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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi informasi pada masa sekarang ini sudah 

berkembang dengan pesat dan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. 

Sejalan dengan kemajuan teknologi informasi, organisasi-organisasi publik 

maupun swasta semakin banyak yang mampu memanfaatkan teknologi 

informasi baru yang dapat menunjang efektifitas, produktifitas dan efisiensi 

mereka. Perkembangan teknologi informasi dalam hal ini teknologi komputer 

yang dapat menunjang pengolahan data dan pengambilan keputusan di dalam 

organisasi-organisasi modern yang memungkinkan pekerjaan-pekerjaan di 

dalam organisasi dapat diselesaikan secara cepat, akurat dan tepat. 

 FOSHREMA (Forum Shilaturahim Remaja Muslim Jumapolo) adalah 

organisasi gerakan Islam yang menjadi wadah remaja masjid se Kecamatan 

Jumapolo dalam menjalankan dakwah. Mulai dari sebagai pusat koordinator 

kegiatan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) masjid-masjid se Kecamatan 

Jumapolo dan mengatur kegiatan pengajian ataupun keagamaan umat Islam di 

daerah Jumapolo dan sekitarnya. Selain itu FOSHREMA juga menjadi wadah 

yang mengelola infaq ataupun dana sumbangan dari anggota maupun umat 

Islam untuk kepentingan perkembangan umat Islam yang diwujudkan dalam 

penyelengarakan kegiatan-kegiatan keagamaan serta pembuatan majalah 

bulanan FOSHREMA sebagai media dakwah untuk bacaan santriwan-
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santriwati ataupun umat Islam di Jumapolo dan sekitarnya. Akan tetapi, dalam 

pengolahan kegiatan operasionalnya Organisasi FOSHREMA masih 

mengerjakannya secara manual, mulai dari struktural organisasi, laporan 

kegiatan untuk perkembangan umat Islam khususnya santriwan-santriwati 

TPA serta pembukuan dalam memanajemen keuangan ataupun infaq dari 

mulai input maupun output data. 

Mengetahui hal ini maka peneliti ingin mencoba merancang dan 

membuat sebuah sistem informasi untuk menangani masalah administrasi 

anggota dan pembukuan keuangan agar lebih terstruktur, jelas dan akurat serta 

mengetahui lebih detail data keuangan yang masuk dan keluar untuk 

menghindari adanya kebocoran dana. 

Sistem informasi pada Organisasi FOSHREMA ini dibuat dengan 

menggunakan Aplikasi Pemrogaman Lazarus dengan database My SQL 

karena sistem yang dibuat berbasis desktop. Selain itu dengan menggunakan 

Aplikasi Pemrogaman Lazarus dan My SQL sistem yang dibuat mempunyai 

beberapa kelebihan diantaranya, Lazarus bersifat open source  atau tidak 

berbayar, selain itu program dapat berjalan multiplatform tanpa perlu rebuild 

source code lagi dan dikembangkan oleh komunitas open source sehingga 

berkembang dengan pesat. 
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B. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana membuat Sistem 

Informasi Pembukuan Administrasi dan Keuangan Berbasis Dekstop yang 

tersruktur, mudah dan lebih cepat untuk pengolahan data  ? 

  

C. Batasan Masalah 

Suatu penelitian yang dilakukan perlu adanya batasan masalah agar tidak 

menyimpang atau meluas dari pokok permasalahan dan lebih terarah dalam 

mencapai tujuan penelitian. 

 Beberapa batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Informasi yang disajikan berupa data pengurus dan anggota, agenda 

kegiatan Organisasi FOSHREMA beserta laporan keuangan meliputi 

pemasukan, pengeluaran dan dana IDF (Infaq Dakwah FOSHREMA) 

2. Laporan pembukuan data keuangan ditampilkan dengan jelas, mudah 

dipahami dan terorganisir. 

3. Pembuatan sistem informasi menggunakan aplikasi pemrogaman Lazarus 

dan database MySQL. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Memudahkan pengurus ataupun anggota organisasi dalam mencari data 

yang berkaitan dengan informasi anggota maupun informasi terbaru 

mengenai Organisasi FOSHREMA. 
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2. Membantu pengurus dalam mengelola keuangan agar lebih mudah, cepat 

dan jelas. 

3. Membantu pengurus organisasi dalam membuat pembukuan laporan 

yang berhubungan dengan perkembangan TPA/TPQ, agenda kegiatan 

dan keuangan agar lebih mudah, rapi dan terstruktur dengan baik. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah : 

1. Organisasi FOSHREMA 

Sistem informasi ini memudahkan pengurus dalam mencari data anggota 

ataupun membantu dalam pembukuan laporan dan pengelolaan data 

TPA/TPQ, agenda kegiatan dan keuangan Organisasi FOSHREMA. 

2. Peneliti 

Bagi peneliti sebagai pembelajaran baru untuk mengembangkan 

kemampuan dalam membuat sistem informasi dengan menggunakan 

aplikasi pemrogaman Lazarus. 

 

F. Sistematika Penulisan 

 Untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi ini maka diperlukan 

sistematika penulisan yang baik. Sistematika penulisannya adalah sebagai 

berikut : 
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BAB  I   PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, 

perancangan dan pembuatan sistem. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Menguraikan gambaran obyek penelitian, analisis semua 

permasalahan, perancangan sistem baik secara umum maupun 

spesifik. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Memaparkan dari hasil-hasil tahapan penelitian, mulai dari analisis, 

desain, hasil testing dan implementasinya. 

BAB V PENUTUP  

Menguraikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran sebagai 

bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


