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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang Masalah 

 Seiring kemajuan zaman dan berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi di 

bidang komputer, baik dalam perangkat kerasnya (hardware) maupun perangkat 

lunak (software) sebagian besar pekerjaan manusia kini diselesaikan 

menggunakan komputer. Sebagian besar masyarakat telah memanfaatkan 

komputer untuk meningkatkan pengolahan data dan informasi. Pengolahan data 

yaitu mengumpulkan data-data dan memprosesnya menjadi suatu informasi, 

sedangkan alur sistem informasi yang baik adalah memberikan kemudahan, 

keakuratan, kelancaran dan keefektivitasan kerja yang lebih tinggi. Penggunaan 

komputer saat ini sudah sangat meluas, hampir di segala bidang kehidupan bisa 

menggunakan komputer, mulai dari bidang pendidikan, perkantoran, pertanian, 

kesehatan dan sebagainya.  

 Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) merupakan lembaga non-profit 

jejaring Dompet Dhuafa khusus dibidang kesehatan yang melayani kaum dhuafa 

secara paripurna melalui dana sosial masyarakat (ZIWAF- Zakat, Infak, Sedekah 

dan Wakaf) dan dana sosial perusahaan. Pada sistem berjalan di  Layanan 

Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) masih melakukan proses pengajuan program 

kegiatan secara semi komputer dimana segala proses administrasi dicatat pada 

microsoft word dan microsoft excel disimpan dalam folder-folder sehingga 

menyulitkan dalam melakukan pencarian dan pembuatan laporan bulanan atau 

tahunan. Oleh sebab itu maka program kegiatan di Layanan Kesehatan Cuma-

Cuma (LKC) memerlukan dukungan sistem informasi yang baik sehingga 

diperoleh manfaat berupa kemudahan dalam menyimpan, mengorganisir dan 

pengambilan kembali terhadap data.   

 Dengan latar belakang permasalahan diatas , maka dalam penulisan laporan 

ini akan dirancang suatu sistem informasi administrasi program kegiatan promotif 

pada Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) berbasis web yang dapat 

menampilkan dan mengolah data yang berbasis web  yang dapat diakses oleh 

cabang dan pusat secara online .  
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I.2  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimana sistem yang berjalan di Layanan Kesehatan Cuma-Cuma 

(LKC) dalam pengajuan program kegiatan promotif oleh cabang ke pusat 

? 

b. Bagaimana merancang sistem yang tepat dan dapat memudahkan cabang 

dalam pengajuan program kegiatan promotif dan laporan program 

kegiatan promotif ? 

c. Bagaimana merancang sistem yang tepat dan dapat memudahkan pusat 

dalam menyetujui pengajuan program kegiatan promotif , menyetujui 

dana program kegiatan promotif dan pembuatan laporan program 

kegiatan promotif . 

 

I.3  Batasan Masalah 

 Untuk memudahkan dalam penelitian serta membatasi pekerjaan yangakan 

diselesaikan guna menghindari adanya program kegiatan promotif diluar tujuan 

yang akan dicapai dalam penelitian, maka dalam pembuatan sistem ini diperlukan 

suatu batasan masalah yang dikaji antara lain : 

a. Menentukan sistem yang tepat dan dapat memudahkan cabang dalam 

mengajuakan program kegiatan promotif pengajuan dana dan laporan 

program kegiatan promotif . 

b. Merancang sistem yang tepat dan dapat memudahkan pusat dalam 

menyetujui pengajuan program kegiatan promotif , menyetujui dana 

program kegiatan promotif dan pembuatan laporan program kegiatan 

promotif dan laporan kegiatan promotif . 

c. Aplikasi web administratif ini hanya dibatasi hingga pembuatan laporan 

program kegiatan promotif . 
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I.4  Tujuan dan Manfaat 

I.4.1  Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi menjadi 2 yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus . Tujuan umum dari penelitian ini adalah menghasilkan suatu sistem 

yang dapat mempermudah bagian pengembangan program , sedangkan tujuan 

khusus yaitu : 

a. Analisa sistem informasi program program kegiatan promotif promotif 

b. Merancang sistem pengajuan  program kegiatan promotif berbasis web  

 

I.4.2 Manfaat 

Manfaat dari penelitian yang diharapkan diantaranya adalah : 

a. Memudahkan cabang dalam pengajuan program kegiatan promotif yang 

akan dilakukan. 

b. Memudahkan cabang memberikan laporan hasil dari program kegiatan 

promotif tersebut . 

c. Memudahkan pusat dalam mengontrol kegitan yang dilakukan pada 

cabang Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) . 

d. Memberikan kemudahan dalam menyimpan, mengorganisir dan 

pengambilan kembali terhadap data . 

e. Memudahkan bagian Pengembangan program dalam pembuatan lap oran 

program kegiatan promotif . 

 

1.5  Luaran yang diharapkan 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memudahkan pekerjaan 

bagain pengembangan program dan cabang dalam administrasi program kegiatan 

promotif yang ada pada Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Dalam Menyusun laporan ini peneliti membagi kedalam lima bab yang 

diuraikan sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai latar belakang 

permasalahan, maksud dan tujuan, ruang lingkup, tempat dan waktu 

penelitian dan metode penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk penelitian tugas akhir 

ini, yang mendukung penelitian ini dari metode-metode yang menjadi dasar 

bagian alias permasalahan yang ada sampai pemecahan masalah tersebut. 

Tinjauan pustaka ini didapat dari studi pustaka mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan penelitian tugas akhir ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode,kerangka pikir, dan tahap-tahap yang akan 

digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.  Serta tools atau alat 

yang digunakan pembuatan aplikasi ini. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang sejarah organisasi, struktur organisasi, fungsi 

dan tugas, prosedur sistem berjalan dan rancangan sistem usulan dengan 

tools berorientasi objek, identifikasi masalah dan pemecahan masalah. 

BAB V PENUTUP  

Bab ini menelaskan kesimpulan yang dipeoleh dan saran-saran yang dapat 

diberikan untuk pengembangan sistem lanjutan. 

   

DAFTAR PUSTAKA  

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 
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