
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PANTI ASUHAN HIFDUL AMIN 

MUNDAR BERBASIS WEB 
 

Mahmudah1, Fathul Hafidh2, Hoiriyah3 

Program Studi Teknik Informatika, 55201, Fakultas Tekhnologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan 

Muhammad Arsyad Al banjari, NPM 16630200 

Program Studi Teknik Informatika, 55201, Fakultas Tekhnologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan 

Muhammad Arsyad Al banjari, NIDN. 11 060185 03 

Program Studi Teknik Informatika, 55201, Fakultas Tekhnologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan 

Muhammad Arsyad Al banjari, NIDN. 11 180689 04 

mudah0125@gmail.com/081549229757 

 

 

ABSTRAK  

 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti dalam 

memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat 

dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan kegiatan ini adalah 

Memberikan pelayanan berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar, penyediaan fasilitas-

fasilitas, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, pendidikan, bimbingan rohani serta membantu dan 

membimbing mereka kearah perkembangan pribadi yang wajar dan mempunyai keterampilan kerja, sehingga 

mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, 

keluarga dan masyarakat. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Hifdul Amin Mundar memerlukan informasi 

akurat mengenai data-data anak asuh, data donasi dan data hasil penarikan kotak sumbangan. Selama ini 

pengolahan data masih menggunakan Microsoft Excel yang mengalami kelemahan dalam pengolahan data.  

Selain resiko terjadi penggandaan data, juga akan mengalami kesulitan tersendiri jika diperlukan data 

per-periode yang biasanya diminta oleh Dinas Sosial. Karena manual maka waktu merekapitulasi data ke 

masing-masing sheet akan memakan waktu yang relatif lama. Hasil penelitian tentang Sistem Informasi 

Pengelolaan Panti Asuhan Hifdul Amin Mundar Berbasis Web diperoleh kesimpulan bahwa Aplikasi ini dibuat 

untuk memudahkan pegawai dalam pengolahan data seperti penginputan laporan data anak,  data pegawai, data 

keuangan, data donatur dan data kotak sumbangan. Pengolahan data yang lebih efisien dan efektif dapat 

menunjang kinerja instansi dalam pengolahan data pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Hifdul Amin 

Mundar. 

 

Kata Kunci: Sistem Informasi; Pengolahan Data; Web 

 

 

ABSTRACT 

 

The Child Welfare Institution (LKSA) is responsible for providing substitute services to meet the physical, 

mental and social needs of foster children so that they have ample, appropriate and adequate opportunities for 

their personal development as expected. The purpose of this activity is to provide professional social worker-

based services to neglected children, provide facilities, meet the needs for clothing, food, education, spiritual 

guidance and help and guide them towards reasonable personal development and have job skills, so that they 

become members of society. who can live properly and responsibly, both for himself, his family and society. The 

Child Welfare Institution Hifdul Amin Mundar needs accurate information regarding foster children's data, data 

on donations and data from collection of donation boxes. So far, data processing is still using Microsoft Excel 

which has experienced weaknesses in data processing.  

Apart from the risk of duplication of data, there will also be difficulties in requiring data per period 

which is usually requested by the Office of Social Affairs. Because it is manual, the time to recapitulate data to 

each sheet will take a relatively long time. The research results of the Web-based Hifdul Amin Mundar Orphanage 

Management Information System concluded that this application was made to facilitate employees in processing 

data such as inputting child data reports, employee data, financial data, donor data and donation box data. More 

efficient and effective data processing can support the performance of agencies in processing data at the Child 

Welfare Institution, Hifdul Amin Mundar. 
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PENDAHULUAN  

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti 

dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, 

tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan. Panti adalah rumah 

tempat (kediaman), sedangkan asuhan dalam tempat memelihara anak yatim/yatim piatu dan sebagainya. Secara 

singkat, panti asuhan adalah rumah pemberdayaan anak yatim/yatim piatu. Penanganan masalah kesejahteraan 

sosial anak terlantar melalui sistem panti adalah dimana asuhan diberikan kepada anak-anak yang sangat terlantar 

atau karena tingkah lakunya yang tidak bisa diterima oleh keluarga asuhnya. Asuhan dalam panti adalah sebagai 

pengganti orangtua bagi anak yang terlantar sehingga anak merasa terjamin hidup dalam kelompok anak-anak. 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Hifdul Amin Mundar merupakan lembaga yang memiliki tanggung 

jawab terhadap permasalahan sosial. Salah satu bidang yang ditangani adalah masalah kesejahteraan sosial anak. 

Salah satu pelayanan yang ada di LKSA Hifdul Amin Mundar yaitu sebagai pemulihan, perlindungan, 

pengembangan dan pencegahan. Tujuan kegiatan ini adalah Memberikan pelayanan berdasarkan pada profesi 

pekerja sosial kepada anak terlantar, penyediaan fasilitas-fasilitas, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, 

pendidikan, bimbingan rohani serta membantu dan membimbing mereka kearah perkembangan pribadi yang 

wajar dan mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak 

dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat.  

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Hifdul Amin Mundar memerlukan informasi akurat mengenai data-

data anak asuh, data donasi dan data hasil penarikan kotak sumbangan. Selama ini pengolahan data masih 

menggunakan Microsoft Excel yang mengalami kelemahan dalam pengolahan data. Selain resiko terjadi 

penggandaan data, juga akan mengalami kesulitan tersendiri jika diperlukan data per-periode yang biasanya 

diminta oleh Dinas Sosial. Karena manual maka waktu merekapitulasi data ke masing-masing sheet akan 

memakan waktu yang relatif lama. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem informasi yang dapat membantu dan 

mempermudah pengolahan data menjadi sebuah informasi yang cepat, tepat dan bermanfaat bagi instansi maupun 

masyarakat. 

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan Sistem Informasi Pengolahan Data di Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak Hifdul Amin Mundar diantaranya adalah Perancangan Sistem Informasi Panti Asuhan 

Di Kota Padang (Studi Kasus : Panti Asuhan Bundo Saiyo Padang) (Minarni, Yulianti, & Indra, 2016), pengujian 

sistem ini dapat menjadi media promosi panti asuhan Bundo Saiyo sekaligus sebagai media pengelola data anak 

asuh dan keuangan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. 

Sistem Informasi Pendataan Anak Panti Asuhan “Riang” Berbasis Website, (Menhya, 2019), Sistem 

pendataan anak panti asuhan “Riang” dapat mendata serta mempercepat akses data anak, mempermudah pihak 

panti asuhan untak mendapatkan informasi tentang data anak panti, dan mempermudah pengelolahan data. Data 

anak panti akan tersimpan dan terorganisir secara efisien dan efektif. 

Penerapan Sistem Pengolahan Data Penerima Bantuan Dana Program Keluarga Harapan Pada Dinas 

Sosial Kabupaten Way Kanan Berbasis Web (Nurmayanti, 2018), dengan menggunakan sistem pengolahan data 

penerima bantuan dana program keluarga harapan pada Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan tidak akan terjadi 

penumpukan antrian data saat melakukan perubahan/ pemuktahiran data. 

Model Pengembangan Pengelolaan Administrasi Data Panti Asuhan Berbasis Web Pada Panti Asuhan 

Al Anshar Timor-Timur Makassar (Nahiruddin, Hirman, & Andi, 2018), meningkatkan penyajian data panti 

asuhan pada Panti Asuhan AL Anshar Timo-Timur Makassar yang lebih efektif dan efisien. 

Sistem Informasi Penerimaan Donasi (Studi Kasus: Yayasan Sahabat Yatim Indonesia) (Ibrahim & Dwi, 

2017), dengan adanya website juga lebih memudahkan admin dalam mengelola data donatur dan transaksi donasi 

online. Keunggulan dari pembuatan website penerimaan donasi ini adalah pembuatan laporan dapat dilakukan 

lebih cepat dan efisien. 

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya 

sistem atau aplikasi yang sudah terkomputerisasi dan terintegrasi akan sangat membantu dalam pekerjaan, 

terutama dalam hal efisiensi waktu dan efektivitas pekerjaan.  

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, maka penulis akan menerapkan beberapa hal yang telah 

dilakukan pada penelitian sebelumnya dan tentunya dengan beberapa penyesuaian, dengan harapan dapat 

membantu memecahkan masalah pengolahan data, dengan ini penulis akan melaksanakan penelitian dengan judul 

“Sistem Informasi Pengelolaan Panti Asuhan Hifdul Amin Mundar Berbasis Web”.  

 

METODE 

Metode Penelitian 

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

dalam mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut:  

Metode Pengamatan (Observasi) : dengan metode ini bisa langsung mengamati kegiatan yang sedang 

berlangsung di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Hifdul Amin Mundar. 



Metode Wawancara (Interview) : dengan metode ini bisa berdialog secara tanya langsung kepada pegawai 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Hifdul Amin Mundar untuk lebih detail bagaimana proses penginputan data 

donasi, kotak sumbangan, biaya operasional, kota/kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa, item pendapatan kotak 

sumbangan, item pendapatan donator, anak, pegawai dan pengguna. 

Studi Pustaka : ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai literatur-literatur dari 

perpustakaan yang bersumber dari buku-buku, teks, jurnal ilmiah, situs-situs di internet, dan bacaan-bacaan yang 

ada kaitannya dengan topik penelitian.  

Studi Dokumentasi 

Cara pengumpulan data berupa bukti-bukti fisik (tulisan maupun gambar). 

Kemudian untuk Metode pengembangan sistem mengacu pada model waterfall atau yang sering disebut juga 

dengan model air terjun. Model ini mengusulkan sebuah pendekatan perangkat lunak yang sistematik dan 

sekuensial yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh analisis, desain, kode, pengujian, dan 

pemeliharaan.  

Metode Pengembangan Sistem 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Waterfall, dimana metode ini merupakan model 

pembangunan yang terdiri dari beberapa tahapan yakni : 

1. Engineering system and modelingTahap pertama ini ditujukan untuk mencari kebutuhan user akan 

sebuah aplikasi yang akan membantu programmer dalam membuat model-model yang nantinya akan 

dipergunakan dalam mengembangkan sebuah aplikasi. 

 

2. Software requirement analysis 

Tahap kedua ini berhubungan dengan spesifikasi dari software atau aplikasi yang nantinya akan 

dibuat, mulai dari user interface, kebutuhan aplikasi dll. 

3. Design 

Tahap ketiga merupakan sebuah tahap dimana para programmer dan juga pengembang aplikasi 

mengembangkan dan membuat cetak biru atau blueprint dari aplikasi yang akan dibuat. 

4. Coding 

Tahap keempat yakni tahap coding merupakan tahap pengkodean yang mungkin merupakan tahap 

paling rumit, karena pada tahap coding ini seorang programmer harus mampu menterjemahkan cetak 

biru yang sudah dibuat pada tahap design ke dalam aplikasi. 

5. Testing/Verification 

Tahap kelima, dimana aplikasi yang sudah selesai dibuat dalam proses coding ini akan diujikan. 

6. Maintenance 

Proses pemeliharaan sistem yang sudah dibuat atau dibangun. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Sistem yang Berjalan 

Analisis kebutuhan sistem yang berjalan merupakan analisa terhadap sistem yang sudah ada maupun 

sistem yang akan diusulkan untuk memecahkan permasalahan yang ada.  
Flowmap Sistem/Prosedur yang berjalan 
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Gambar 3. 1 Analisa terhadap sistem yang berjalan 

 

Berikut adalah masing-masing penjelasan pada gambar 3.1 : 

1. Proses dimulai dari LKSA dalam hal ini bisa dilakukan oleh admin, yaitu melakukan pendataan anak panti, 

baik yang baru masuk atau yang sudah keluar. Pendataan dilakukan dengan mengetikkan ke dalam file excel. 



2. Pada saat data anak asuh diminta oleh Dinas Sosial, maka pihak LKSA harus menyiapkan data tersebut. 

Biasanya hal tersebut terjadi setiap bulan atau persemester serta setiap setahun sekali. Karena dilakukan 

pencatatan manual maka proses memilah data biasanya memakan waktu yang cukup lama. 

3. Jika data yang diperlukan sudah sesuai, maka data anak asuh akan dikirimkan ke dinas sosial. 

Proses berlanjut pada pendataan pengambilan barang/donasi dari donator dan juga pengambilan hasil 

kotak sumbangan yang disebar di beberapa kabupaten. Pencatatannya juga dilakukan manual. Jika Ketua meminta 

data per periode, LKSA harus memilah datanya lagi secara manual. 

Usulan Sistem Baru 
Flowmap Sistem Usulan
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Gambar 3. 2 Usulan sistem baru 

Berikut adalah masing-masing penjelasan pada gambar 3.2 : 

1. Sama seperti Analisa sistem berjalan, Proses juga dimulai dari LKSA dalam hal ini bisa dilakukan oleh admin, 

yaitu melakukan pendataan anak panti, baik yang baru masuk atau yang sudah keluar. Pendataan dilakukan 

ke dalam sistem yang akan dibangun. 

2. Pada saat data anak asuh diminta oleh Dinas Sosial, maka pihak LKSA hanya perlu memilih data di sistem 

sesuai periode yang diminta. 

3. Jika data yang diperlukan sudah diberikan sistem, maka data anak asuh akan dikirimkan ke dinas sosial 

4. Proses berlanjut pada pendataan pengambilan barang/donasi dari donator dan juga pengambilan hasil kotak 

sumbangan yang disebar di beberapa kabupaten. Pencatatannya juga dilakukan ke dalam sistem, sehingga 

ketika ketua memerlukan informasi tersebut, LKSA tinggal memilih datanya lagi secara otomatis. 

Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis kebutuhan sistem merupakan kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya 

dilakukan oleh sistem yang akan dibangun atau dikembangkan. Pada penelitian ini menggunakan tiga kebutuhan 

sistem yaitu kebutuhan data, kebutuhan antarmuka dan kebutuhan fungsional yang diperoleh dari hasil melakukan 

observasi dan wawancara.Kebutuhan Data 

Data yang diolah oleh perangkat lunak ini adalah: 

1. Data Anak 

2. Data Pegawai. 

3. Data Desa 

4. Data Donatur. 

5. Data Kabupaten. 

6. Data Kecamatan. 

7. Data Kotak Sumbangan. 

8. Data Pengguna. 

9. Data Pendapatan Donasi. 

10. Data Pendapatan Kotak Sumbangan. 

11. Data Pengeluaran Biaya Operasional 

Kebutuhan Antarmuka 

Kebutuhan-kebutuhan untuk pengembangan perangkat lunak ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Perangkat harus mampu membaca data kunci pada saat proses pencarian, proses pemasukan data, 

perubahan data penghapusan data.  

2. Perangkat lunak yang akan dibangun harus mempunyai tampilan-tampilan yang familiar bagi pemakai.  



3. Perangkat lunak harus mampu menyimpan data yang dimasukan oleh operator ke dalam penyimpanan 

data baik internal maupun data eksternal.  

4. Ada proses dalam perangkat lunak yang mampu membaharui semua data yang disimpan dalam basis 

data.  

Hasil Tampilan Aplikasi 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

Tampilan Halaman Admin 

1. Tampilan Form Login 

Pada tampilan halaman login terdapat kolom untuk menginput username dan password, dan juga terdapat 

tombol login. Apabila proses login berhasil maka akan diarahkan ke halaman beranda admin. 

 

 
Gambar 4. 1 Rancangan Form Login 

2. Tampilan Beranda 

Menu Beranda ini ialah tampil menu utama/Home yang terdapat sub-sub menu program untuk kehalaman 

seperti pengasuhan anak, pendapatan, pengeluaran, kewilayahan, item pendapatan, anak panti, pegawai dan 

pengguna 

 
Gambar 4. 2 Tampilan Beranda 

3. Tampilan Data Pengasuhan Anak 

Pada Halaman ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data pengasuhan anak. Pada tampilan 

berikut terdapat beberapa tombol Button  yang terdiri dari: 

a. Button  refresh untuk mengambil ulang data pada tabel. 

b. Button  detail untuk mengambil detail dari data yang dipilih.  

c. Button  ubah untuk mengubah data jika terjadi kesalahan. 

d. Button  hapus untuk menghapus data yang ingin dihapus. 

 



 
Gambar 4. 3 Tampilan Data Pengasuhan Anak 

4. Tampilan Form Pengasuhan Anak 

Pada tampilan di bawah ini yaitu untuk mengedit data pengasuhan anak. Setelah semuanya terisi dengan 

benar lalu simpan data tersebut. Ada beberapa tombol Button  yaitu:  

a. Button  simpan untuk menyimpan data pengasuhan anak. 

b. Button  tutup untuk menutup form isian. 

 
Gambar 4. 4 Tampilan Form Pengasuhan Anak 

 

5. Tampilan Data Kotak Sumbangan 

Pada Halaman ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data kotak sumbangan. Pada tampilan 

berikut terdapat beberapa tombol Button  yang terdiri dari: 

a. Button  tambah untuk menambahkan data kotak sumbangan. 

b. Button  refresh untuk mengambil ulang data pada tabel. 

c. Button  detail untuk mengambil detail dari data yang dipilih.  

d. Button  ubah untuk mengubah data jika terjadi kesalahan. 

e. Button  hapus untuk menghapus data yang ingin dihapus. 

 

 
Gambar 4. 5 Tampilan Data Kotak Sumbangan 



6. Tampilan Form Kotak Sumbangan 

Pada rancangan tampilan di bawah ini yaitu untuk menambahkan data kotak sumbangan. Setelah semuanya 

terisi dengan benar lalu simpan data tersebut. Ada beberapa tombol Button  yaitu:  

a. Button  simpan untuk menyimpan data kotak sumbangan. 

b. Button  tutup untuk menutup form isian. 

 
Gambar 4. 6 Tampilan Form Kotak Sumbangan 

7. Tampilan Data Donasi 

Pada Halaman ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data donasi. Pada tampilan berikut 

terdapat beberapa tombol Button  yang terdiri dari: 

a. Button  tambah untuk menambahkan data donasi. 

b. Button  refresh untuk mengambil ulang data pada tabel. 

c. Button  detail untuk mengambil detail dari data yang dipilih.  

d. Button  ubah untuk mengubah data jika terjadi kesalahan. 

e. Button  hapus untuk menghapus data yang ingin dihapus. 

 

 

 
Gambar 4. 7 Tampilan Data Donasi 

8. Tampilan Form Donasi 

Pada tampilan di bawah ini yaitu untuk menambahkan data donasi. Setelah semuanya terisi dengan benar 

lalu simpan data tersebut. Ada beberapa tombol Button  yaitu:  

a. Button  simpan untuk menyimpan data donasi. 

b. Button  tutup untuk menutup form isian. 

 



 
Gambar 4. 8 Tampilan Form Donasi 

9. Tampilan Form Donasi Pada User Donatur 

Pada tampilan dibawah ini yaitu untuk donatur menambahkan data donasi, setelah semuanya terisi lalu 

simpan data tersebut. Ada beberapa tombol Button  yaitu:  

c. Button  simpan untuk menyimpan data donasi. 

d. Button  tutup untuk menutup form isian. 

 

 
Gambar 4. 9 Tampilan Form Donasi Pada User Donatur 

 

10. Tampilan Data Donasi Pada User Donatur  

Pada Halaman ini donatur dapat menambahkan data donasi, setelah menambahkan data donasi donatur 

tinggal menuggu diverifikasi oleh admin. Pada tampilan berikut terdapat beberapa tombol Button  yang terdiri 

dari: 

a. Button  tambah untuk menambahkan data donasi. 

b. Button  refresh untuk mengambil ulang data pada tabel. 

c. Button  detail untuk mengambil detail dari data yang dipilih.  

 



 
Gambar 4.10 Tampilan Data Donasi Pada User Donatur 

 

11. Tampilan Data Verifikasi Donasi Pada User Admin 

Pada Halaman ini admin dapat memverifikasi data donasi yang dilakukan oleh donatur pada user donatur. 

Pada tampilan berikut terdapat beberapa tombol Button  yang terdiri dari: 

a.  Button Approve  untuk memverifikasi data yang di lakukan oleh user donatur 

b. Button  tambah untuk menambahkan data donasi. 

c. Button  refresh untuk mengambil ulang data pada tabel. 

d. Button  detail untuk mengambil detail dari data yang dipilih.  

e. Button  ubah untuk mengubah data jika terjadi kesalahan. 

f. Button  hapus untuk menghapus data yang ingin dihapus. 

 
Gambar 4.11 Tampilan Data Verifikasi Donasi Pada User Admin 

12. Tampilan Data Pengeluaran Biaya Operasional 

Pada Halaman ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data pengeluaran biaya operasional. 

Pada tampilan berikut terdapat beberapa tombol Button  yang terdiri dari: 

d. Button  tambah untuk menambahkan data pengeluaran biaya operasional. 

e. Button  refresh untuk mengambil ulang data pada tabel. 

f. Button  detail untuk mengambil detail dari data yang dipilih.  

g. Button  ubah untuk mengubah data jika terjadi kesalahan. 

h. Button  hapus untuk menghapus data yang ingin dihapus. 

 
Gambar 4. 12 Tampilan Data Pengeluaran Biaya Operasional 

13. Tampilan Form Pengeluaran Biaya Operasional 

Pada tampilan di bawah ini yaitu untuk menambahkan data biaya operasional. Setelah semuanya terisi 

dengan benar lalu simpan data tersebut. Ada beberapa tombol Button  yaitu:  

a. Button  simpan untuk menyimpan data biaya operasional. 

b. Button  tutup untuk menutup form isian. 



 
Gambar 4. 93 Tampilan Form Pengeluaran Biaya Operasional 

 

14. Data Kota/Kabupaten 

Pada Halaman ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data kota/kabupaten. Pada tampilan 

berikut terdapat beberapa tombol Button  yang terdiri dari: 

a. Button  tambah untuk menambahkan data kota/kabupaten. 

b. Button  refresh untuk mengambil ulang data pada tabel. 

c. Button  detail untuk mengambil detail dari data yang dipilih.  

d. Button  ubah untuk mengubah data jika terjadi kesalahan. 

e. Button  hapus untuk menghapus data yang ingin dihapus. 

 
Gambar 4. 104 Tampilan Data Kota/Kabupaten 

15. Tampilan Form Kabupaten 

Pada tampilan di bawah ini yaitu untuk menambahkan data kabupaten. Setelah semuanya terisi dengan 

benar lalu simpan data tersebut. Ada beberapa tombol Button  yaitu:  

a. Button  simpan untuk menyimpan data kabupaten. 

b. Button  tutup untuk menutup form isian. 

 



 
Gambar 4. 115 Tampilan Form Kabupaten 

16. Tampilan Data Kecamatan 

Pada Halaman ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data kecamatan. Pada tampilan 

berikut terdapat beberapa tombol Button  yang terdiri dari: 

a. Button  tambah untuk menambahkan data kecamatan. 

b. Button  refresh untuk mengambil ulang data pada tabel. 

c. Button  detail untuk mengambil detail dari data yang dipilih.  

d. Button  ubah untuk mengubah data jika terjadi kesalahan. 

e. Button  hapus untuk menghapus data yang ingin dihapus. 

 
Gambar 4. 126 Tampilan Data Kecamatan 

17. Tampilan Form Kecamatan 

Pada tampilan di bawah ini yaitu untuk menambahkan data kecamatan. Setelah semuanya terisi dengan 

benar lalu simpan data tersebut. Ada beberapa tombol Button  yaitu:  

a. Button  simpan untuk menyimpan data kecamatan. 

b. Button  tutup untuk menutup form isian. 

 



 
Gambar 4. 137 Tampilan Form Kecamatan 

18. Tampilan Data Desa 

Pada Halaman ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data desa. Pada rancangan berikut 

terdapat beberapa tombol Button  yang terdiri dari: 

a. Button  tambah untuk menambahkan data desa. 

b. Button  refresh untuk mengambil ulang data pada tabel. 

c. Button  detail untuk mengambil detail dari data yang dipilih.  

d. Button  ubah untuk mengubah data jika terjadi kesalahan. 

e. Button  hapus untuk menghapus data yang ingin dihapus. 

 
Gambar 4. 148 Tampilan Data Desa 

19. Tampilan Form Desa 

Pada tampilan di bawah ini yaitu untuk menambahkan data desa. Setelah semuanya terisi dengan benar lalu 

simpan data tersebut. Ada beberapa tombol Button  yaitu:  

a. Button  simpan untuk menyimpan data desa. 

b. Button  tutup untuk menutup form isian. 

 



Gambar 4. 159 Tampilan Form Desa 

20. Tampilan Data Pegawai 

Pada Halaman ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data pegawai. Pada tampilan berikut 

terdapat beberapa tombol Button  yang terdiri dari: 

a. Button  tambah untuk menambahkan data pegawai. 

b. Button  refresh untuk mengambil ulang data pada tabel. 

c. Button  detail untuk mengambil detail dari data yang dipilih.  

d. Button  ubah untuk mengubah data jika terjadi kesalahan. 

e. Button  hapus untuk menghapus data yang ingin dihapus. 

 

 
Gambar 4. 20 Tampilan Data Pegawai 

21. Tampilan Form Pegawai 

Pada tampilan di bawah ini yaitu untuk menambahkan data pegawai. Setelah semuanya terisi dengan benar 

lalu simpan data tersebut. Ada beberapa tombol Button  yaitu:  

a. Button  simpan untuk menyimpan data pegawai. 

b. Button  tutup untuk menutup form isian. 

 
Gambar 4. 21 Tampilan Form Pegawai 

22. Tampilan Data Pengguna 

Pada Halaman ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data pengguna. Pada tampilan berikut 

terdapat beberapa tombol Button  yang terdiri dari: 

a. Button  tambah untuk menambahkan data pengguna. 

b. Button  refresh untuk mengambil ulang data pada tabel. 

c. Button  detail untuk mengambil detail dari data yang dipilih.  

d. Button  ubah untuk mengubah data jika terjadi kesalahan. 

e. Button  hapus untuk menghapus data yang ingin dihapus. 



 

 
Gambar 4. 22 Tampilan Data Pengguna 

23. Tampilan Form Pengguna 

Pada tampilan di bawah ini yaitu untuk menambahkan data pengguna. Setelah semuanya terisi dengan 

benar lalu simpan data tersebut. Ada beberapa tombol Button  yaitu:   

a. Button  simpan untuk menyimpan data pengguna. 

b. Button  tutup untuk menutup form isian. 

 
Gambar 4. 163 Tampilan Form Pengguna 

24. Tampilan Data Donatur 

Pada Halaman ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data donatur. Pada tampilan berikut 

terdapat beberapa tombol Button  yang terdiri dari: 

a. Button  tambah untuk menambahkan data donatur. 

b. Button  refresh untuk mengambil ulang data pada tabel. 

c. Button  buatkan akun untuk menambah akun donatur. 

d. Button  detail untuk mengambil detail dari data yang dipilih.  

e. Button  ubah untuk mengubah data jika terjadi kesalahan. 

f. Button  hapus untuk menghapus data yang ingin dihapus. 

 



 
Gambar 4. 174 Tampilan Data Donatur 

25. Tampilan Form Donatur 

Pada tampilan di bawah ini yaitu untuk menambahkan data donatur. Setelah semuanya terisi dengan benar 

lalu simpan data tersebut. Ada beberapa tombol Button  yaitu:   

a. Button  simpan untuk menyimpan data donatur. 

b. Button  tutup untuk menutup form isian. 

 
Gambar 4. 185 Tampilan Form Donatur 

26. Tampilan Data Item Pendapatan Kotak Sumbangan 

Pada Halaman ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data item pendapatan kotak 

sumbangan. Pada rancangan berikut terdapat beberapa tombol Button  yang terdiri dari: 

a. Button  tambah untuk menambahkan data item kotak sumbangan. 

b. Button  refresh untuk mengambil ulang data pada tabel. 

c. Button  peta sebaran untuk menunjukkan lokasi  sebaran kotak sumbangan. 

d. Button  detail untuk mengambil detail dari data yang dipilih.  

e. Button  ubah untuk mengubah data jika terjadi kesalahan. 

f. Button  hapus untuk menghapus data yang ingin dihapus. 



 
Gambar 4. 196 Tampilan Data Item Pendapatan Kotak Sumbangan 

27. Tampilan Form Item Pendapatan Kotak Sumbangan 

Pada tampilan di bawah ini yaitu untuk menambahkan data item pendapatan kotak sumbangan. Setelah 

semuanya terisi dengan benar lalu simpan data tersebut. Ada beberapa tombol Button  yaitu:   

a. Button  simpan untuk menyimpan data item pendapatan kotak sumbangan. 

b. Button  tutup untuk menutup form isian. 

 

 
Gambar 4. 207 Tampilan Form Item Pendapatan Kotak Sumbangan 

28. Tampilan Data Anak Panti 

Pada Halaman ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data anak panti. Pada tampilan berikut 

terdapat beberapa tombol Button  yang terdiri dari: 

a. Button  tambah untuk menambahkan data anak. 

b. Button  refresh untuk mengambil ulang data pada tabel. 

c. Button  detail untuk mengambil detail dari data yang dipilih.  

d. Button  ubah untuk mengubah data jika terjadi kesalahan. 

e. Button  hapus untuk menghapus data yang ingin dihapus. 

 

 



Gambar 4. 218 Tampilan Data Anak Panti 

29. Tampilan Form Anak Panti 

Pada tampilan di bawah ini yaitu untuk menambahkan data anak panti. Setelah semuanya terisi dengan 

benar lalu simpan data tersebut. Ada beberapa tombol Button  yaitu:   

a. Button  simpan untuk menyimpan data anak panti. 

b. Button  tutup untuk menutup form isian. 

 
Gambar 4. 229 Tampilan Form Anak 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Panti Asuhan 

Hifdul Amin Mundar Berbasis Web yaitU : 

1. Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan pegawai dalam pelayanan pembuatan laporan data anak, 

laporan data pegawai, laporan data keuangan, laporan data donator dan laporan data kotak 

sumbangan. 

2. Pengolahan data yang lebih efisien dan efektif dapat menunjang kinerja instansi dalam pengolahan data 

di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Hifdul Amin Mundar. 

Saran 

Dalam penelitian ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan baik secara penulisan maupun dari segi 

pembuatan sehingga diharapkan dengan adanya saran ini dapat dikembangkan lagi dalam Sistem Informasi 

Pengelolaan Panti Asuhan Hifdul Amin Mundar Berbasis Web untuk kedepannya. Adapun saran yang diberikan 

agar sistem yang dibangun dapat lebih baik lagi: 

1. Aplikasi dapat diberikan tambahan fitur Backup maupun Restore Basis data, hal ini bertujuan untuk 

menyediakan cadangan data jika nanti terjadi kesalahan pada Aplikasi atau pada Server yang 

menjalankan aplikasi. 

2. Diperlukan penambahan fitur aplikasi berupa System Log, untuk mencatat aktivitas dari pengguna yang 

mengakses aplikasi, agar keamanan informasi atau kelayakan informasi di dalam sistem dapat 

dipertanggungjawakan. 
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