluruhan. 

Gambar 4. 16 Halaman Cetak Laporan Daftar Karyawan 

Gambar 4.17 Halaman Cetak Laporan Donatur 
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4.3.18 Halaman Cetak Laporan Jenis Donasi  

Halaman  cetak laporan jenis donasi ini adalah gambaran dari hasil cetak 

laporan jenis donasi yang berisikan data-data jenis donasi secara keseluruhan.  

 

4.3.19 Halaman Cetak Laporan Pemasukan Donasi  

Halaman  cetak laporan pemasukan donasi ini adalah gambaran dari hasil 

cetak laporan pemasukan donasi yang berisikan data-data pemasukan donasi secara 

keseluruhan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 18 Halaman Cetak Laporan Jenis Donasi 

Gambar 4.19 Halaman Cetak Laporan Pemasukan Donasi 
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4.3.20 Halaman Cetak Laporan Pengeluaran Donasi  

Halaman  cetak laporan pengeluaran donasi ini adalah gambaran dari hasil 

cetak laporan pengeluaran donasi yang berisikan data-data pengeluaran donasi 

secara keseluruhan. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

4.4 Evaluasi Hasil Uji Coba Sistem  

Tahapan evaluasi bertujuan untuk mengetahui sistem telah sesuai dengan 

apa yang dicapai sehingga aplikasi bisa berjalan sebagaimana mestinya. Berikut 

hasil uji coba aplikasi administrasi donasi. 

 

4.4.1 Hasil Uji Coba Form Login 

Hasil Uji coba aplikasi administrasi donasi pada Surabaya Mengaji pada 

halaman form login dapat dilihat pada tabel 4.1. 

 

Gambar 4.20 Halaman Cetak Laporan Pengeluaran Donasi 
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4.4.2 Hasil Uji Coba Form Master Jenis Donasi  

Hasil Uji coba aplikasi administrasi donasi pada Surabaya Mengajji pada 

halaman master jenis donasi dapat dilihat pada table 4.2. 

 

 

4.4.3 Hasil Uji Coba Form Master Jabatan  

Hasil Uji coba aplikasi administrasi donasi pada Surabaya Mengaji pada 

halaman form master jabatan dapat dilihat pada tabel 4.3 

No Field 
Prosedur 

Pengujian 
Masukkan Hasil Uji coba 

1 Pengujian Form 

Login  

Cek username 

dan password 
benar 

Inputkan 

username dan 
password lalu 

tekan tombol 
‘login’ 

Berhasil, 

Gambar  4.2 

2 Pengujian Form 
Login 

Cek username 
dan password 

salah 

Inputkan 
username dan 

password lalu 
tekan tombol 

‘login’ 

Muncul 
notifikasi 

gambar 4.3 

Tabel 4.1 Hasil Uji Coba Form Login 

Tabel 4.2 Hasil Uji Coba Form Master Jenis Donasi 

Tabel 4.2 Hasil Uji Coba Master Jenis Donasi No Field Prosedur Pengujian  Masukkan  Hasil Uji 

coba   

1 Pengujian 

Form jenis 

donasi  

Kode_jenisdonasi, 

nama_jenisdonasi benar 

Inputkan 

nama_jenisdonasi   benar 

lalu tekan tombol ‘simpan’ 

Berhasil, 

Gambar  4.5 

2 Pengujian 

Form 
jenis 

donasi 

Kode_jenisdonasi, 

nama_jenisdonasi salah 

Inputan  nama_jenisdonasi    

kurang lengkap lalu tekan 
tombol ‘simpan’ 

Muncul 

notifikasi data 
jenis donasi 

kosong 
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4.4.4 Hasil Uji Coba Form Master Karyawan 

Hasil Uji coba aplikasi administrasi donasi pada Surabaya Mengaji pada 

halaman form master karyawan dapat dilihat pada tabel 4.4. 

 

Tabel 4.3 Hasil Uji Coba Form Master Jabatan 

No Field Prosedur 

Pengujian  

Masukkan  Hasil Uji 

coba   

1 

 
 

Pengujian 

Form 
master 

jabatan 

Nama_jabatan benar Inputkan 

Nama_jabatan benar 
lalu tekan tombol 

‘simpan’ 

Berhasil, 

Gambar  
4.6 

2 Pengujian 

Form 
master 

jabatan 

Nama_jabatan salah Inputan  
Nama_jabatan 
kurang lengkap lalu 
tekan tombol 
‘simpan’ 

Muncul 

notifikasi 
data 

jabatan 
kosong 

Tabel 4.4 Hasil Uji Coba Form Master Karyawan 

No Field 
Prosedur 

Pengujian 
Masukkan 

Hasil Uji 

coba 

1 Pengujian 
Form 

master 
karyawan  

Email, No. KTP, 
nama_karyawan, 

alamat, jen_kel, 
tgl_lahir, telepon, 

jabatan benar 

Inputkan  Email, No. 
KTP, 
nama_karyawan, 
alamat, jen_kel, 
tgl_lahir, telepon, 
jabatan  benar lalu 
tekan tombol ‘simpan’ 

Berhasil, 
Gambar  

4.7 

2 Pengujian 
Form 
master 

karyawan 

Email, No. KTP, 
nama_karyawan, 
alamat, jen_kel, 

tgl_lahir, telepon, 
jabatan salah 

Inputkan Email, No. 
KTP, 
nama_karyawan, 
alamat, jen_kel, 
tgl_lahir, telepon, 

jabatan kurang 

lengkap lalu tekan 
tombol ‘simpan’ 

Muncul 
notifikasi 
data KTP 

kosong 
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4.4.5 Hasil Uji Coba Form Master Donatur 

Hasil Uji coba aplikasi administrasi donasi pada Surabya Mengaji pada 

halaman form master donatur dapat dilihat pada tabel 4.5. 

 

 

4.4.6 Hasil Uji Coba Transaksi Pemasukan Donasi 

Hasil Uji coba aplikasi administrasi donasi pada Surabaya Mengaji pada 

halaman form transaksi pemasukan dapat dilihat pada tabel 4.6 

No Field Prosedur Pengujian Masukkan 
Hasil Uji 

coba 

1 Pengujian 
form 

master 
donatur 

NIK, Nama_donatur, 
alamat, Jen_kel, 

telepon, asal, jenis 
donatur  benar 

Inputkan  
NIK, Nama_donatur, 

alamat, Jen_kel, 
telepon, asal, jenis 

donatur benar lalu 
tekan tombol ‘simpan’ 

Berhasil, 
Gambar  

4.8 

2 Pengujian 
form 

master 
donatur 

NIK, Nama_donatur, 
alamat, Jen_kel, 

telepon, asal, jenis 
donatur salah 

Inputkan 
NIK, Nama_donatur, 

alamat, Jen_kel, 
telepon, asal, jenis 

donatur  kurang 
lengkap lalu tekan 
tombol ‘simpan’ 

Muncul 
notifikasi 

data NIK 
kosong 

Tabel 4.5 Hasil Uji Coba form Master Donatur 

Tabel 4.6 Hasil Uji Coba Transaksi Pemasukan Donasi 

No Field Prosedur Pengujian Masukkan Hasil Uji coba 

1 Pengujian 

transaksi 
pemasukan 

Jenis_donasi, nominal, 

bukti, keterangan  benar 

Inputkan  

Jenis_donasi, nominal, 
bukti, keterangan  benar 

lalu tekan tombol 
‘simpan’ 

Berhasil, 

Gambar  4.9 
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4.4.7 Hasil Uji Coba Transaksi Pengeluaran Donasi 

Hasil Uji coba aplikasi administrasi donasi pada Surabaya Mengaji pada 

halaman form transaksi pengeluaran dapat dilihat pada tabel 4.7 

 

 

No Field Prosedur Pengujian Masukkan Hasil Uji coba 

2 Pengujian 
transaksi 

pemasukan 

Jenis_donasi, nominal, 
bukti, keterangan salah 

Inputkan 
Jenis_donasi, nominal, 

bukti, keterangan  
kurang lengkap lalu 

tekan tombol ‘simpan’ 

Muncul 
notifikasi data 

kosong 

No Field Prosedur Pengujian Masukkan Hasil Uji coba 

1 Pengujian 
transaksi 

pemasukan 

Nominal, bukti, keterangan   
benar 

Inputkan 
Nominal, bukti, 

keterangan   benar lalu 
tekan tombol ‘simpan’ 

Berhasil, 
Gambar  4.10 

2 Pengujian 
transaksi 

pemasukan 

Nominal, bukti, keterangan 
salah 

Inputkan 
Nominal, bukti, 

keterangan   kurang 
lengkap lalu tekan 

tombol ‘simpan’ 

Muncul 
notifikasi data 

kosong 

Tabel 4.7 Hasil Uji Coba Transaksi Pengeluaran Donasi 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pembuatan  aplikasi administrasi donasi pada Surabaya Mengaji 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aplikasi administrasi donasi ini  dapat membantu kinerja dari pengurus 

Surabaya Mengaji dan juga membantu transaksi pemasukan dan transaksi 

pengeluaran sehingga lebih mudah serta membantu pembuatan rekap laporan 

pemasukan dan pengeluaran donasi bulanan/tahunan. 

2. Aplikasi administrasi donasi ini dapat membantu pendaftaran donatur yang 

sebelumnya membutuhkan waktu rata-rata 30 menit, setelah adanya aplikasi 

administrasi donasi pendaftaran donatur rata-rata menjadi 5-10 menit. 

 

5.2 Saran 

Dari aplikasi administrasi donasi pada Surabaya Mengaji berbasis Web 

yang telah dibuat masih terdapat beberapa hal-hal yang perlu dikembangkan yang 

diharapkan dapat diperbaiki dikemudian hari. Saran tersebut diantaranya adalah 

sebagai berikut. 

1. Aplikasi administrasi donasi pada Surabaya Mengaji Berbasis Web masih 

berbasis web sehingga masih bisa dikembangkan lagi dengan berbasis android 

maupun desktop. 

2. Tampilan interface yang bisa di perbaharui dan terdapat fitur-fitur yang bisa di 

tambahkan di aplikasi tersebut.

 



 

83 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 
Arief, M. R. (2011). Pemrograman Web Dinamis Menggunakan PHP dan MySQL. 

Yogyakarta: Andi Publisher. 

 
Arief, M. R. (2011). Permograman Web Diamis Menggunakan PHP dan MySQL. 

Yogyakarta: Andi Publisher. 
 

Astuti, D. (2010). Manajemen Keuangan, Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga. 

Eguene, B. d. (2006). Manajemen Keuangan, Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga. 

Hadi, D. A. (2016). Pengertian dan Cara Menggunakan CodeIgniter. Yogyakarta: 
Elex Media Komputindo. 

 
Hartono, J. (1999). Analisis & Desain Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur 

Teori Dan Praktek Aplikasi Bisnis. Yogyakarta: ANDI. 
 
Hartono, J. (2011). Analisis Desain Sistem Informasi : pendekatan terstruktur teori 

dan praktik aplikasi bisnis. Yogyakarta: Andi. 
 

Nugroho, B. (2010). Membuat Website Sendiri Dengan PHP-MySQL. Yogyakarta: 
MediaKita. 

 

Pressman, R. S. (2001). Rekayasa Perangkat Lunak. Yogyakarta: Andi. 

Safaat, N. (2012). Pengertian Tentang Aplikasi. Yogyakarta: Andi. 

Santoso, B. (2011). Donasi Sumbangan Masyarakat. Yogyakarta: Andi Offset. 

Supangkat, H. (2007). A Test of Agency Theory of Manajerial Ownership, 

Corporate Lavarage, and Corporate Dividens, Financial Management. 
Yogyakarta. 

 


