
 

“APLIKASI MANAJEMEN DONASI LEMBAGA AKSI CEPAT TANGGAP CABANG 

KALIMANTAN SELATAN “ 

 

Miftah Rais1, Fathul Hafidh2,Hoiriyah3 
1Teknik Informatika, 55201, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NPM1.16630639 

2Teknik Informatika, 55201, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NIDN.1106018503 
3Teknik Informatika, 55201, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NIDN. 1118068904 

E-mail: miftah0280@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Begitu banyaknya donasi masuk dan cukup banyak juga donasi yang terhimpun tidak 

dikonfirmasi oleh donatur menyebabkan tim ACT Cabang KALSEL kesulitan untuk mengetahui 

sumber dari donasi tersebut, dikarenakan banyaknya donator yang tidak tahu harus mengkonfirmasi 

kemana dan begitu sulit juga untuk mencari atau mencatat nomor ponsel tim konfirmasi ACT Cabang 

KALSEL, dan tim ACT Cabang KALSEL juga kurang begitu efektif untuk memberikan pelayanan 

kepada donatur hanya dengan melakukan konfirmasi secara manual melalui layanan pesan singkat 

maupun pesan via aplikasi WhatsApp sehingga tim ACT Cabang KALSEL harus mendata ulang 

informasi dari para donatur 

Dari permasalahan tersebut memunculkan gagasan untuk membuat sebuah aplikasi yang 

dapat memudahkan Donatur dan juga Tim / Staff ACT Cabang KALSEL dalam Memanajemen 

Donasi dan Informasi dari para Donatur maupun relawan. Bahasa pemrogramannya yaitu PHP dan 

HTML, untuk Tampilan memakai CSS dan Zquery, Database memakaian MYSQL. 

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan para Donatur Tim / Staff ACT 

Cabang KALSEL untuk melakukan Konfirmasi dan Manajemen Donasi sehinggi lebih efektif, cepat, 

dan efesien. 

Kata Kunci : Aplikasi, Donatur, Donasi, PHP, HTML 

 

 

ABSTRACT 

So many donations came in and quite a lot of donations that were collected were not confirmed by the 

donors, causing the ACT KALSEL Branch team to find it difficult to find out the source of the 

donation, because many donors did not know where to confirm and it was so difficult to find or record 

the cell phone number of the ACT confirmation team. The KALSEL branch, and the KALSEL branch 

ACT team are also not very effective in providing services to donors only by manually confirming via 

short message services or messages via the WhatsApp application so that the KALSEL Branch ACT 

team must re-collect information from the donors. 

From these problems, the idea of making an application that can facilitate Donors and also the ACT 

Team / Staff of the KALSEL Branch in Management of Donations and Information from Donors and 

volunteers. The programming language is PHP and HTML, for Display using CSS and Zquery, 

Database using MYSQL. 

With this application, it is hoped that it will make it easier for Donors of the ACT Team / Staff of the 

KALSEL Branch to confirm and manage donations so that they are more effective, fast, and efficient. 

Keywords: Application, Donor, Donation, PHP, HTML 

 

 

 

 

 



 

 

PENDAHULUAN 

Aksi Cepat Tanggap (ACT) Yaitu sebuah Lembaga yang resmi didirikan secara hukum pada 

tahun 2012 yang bergerak dibidang sosial, kebencanaan, dan kemanusian, didukung oleh donatur 

publik dari masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap permasalahan kemanusiaan dan juga 

partisipasi perusahaan melalui program kemitraan dan Corporate Social Responsibility (CSR). ACT 

mulai mengembangkan jejaring ke semua provinsi baik dalam bentuk jaringan relawan dalam wadah 

MRI (Masyarakat Relawan Indonesia) maupun dalam bentuk jaringan kantor cabang ACT. Jangkauan 

aktivitas program sekarang sudah sampai ke 30 provinsi dan 100 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. 

Pada saat ini ACT Cabang Kalimantan Selatan sudah berusia 2 tahun sebagai salah satu 

cabang lembaga yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan yang mempunyai ratusan relawan dan 

donatur, yang membuat saya selaku penulis tertarik untuk melakukan penelitian di ACT Cabang 

Kalsel karena selalu aktif dalam bencana alam, aksi sosial, dan bencana sosial 

Sejak di dibuka pada tahun 2018 hingga saat ini, ACT Cabang Kalsel sudah banyak menangani 

kasus kebencanaan alam maupun sosial yang dibantu oleh para relawan MRI sebagai eksekutor 

dilapangan, saat ini ACT Cabang Kalsel memiliki 8 orang pegawai / staff, yang memiliki jobdesk 

masing-masing, dan memiliki sekitar 200 orang relawan MRI yang tersebar diseluruh wilayah 

Provinsi Kalimantan Selatan. 

Saat ini ACT Cabang KALSEL belum memiliki aplikasi konfirmasi dengan mudah dan jumlah 

donasi yang dapat ditinjau secara langsung dan transfaran sehingga dapat memudahkan proses 

konfirmasi dan meninjau informasi donasi secara manual melalui chat/telepon donatur di wilayah 

Kalimantan Selatan, proses konfirmasi sendiri yaitu proses donatur untuk melaporkan donasi yang 

sudah dikirimnya via rekening bank, dengan begitu donatur dapat melakukan proses konfirmasi di 

aplikasi dengan mengisi data-data yang diperlukan yang sudah diatur di aplikasi, dari segi komunikasi 

dengan relawan terkhususnya masalah pendistribusian logistik masih agak rancu sehingga sering 

meninmbulkan kesalah fahaman. 

Di ACT Cabang Kalsel untuk melakukan konfirmasi masih memakai pesan singkat dan chat 

via Whatsapp. Yang menyebabkan para donatur harus mengetahui atau menghafal nomor ponsel dari 

pihak ACT dimana kebanyakan dari para donatur tidak tahu nomor ponsel maupun cara melakukan 

konfirmasi donasi tersebut. 

Kemudian Campaign yaitu sebuah istilah di ACT untuk melakukan penggalangan dana 

dimana tergantung dari isu/kasus yang ditangani oleh tim ACT sendiri yang kemudian dijadikan yang 

namanya sebuah Campaign untuk melakukan penggalangan dana, untuk donasi pun memiliki banyak 

jenis tujuannya tergantung pada Campaign yang dilaksanakan oleh pihak ACT Cabang Kalsel, yang 

menyebabkan kesulitan dari pihak ACT Cabang Kalsel untuk mengetahui tujuan / akad dari donasi 

tersebut jika donatur tidak memberikan informasi tersebut 

sehingga pihak ACT Cabang Kalsel harus menanyakan lagi perihal tersebut kepada donatur. 

Kurangnya informasi yang diberikan kepada donatur perihal pencapaian donasi yang 

digalangkan oleh Cabang sehingga menimbulkan spekulasi negatif, yaitu kurangnya transfaransi atau 

informasi langsung terkait donasi yang sudah dihimpun oleh pihak ACT Cabang Kalsel. 

Dan yang terakhir yaitu kurangnya manajemen terhadap donasi logistik yang diberikan 

donatur kepada pihak ACT Cabang Kalsel sehingga sering menimbulkan kesalah fahaman antara 

sesama relawan dan staff ACT Cabang Kalsel saat ingin melakukan pendistribusian ke program yang 

ditangani oleh tim relawan mengenai ketersediaan dan jumlah stok yang tersedia di gudang logistik. 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan manajemen donasi diantaranya 

yaitu penelitian berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Donasi Berbasis Website pada BSMI Cabang 



 

Surabaya.”, (Angraini, 2018). Penelitian “PEMBUATAN APLIKASI BERBASIS CROWDSOURCING 

DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENDUDUK MISKIN”. (Pradana, 2016). dan “SISTEM 

INFORMASI PENGOLAHAN DANA DONASI”.  (Amalia, 2017). 

Menurut (Angraini, 2018) dalam melakukan proses donasi masih memakai cara yang 

konvensional dan manual baik dalam pencatatan, perhitungan maupun dalam pembuatan laporan, hal 

tersebut menyebabkan proses donasi menjadi lama dan beberapa kendala terjadi seperti saat mencari 

data donatur, petugas donasi harus mengecek satu persatu dokumen donatur sehingga  

HTML, dan database memakai MySQL, kekurangan dari penelitian ini yaitu hasil dari rancang bangun 

aplikasi donasi berbasis website pada Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) cabang Surabaya ini 

diharapkan memiliki manfaat yang luas bagi masyarakat. 

Menurut (Pradana, 2016). Dalam hal ini dapat diterapkan sebuah sistem berbasis 

crowdsourcing dalam upaya penanggulangan penduduk miskin. Saat ini perkembangan teknologi 

sangat pesat kita dengan mudah dapat saling bertukar informasi melalui sebuah teknologi jaringan 

seluruh dunia yaitu internet. Melalui media tersebut dapat di implementasikan sistem penyaluran 

bantuan kepada masyarakat miskin yang dipertemukan dengan sebuah aplikasi berbasis website. 

Bahasa pemrograman yang dipakai yaitu PHP, HTML, dan database memakai MySQL, kekurangan 

dari penelitian ini yaitu Donatur tidak bisa memberikan sumbangan secara langsung melalui aplikasi. 

Sedangkan Menurut (Amalia, 2017) Sistem informasi berbasis website dapat membantu dalam 

menyebarkan informasi sehingga dapat menambah jumlah donatur melalui internet. Karena dengan 

adanya website maka informasi akan lebih efektif dan lebih cepat dalam penyebaranya. Bahasa 

Pemrograman yang dipakai yaitu PHP, HTML, dan database memakai MySQL, kekurangan dari 

penelitian ini yaitu Perlu adanya pengembangan – pengembangan dari sisi sistem keamanan dan 

tampilan, untuk mengantisipasi penyalahgunaan dan aplikasi website tetap up to date dan atraktif. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam metoda penelitian ini ada beberapa metode dalam memperoleh data. Adapun metode yang 

dilakukan dalam mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut:Metode Pengamatan (Observasi) 

:.,Metode Wawancara (Interview) :  dan Studi Pustaka dan Studi Dokumentasi;  

Langkah-langkah model waterfall dapat dilihat pada gambar dibawah Ini Requirement Gathering 

and analysis,Sistem Design,Implementation,Integration and Testing,Deployment of Sistemdan 

Maintenance 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan hanya 

ditemukan sedikit kendala/permasalahan yang ada pada Aksi Cepat Tanggap Cabang Kalimantan 

selatan dikarenakan sistem aplikasi yang dipakai sudah sangat bagus untuk pelaporan oleh karena itu 

perlu mangamati sangat cermat dalam hal ini, diantaranya :Analisis Terhadap Sistem lama,sulan 

Sistem Baru 

Analisis Kebutuhan Sistem  Saat ini aplikasi yang dibutuhkan ACT yaitu sebuah aplikasi yang mana 

dapat memudahkan para donatur untuk berdonasi dan memantau donasi terkhususnya untuk wilayah 

Kalimantan selatan menurut, Ilyas selaku Costumer Relationship Officer Kebutuhan data Pemodelan 

rancangan sistem ini memakai UML (Unified Modelling Language)Use case diagram,Actifity Diagram 

dan Squence DiagramBerikut yaitu rancangan tabel database dari aplikasi Manajemen Data Donasi 

Lembaga Aksi Cepat Tanggap Kalimantan SelatanRelasi Antar TabelBerikut yaitu rancangan Antar 

muka sistem yang terdapat pada aplikasi Pengelolaan dan Konfirmasi Data Donasi Lembaga Aksi 

Cepat Tanggap Cabang Kalimantan Selatan Perancangan Antar Masukkan Sistem dan Perancangan 

Antar Keluaran Sistem 

 

 

 



 

PEMBAHASAN 

A. Hasil Tampilan Aplikasi 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Halaman Utama 

 

Form Halaman Utama ini yakni tampilan awal yang bisa di akses semua 

orang, terdapat beberapa tombol dan informasi yaitu konfirmasi donasi yang 

berfungsi untuk menampilkan form konfirmasi donasi dan donasi terhimpun yang 

menampil Campaign donasi yang telah terhimpun, untuk login dikhusukan untuk 

staff ACT Cabang Kalsel dan relawan. 

 
Gambar  2 Halaman Utama 

2. Halaman Konfirmasi Donasi 

Form Input donasi ini untuk menginput data donasi yang telah di 

Transfer oleh donatur dan diinput sendiri oleh para donatur. 

 
 

Gambar  3 Halaman Konfirmasi Donasi 



 

3. Halaman Donasi Terhimpun 

Halaman Donasi Terhimpun bertujuan untuk donatur dapat memantau secara 

langsung Donasi yang terhimpun dan juga dapat melihat secara detail siapa saja yang 

berdonasi. 

 
Gambar  4 Halaman Donasi Terhimpun 

4. Halaman Detail Donasi Terhimpun 

Form detail donasi terhimpun ini yaitu kelanjutan dari form diatas 

sebelumnya, untuk melihat detail siapa saja yang berdonasi. 

 
Gambar  5 Halaman Detail Donasi Terhimpun 

5. Halaman Login Admin Dan Relawan 

Form login tampilan untuk menginput username dan password yang 

berfungi untuk mengakses menu admin dan relawan. 

 

Gambar  6 Halaman Login Admin Dan Relawan 



 

6. Halaman Pertinjau Donasi 

Form Pertinjau Donasi ini untuk melakukan validasi pada donasi yang sudah 

diinput oleh para donatur dan akan dipindahkan oleh admin ke donasi valid atau 

invlaid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  7 Halaman Pertinjau Donasi 

7. Halaman Donasi Valid 

Form Donasi Valid berfungsi untuk menampilkan data donasi yang sudah 

dinyatakan valid oleh admin dan dapat ditangguhkan kembali apabila admin keliru 

dalam memvalidasi data tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar  8 Halaman Pertinjau Donasi Valid 

8. Halaman Donasi Invalid 

Form Donasi Invalid ini berfungsi untuk menampilkan data donasi yang tidak 

valid yang sudah dinyatakan oleh admin dan dapat ditangguhkan apabila admin 

melakukan kekeliruan dalam memvalidasi data. 

 
 

Gambar  9 Halaman Donasi Invalid 



 

9. Halaman Donasi Terbanyak 

Form ini berfungsi untuk melihat donasi terbanyak oleh para donatur dari total 

donasinya hingga berapa kali berdonasi berdasarkan nama dan no rekening. 

 
 

Gambar  10 Halaman Donasi Terbanyak 

10. Halaman Donasi Campaign 

Form ini berfungsi untuk menampilkan donasi yang telah terhimpun 

berdasarkan masing-masing Campaign dan dapat melihat detail donasi dari setiap 

campaign. 

 
Gambar  11 Halaman Donasi Campaign 

11. Halaman Data Campaign 

Form ini berfungsi untuk menampilkan dan dapat merubah data campaign 

yang sudah diinput 

 
 

Gambar  12 Halaman Data Campaign 



 

12. Halaman Data Mitra 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data para mitra 

yang sudah terdaftar oleh admin. 

 
Gambar  13 Halaman Data Mitra 

13. Halaman Donasi Mitra 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data Donasi para mitra yang telah 

diinput oleh admin. 

 

 

Gambar  14 Halaman Donasi Mitra 

14. Halaman Logistik Tersedia 

Rancangan form ini berfungsi untuk menampilkan data logistik tersedia yang 

siap untuk di distribusikan. 

 

 

Gambar  15 Halaman Logistik Tersedia 



 

15. Halaman Logistik Masuk 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data logistik masuk yang telah 

didonasikan oleh para donatur yang sudah diinput oleh admin 

 

 

Gambar  16 Halaman Logistik Masuk 

16. Halaman Logistik By Request 

 

Halaman ini berfungi untuk menampilkan data logistik yang di minta oleh 

para relawan dan akan dikonfirmasi oleh admin 

 
 

Gambar  17 Halaman Logistik By Request 

17. Halaman Refund Logistik 

 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data logistik yang 

telah di distribusikan untuk dikembalikan lagi ke gudang dengan 

mengklik Refund. 

 
Gambar  18 Halaman Refund Logistik 

 



 

18. Halaman Pendistribusian Logistik 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data logistik yang telah di 

distribusikan. 

 
Gambar  19 Halaman Pendistribusian Logistik 

19. Halaman Campaign By Request 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data Campaign yang telah dikirim 

oleh para relawan untuk di terbitkan oleh admin sehingga dapat melakukan 

penggalangan dana. 

 

 

Gambar  20 Halaman Campaign By Request 

20. Halaman User 

 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data User untuk 

login admin dan relawan yang telah dibuat oleh admin. 

 

 

Gambar  21 Halaman User 

 



 

21. Halaman Tambah Campaign 

Halaman ini berfungsi untuk menambah data Campaign yang 

bisa dilakukan oleh admin 

 
Gambar  22 Halaman Tambah Campaign 

22. Halaman Tambah Mitra 

Halaman ini berfungsi untuk menambah data Mitra yang bisa 

dilakukan oleh admin. 

 
Gambar  23 Halaman Tambah Mitra 

23. Halaman Input Donasi Mitra 

Halaman ini berfungsi untuk melakukan input data donasi yang sudah 

dikirimkan oleh donatur dan diinput oleh admin 

 
 

Gambar  24 Halaman Input Donasi Mitra 



 

24. Halaman Input Pendistribusian Logistik 

Halaman ini berfungsi untuk melakukan input oleh admin 

logistik yang akan di distribusikan. 

 
Gambar  25 Halaman Input Pendistribusian Logistik 

25. Halaman Input Jenis Barang Logistik 

 

Halaman ini berfungsi untuk menambahkan jenis barang 

logistik yang diinput oleh admin. 

 
 

Gambar  26 Halaman Input Jenis Barang Logistik 

26. Halaman Input Donasi Logistik Masuk 

Form ini berfungsi untuk menambah donasi logisitik masuk yang 

diinput oleh admin. 

 
 

Gambar  27 Halaman Input Donasi Logistik Masuk 



 

27. Halaman Tambah User 

Halaman ini berfungsi untuk menambah user baru untuk login 

admin atau relawan yang diinput oleh admin. 

 
Gambar  28 Halaman Tambah User 

28. Halaman Campaign Relawan Terbit 

Halaman ini berada di menu relawan, relawan dapat melihat 

Campaign yang dimintanya sudah diterbitkan oleh admin. 

 
 

Gambar  29 Halaman Campaign Relawan Terbit 

29. Halaman Request Campaign Relawan 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data Campaign relawan 

yang diminta dan sedang dalam proses konfirmasi admin. 

 
 

Gambar  30 Halaman Request Campaign Relawan 

 

 



 

30. Halaman Logistik Tersedia Untuk Relawan 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data logistik yang 

tersedia di gudang yang siap untuk di distribusikan oleh para relawan. 

 

Gambar  31 Halaman Logistik Tersedia Untuk Relawan 

31. Halaman Logistik Request Relawan 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data Request 

logistik yang diminta oleh relawan 

 

 

 

 

 

Gambar  32 Halaman Logistik Request Relawan 

32. Halaman Input Request Campaign Relawan 

 

Halaman ini berfungsi untuk menginput data permintaan Campaign relawan yang ingin 

diterbitkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  33 Halaman Input Request Campaign Relawan 

 



 

33. Halaman Request Logistik Relawan 

Halaman ini berfungsi untuk meminta logistik yang akan didistribusikan 

relawan di program aksi yang dilakukan ACT Cabang Kalsel 

 
Gambar  34 Halaman Request Logistik Relawan 

Antarmuka Keluaran Sistem 

 

1. Laporan Donasi Valid. 

 
 

Gambar  35 Laporan Donasi Valid 

2. Laporan Donasi Invalid 

 

 

 

Gambar  36 Laporan Donasi Invalid 



 

3. Laporan Donasi Terbanyak 

 
 

Gambar  37 Laporan Donasi Terbanyak 

 

 

4. Laporan Donasi Campaign 

 

Laporan ini yakni hasil penjumlahan donasi valid yang di 

pisahkan berdasarkan Campaign nya. 

 
Gambar  38 Laporan Donasi Campaign 

 

 



 

5. Laporan Detail Donasi Campaign 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  39 Laporan Detail Donasi Campaign 

6. Laporan Dozasi Mitra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  40 Laporan Donasi Mitra 



 

7. Laporan Detail Donasi Mitra 

 

 
 

Gambar  41 Laporan Detail Donasi Mitra 

8. Laporan Donasi Logistik Masuk. 

 
 

Gambar  42 Laporan Donasi Logistik Masuk 

 



 

9. Laporan Pendistribusian Logistik 

 

Laporan ini berfungsi untuk pelaporan Logistik yang telah 

didistribusikan dan akan menjadi laporan pertanggung jawaban kepada 

penanggung jawab. 

 

 

Gambar  43 Laporan Pendistribusian Logistik 

B. Pengujian 

1. Pengujian Form Login 

 

Tabel  1 Pengujian Form Login 

 

No Data Masukan Hasil Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

1 Username dan 

Password 

Admin yang 

sesuai 

Username dan 

Password Akan di 

periksa pada 

database, apabila 

data ditemukan 

maka akan masuk 

menuju menu 

Admin. 

Kolom input dan 

tombol login 

dapat berfungsi 

sesusai dengan 

yang diinginkan. 

Berhasil. 



 

2 Username dan 

Password 

Relawan yang 

sesuai 

Username dan 

Password Akan di 

periksa pada 

database, apabila 

data ditemukan 

maka akan masuk 

menuju menu 

Relawan. 

Kolom input dan 

tombol login 

dapat berfungsi 

sesusai dengan 

yang diinginkan. 

Berhasil 

Kasus dan Hasil Uji (data Salah) 

1 Username dan 

Password jika 

salah. 

Akan menampilkan 

Pesan Dialogbox 

“Username atau 

Password salah” 

Jika salah satu 

atau semua data 

yang diinput 

salah tidak akan 

Berhasil 

 

  jika data tidak 

ditemukan di 

database 

login dan 

menampilkan 

pesan Dialogbox 

 

 Username dan 

password tidak 

diisi 

Akan menampilkan 

pesan di antara 

kolom yang tidak 

diisi 

Tidak akan login 

dan menampilkan 

pesan di anatar 

kolon yang tidak 

diisi 

Berhasil 

 

 

2. Pengujian Form Konfirmasi Donasi 

 

Tabel  2 Pengujian Form Konfirmasi Donasi 

 

No Data Masukan Hasil Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

1 Konfirmasi Jika semua data 

sudah diinput 

lengkap maka akan 

muncul Dialogbox 

Berhasil dan akan 

disimpan 

kedatabase 

Data berhasil 

disimpan dan 

sesuai dengan 

yang diharapkan 

Berhasil 

Kasus Dan Hasil Uji ( Data Salah ) 

2 Memasukkan 

data tidak 

lengkap 

Menampilkan pesan 

peringatan data 

yang harus diisi 

Menampilkan 

pesan peringatan 

Berhasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Pengujian Form Data Campaign 

 

Tabel  3 Pengujian Form Data Campaign 

 

No Data Masukan Hasil Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

1 Tambah 

Campaign 

Akan menampilkan 

form tambah data 

campaign 

Sesuai dengan 

yang diharapkan 

Berhasil 

2 Simpan Data Jika semua data 

sudah diinput 

lengkap maka data 

akan tersimpan 

kedatabase 

Data berhasil 

disimpan dan 

sesuai dengan 

yang diharapkan 

Berhasil 

Kasus Dan Hasil Uji ( Data Salah ) 

3 Memasukan 

data yang 

kurang lengkap 

Menampilkan pesan 

peringatan data 

yang harus diisi 

Menampilkan 

pesan peringatan 

Berhasil 

4 Memasukan data 

yang sudah ada 

seperti nama 

yang sudah 

dipakai pada data 

yang 

lain 

Menampilkan pesan 

gagal ditambahkan 

Menampilkan 

pesan peringatan 

Berhasil 

 

4. Pengujian Form Data Mitra 

 

Tabel  4 Pengujian Form Data Mitra 

 

No Data Masukan Hasil Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

1 Tambah Akun Akan menampilkan 

form tambah data 

campaign 

Sesuai dengan 

yang diharapkan 

Berhasil 

2 Simpan Data Jika semua data 

sudah diinput 

lengkap maka data 

akan tersimpan 

kedatabase 

Data berhasil 

disimpan dan 

sesuai dengan 

yang diharapkan 

Berhasil 

3 Ubah data Data yang ingin di 

ubah sesuai dengan 

field yang dipilih 

maka akan berubah 

dengan data yang 

baru 

Data berhasil di 

ubah & sesuai 

dengan yang 

diharapkan 

Berhasil 



 

4 Ganti foto Mengganti foto yang 

dipilih dengan foto 

yang baru 

Data berhasil di 

ubah & sesuai 

dengan yang 

diharapkan 

Berhasil 

5 Hapus data Data yang akan 

dihapus maka data 

yang ada pada tabel 

akan hilang 

sesuai dengan 

yang diharapkan 

Berhasil 

Kasus Dan Hasil Uji ( Data Salah ) 

6 Memasukan 

data yang 

kurang lengkap 

Menampilkan pesan 

peringatan data 

yang harus diisi 

Menampilkan 

pesan peringatan 

Berhasil 

 

7 Memasukan data 

yang sudah ada 

seperti nama 

yang sudah 

dipakai pada data 

yang 

lain 

Menampilkan pesan 

gagal ditambahkan 

Menampilkan 

pesan peringatan 

Berhasil 

 

5. Pengujian Form Donasi Mitra 

 

Tabel  5 Pengujian Form Donasi Mitra 

 

No Data Masukan Hasil Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

1 Tambah Donasi 

VA 

Akan menampilkan 

form tambah data 

Donasi VA 

Sesuai dengan 

yang diharapkan 

Berhasil 

2 Simpan Data Jika semua data 

sudah diinput 

lengkap maka data 

akan tersimpan 

kedatabase 

Data berhasil 

disimpan dan 

sesuai dengan 

yang diharapkan 

Berhasil 

3 Ubah data Data yang ingin di 

ubah sesuai dengan 

field yang dipilih 

maka akan berubah 

dengan data yang 

baru 

Data berhasil di 

ubah & sesuai 

dengan yang 

diharapkan 

Berhasil 

4 Hapus data Data yang akan 

dihapus maka data 

yang ada pada tabel 

akan hilang 

sesuai dengan 

yang diharapkan 

Berhasil 

 

 

 

 



 

Kasus Dan Hasil Uji ( Data Salah ) 

3 Memasukan 

data yang 

kurang lengkap 

Menampilkan pesan 

peringatan data 

yang harus diisi 

Menampilkan 

pesan peringatan 

Berhasil 

4 Memasukan data 

yang sudah ada 

seperti nama 

yang sudah 

dipakai pada data 

yang 

lain 

Menampilkan pesan 

gagal ditambahkan 

Menampilkan 

pesan peringatan 

Berhasil 

 

6. Pengujian Form Logistik Tersedia 

 

Tabel  6 Pengujian Form Logistik Tersedia 

 

No Data Masukan Hasil Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

1 Distribusikan Akan menampilkan 

form data 

pendistribusian 

logistik 

Sesuai dengan 

yang diharapkan 

Berhasil 

2 Tambah Jenis 

barang 

Akana menampilkan 

form tambah data 

barang 

logistik. 

Sesuai dengan 

yang diharapkan 

Berhasil 

3 Simpan Data Jika semua data 

sudah diinput 

lengkap maka data 

akan tersimpan 

kedatabase 

Data berhasil 

disimpan dan 

sesuai dengan 

yang diharapkan 

Berhasil 

Kasus Dan Hasil Uji ( Data Salah ) 

4 Memasukan 

data yang 

kurang lengkap 

Menampilkan pesan 

peringatan data 

yang harus diisi 

Menampilkan 

pesan peringatan 

Berhasil 

 

7. Pengujian Form Logistik Masuk 

 

Tabel  7 Pengujian Form Logistik Masuk 

 

No Data Masukan Hasil Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

1 Tambah Data Akan menampilkan 

form Tambah Data 

Sesuai dengan 

yang diharapkan 

Berhasil 



 

 Ubah data Data yang ingin di 

ubah sesuai dengan 

field yang dipilih 

maka akan berubah 

dengan data yang 

baru 

Data berhasil di 

ubah & sesuai 

dengan yang 

diharapkan 

Berhasil 

 Update Foto Mengubah foto yang 

dipilih dengan foto 

yang baru 

Data berhasil di 

ubah & sesuai 

dengan yang 

diharapkan 

Berhasil 

 Hapus Data yang akan 

dihapus maka data 

yang ada pada tabel 

akan hilang 

sesuai dengan 

yang diharapkan 

Berhasil 

3 Simpan Data Jika semua data 

sudah diinput 

lengkap maka data 

akan tersimpan 

kedatabase 

Data berhasil 

disimpan dan 

sesuai dengan 

yang diharapkan 

Berhasil 

Kasus Dan Hasil Uji ( Data Salah ) 

4 Memasukan 

data yang 

kurang lengkap 

Menampilkan pesan 

peringatan data 

yang harus diisi 

Menampilkan 

pesan peringatan 

Berhasil 

 

8. Pengujian Form ser 

 

Tabel  8 Pengujian Form User 

 

No Data Masukan Hasil Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

1 Tambah akun Akan menampilkan 

form Tambah akun 

Sesuai dengan 

yang diharapkan 

Berhasil 

 Ubah data Data yang ingin di 

ubah sesuai dengan 

field yang dipilih 

maka akan berubah 

dengan data yang 

baru 

Data berhasil di 

ubah & sesuai 

dengan yang 

diharapkan 

Berhasil 

 Ganti Password Mengubah 

Password yang 

dipilih menjadi 

password baru 

Data berhasil di 

ubah & sesuai 

dengan yang 

diharapkan 

Berhasil 

 Hapus Data yang akan 

dihapus maka data 

yang ada pada tabel 

akan hilang 

sesuai dengan 

yang diharapkan 

Berhasil 



 

3 Simpan Data Jika semua data 

sudah diinput 

lengkap maka data 

akan tersimpan 

kedatabase 

Data berhasil 

disimpan dan 

sesuai dengan 

yang diharapkan 

Berhasil 

Kasus Dan Hasil Uji ( Data Salah ) 

4 Memasukan 

data yang 

kurang lengkap 

Menampilkan pesan 

peringatan data 

yang harus diisi 

Menampilkan 

pesan peringatan 

Berhasil 

 

5 Memasukan data 

yang sudah ada 

seperti nama 

yang sudah 

dipakai pada data 

yang 

lain 

Menampilkan pesan 

gagal ditambahkan 

Menampilkan 

pesan peringatan 

Berhasil 

 

9. Pengujian Form Request Campaign 

 

Tabel  9 Form Request Campaign 

 

No Data Masukan Hasil Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

1 Request 

Campaign 

Akan menampilkan 

form Tambah Data 

Campaign 

Sesuai dengan 

yang diharapkan 

Berhasil 

Kasus Dan Hasil Uji ( Data Salah ) 

4 Memasukan 

data yang 

kurang lengkap 

Menampilkan pesan 

peringatan data 

yang harus diisi 

Menampilkan 

pesan peringatan 

Berhasil 

5 Memasukan data 

yang sudah ada 

seperti nama 

yang sudah 

dipakai pada data 

yang 

lain 

Menampilkan pesan 

gagal ditambahkan 

Menampilkan 

pesan peringatan 

Berhasil 

 

 

 

 

 

 



 

10. Pengujian Form Request Logistik 

 

Tabel  10 Pengujian Form Request Logistik 

 

No Data Masukan Hasil Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

1 Request logistik Akan menampilkan 

form Tambah Data 

logistik 

Sesuai dengan 

yang diharapkan 

Berhasil 

2 Ubah data Data yang ingin di 

ubah sesuai dengan 

field yang dipilih 

maka akan berubah 

dengan data yang 

baru 

Data berhasil di 

ubah & sesuai 

dengan yang 

diharapkan 

Berhasil 

3 Hapus Data yang akan 

dihapus maka data 

yang ada pada tabel 

akan hilang 

sesuai dengan 

yang diharapkan 

Berhasil 

Kasus Dan Hasil Uji ( Data Salah ) 

4 Memasukan 

data yang 

kurang lengkap 

Menampilkan pesan 

peringatan data 

yang harus diisi 

Menampilkan 

pesan peringatan 

Berhasil 

5 Memasukan data 

yang sudah ada 

seperti nama 

yang sudah 

dipakai pada data 

yang 

lain 

Menampilkan pesan 

gagal ditambahkan 

Menampilkan 

pesan peringatan 

Berhasil 

 

PENUTUP 

 

1. Dengan adanya aplikasi ini dapat mengatasi permasalahan para Donatur yang kebanyakan lupa 

atau tidak tahu nomer telpon pihak ACT Cabang Kalsel. 

2. Dengan Aplikasi ini Staff ACT Cabang kalsel dapat dengan mudah merekap data para donatur 

dengan baik. 

3. Staff dan juga donatur dapat memantau langsung donasi yang dihimpun oleh ACT Cabang 

Kalsel. 

4. Donatur Dapat dengan mudah melihat perolehan dan dana yang diperlukan pada setiap Campaign 

yang ada di aplikasi. 

5. Dengan aplikasi ini Admin dapat menambahkan data donasi logistik yang tersedia di gudang, 

agar dapat diketahui para relawan. 

6. Dengan aplikasi ini para relawan dapat dengan mudah mengetahui Data logistik yang tersedia dan 

mengirim permintaan kebutuhan logistik untuk dikirimkan ke program kemanusiaan yang 

dilaksanakan ACT Cabang Kalsel. 



 

7. Dengan Aplikasi ini juga para relawan dapat Meminta untuk menerbitkan sebuah Campaign yang 

terjadi di sekitar daerahnya yang tentunya data kejadian sudah didapatkan relawan dan kemudian 

diinput ke aplikasi agar dapat diproses oleh Admin. 
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