BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Yayasan At-Thahir adalah nama dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
(LKSA) Panti Asuhan At-Thahir. Bertempat di dusun Godong, desa Godong,
Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Jawatimur. Lembaga Kesejahteraan Sosial
Anak (LKSA) Panti Asuhan At-Thahir berdiri sejak tahun 2009-2010, dan sudah
tercatat sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang terakreditas B
pada tahun 2018. Suatu Lembaga di bidang kesejahteraan sosial (LKS) maupun
Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) perlu diakreditasi seperti halnya
lembaga-lembaga pelayanan publik lainnya. Akreditasi LKS di Indonesia
didasarkan pada Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan
Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Akreditasi
LKS [1].
Akreditasi merupakan kegiatan, penetapan tingkat kelayakan dan standarisasi.
Subjeknya adalah lembaga di bidang kesejahteraan sosial. Dengan perkataan lain
hasil dari kegiatan akreditasi adalah ditetapkannya tingkat akreditasi LKS pada
tingkat tertentu, A, B, atau C. Penetapan tingkat dilakukan melalui pengukuran
dengan menggunakan alat yang disebut instrumen akreditasi. Semakin banyak
unsur terpenuhi semakin tinggi tingkat akreditasi LKS [1].
Didalam ruang lingkup Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti dalam memenuhi kebutuhan
fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang
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luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang
diharapkan. Dengan memberikan pelayanan, penyediaan fasilitas-fasilitas,
pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, pendidikan, bimbingan rohani serta
membantu dan membimbing mereka kearah perkembangan pribadi yang positif dan
mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat
yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga
dan masyarakat [2].
Penyelenggaraan didalam sebuah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
maupun Panti Asuhan memiliki standar, baik standar umum maupun standar
khusus. Standar umum meliputi kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan
prasarana, pembiayaan hingga pelayanan sosial dasar. Sedangkan standar khusus
meliputi kegiatan pelayanan (tahap pendekatan awal, tahap pengungkapan dan
pemahaman masalah, tahap perencanaan program pelayanan, tahap pelaksanaan
pelayanan dan tahap pasca pelayanan), dan sumber daya manusia (Mujiyadi, 2017)
[3].
Saat Ini di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan ATThahir akan meningkatkan pelayan terhadap santri (anak asuh) dan untuk
masyarkat yang membutuhkan bantuan untuk anak-anak mereka. Selain memenuhi
kebutuhan secara moril dan materil. Untuk perkembangan yang lebih baik dengan
memanfaat kecanggihan alat telekomunikasi, dan sistem informasi yang sangat
menunjang kebutuhan manusia. Karena selama ini sistem administrasi yang
diterapkan di

LKSA Panti Asuha AT-Thahir masih menggunakan cara

konvensional. Mencatat laporan pemasukan, pengeluaran keuangan, penerimaan
donasi dari donatur, dan sistem penerimaan santri baru masih memanfaatkan
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catatan buku. Tidak kemungkinan resiko hilangnya data, dan salah perhitungan
dalam membuat laporan keuangan akan terjadi. Sehingga dibutuhkan, suatu sistem
untuk membantu pihak Pengawas dan Pengasuh LKSA Panti Asuhan AT-Thahir.
Dalam memperbaiki sistem administrasi yang lebih effesien, dan membuat sistem
administrasi lebih terstruktur, dalam membuat laporan keuangan, penerimaan
donasi, dan pendaftaran untuk santri baru.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan meneliti masalah tersebut untuk
dijadikan laporan tugas akhir dengan judul “Rancang bangun Sistem Informasi
Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Berbasis Website studi kasus Panti Asuhan
AT-Thahir”. Pemilihan tempat sengaja dilakukan karena selain untuk memperbaiki
sistem informasi juga diharapkan dapat menjadi pengembangan akreditasi LKSA
Panti Asuhan AT-Thahir.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan
permasalahan yang dapat disimpulkan oleh penyusun dalam laporan tugas akhir ini
adalah sebagai berikut:
1)

Bagaimana cara merancang sistem informasi website lembaga kesejahteraan
sosial anak, yayasan At-Thahir

2)

Bagaimana cara membangun sistem informasi pendaftaran calon santri baru
secara online dan donasi bagi donatur yang akan memberikan bantuan di
lembaga kesejahteraan sosial anak, yayasan At-Thahir.
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1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari uraian rumusan masalah diatas, maka penyusun dapat
menjelaskan tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut:
1)

Membuat sebuah website informasi tentang lembaga kesejahteraan sosial
anak, yayasan At-Thahir.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1)

Bagi penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan
dibidang perancangan suatu laman website, serta untuk menyelesaikan tugas
akhir (TA) yang menjadi salah satu syarat kelulusan mahasiswa di
Universitas Darul Ulum Jombang.

2)

Bagi LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Yayasan AT-THAHIR,
Dapat memperkenalkan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Yayasan AtThahir ke publik, agar lebih memudahkan kepada masyarakat luas untuk
mengetahui tentang yayasan tersebut.

1.5 Batasan Masalah
Berdasarkan beberapa pokok masalah yang telah diuraikan di atas, maka
permasalahan rancang bangun sistem informasi lembaga kesejahteraan sosial anak
berbasis web.
Adapun batasan masalah lain dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1)

Metode yang digunakan dalam rancang bangun website LKSA At-Thahir
adalah menggunakan metode Rational Unified Process (RUP).
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2)

Aplikasi yang penulis bangun dalam website panti asuhan ini mengenai
pendaftaran anak asuh secara online, dan data donatur

3)

Sistem informasi ini hanya memiliki tiga hak akses yaitu admin, donatur, dan
santri.

4)

Perancangan sistem informasi ini hanya dilakukan pada Panti asuhan atthahir.

1.6 Sistematika Penulisan
Guna membantu kelancaran laporan Proposal Tugas Akhir ini, maka penulis
akan mengemukakan sistematika penulisan sebagai kerangka dasar yang disusun
dalam beberapa bab sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah yang
menjadi topik, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah agar tidak meluas,
serta

sistematika

penulisan

yang digunakan

dalam

penyusunan

Tugas

Akhir(Skripsi) ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka dari jurnal penelitian,
makalah ilmiah, dan materi sumber buku, serta membahas landasan teori-teori
pokok yang digunakan dalam menyusun Tugas Akhir. Menguraikan dasar teori dari
perluasan kerangka pemikiran yang menjadi acuan studi literatur terkait definisi dan
konsep yang diperlukan untuk menganalisa perangkat.
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BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini menguraikan diagram alur penelitian, metode atau pendekatan
yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian untuk
mencapai tujuan penelitian, serta tahapan penelitian secara rinci, singkat, dan
jelas. Uraian dapat meliputi parameter penelitian, perancangan penelitian, serta
langkah atau metode untuk memperoleh data. Bab ini dilengkapi dengan
diagram alir untuk memperjelas metode penelitian yang dilakukan.
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN
Bab ini akan membahas tentang hasil perancangan piranti perangkat
keras, program pada perangkat lunak, analisa pengujian, dan alur jalannya
program yang tersistem.
BAB V PENUTUP
Bab ini akan menguraikan atau membahas akhir dari penelitian
perancangan alat beserta program, yakni berupa kesimpulan dan saran-saran
yang bersifat membangun untuk kedepannya.
DAFTAR PUSTAKA
Mencantumkan setiap sumber teori ataupun materi dari penelitian
sebelumnya yang digunakan, baik dari Buku, Resume, Modul, Skripsi, Jurnal,
Artikel yang telah di standarisasi, dan sebagainya.

