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RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI RUMAH SEDEKAH SOLO 

Abstrak  

Rumah Sedekah merupakan program yang dibentuk oleh Yayasan Daarul Quran atau 

Wisata Hati Solo. Di dalam penyebaran informasi dan pengelolaan dana sedekah pada 

rumah sedekah dilakukan dengan cara manual sehingga kurang efektif dan efesien dalam 

pengerjaannya, dan memungkinkan terjadinya ketidakakuratan data dalam mendata dana 

yang keluar maupun dana yang masuk. Tidak hanya itu kurangnya informasi yang 

diberikan kepada masyarakat menyebabkan kecilnya donatur yang datang. Pada 

organisasi atau lembaga sosial penyalur bantuan seperti rumah sedekah sistem informasi 

sangat dibutuhkan dan website dapat dimanfaatkan sebagai media untuk membangun 

sistem informasi tersebut. Dengan adanya sistem informasi maka lembaga dapat 

menjadikan website sebagai media promosi kepada masyarakat. Hal tersebut yang 

mendorong peneliti untuk membengun sistem informasi untuk Rumah Sedekah Solo. 

Website yang dibangun juga menampilkan manajemen transparasi dana sedekah lainnya. 

Pembuatan website menggunakan MySql untuk pengolahan database, dan local server 

XAMPP serta Hypertext Preprocessor (PHP) dengan Framework CodeIgniter. Dari hasil 

pengujian sistem informasi yang telah dibuat dan dilakukan pengujian sistem yang 

dibangun dengan metode black box dan pengujian user dari 37 responden menyatakan 

80% sistem ini bermanfaat bagi masyarakat, dan dari 7 responden admin 88% sistem ini 

dapat memberikan kemudah dalam pekerjaan petugas yang bersangkutan dan menbatu 

pekerjaan pengelola rumah sedekah solo  sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan 

kualitas mutu dalam penyampaian informasi. Dengan adanya sistem ini proses 

penyebaran informasi dan pengelolaan data menjadi lebih cepat, mudah dan menarik 

minat donatur.  

Kata kunci: codeigniter, Framework, Sedekah, Sistem Informas, website. 

 Abstract  

Rumah Sedekah is a program formed by Daarul Quran Foundation or Solo Heart Tour. 

In the dissemination of information and management of charity funds at home alms done 

manually so that less effective and efficient in the process, and allow the occurrence of 

inaccurate data in the record of outgoing funds and incoming funds. Not only that the 

lack of information provided to the community led to the small number of donors 

coming. In organizations or social agencies such as alms relief distribution of 

information systems is needed and the website can be used as a medium to build the 

information system. With the information system, the institution can make the website as 

a media campaign to the public. This is what encourages researchers to develop 

information systems for Rumah Sedekah Solo. The built website also displays other 

transparent management of alms funds. Website creation using MySql for database 

processing, and local server XAMPP and Hypertext Preprocessor (PHP) with the 

CodeIgniter Framework. From the results of testing system information that has been 

made and conducted testing system built with black box method and user testing of 37 

respondents stated 80% of the system is beneficial to the community, and from 7 

respondents admin 88% of this system can provide easy in the work of the officer 

concerned and menbatu the work of the home manager alms solo so as to improve 

productivity and quality of quality in the delivery of information. With this system the 

process of dissemination of information and data management becomes faster, easier and 

attract the interest of donors. 

Keywords: codeigniter, Framework, Alms, Information System, website 
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 PENDAHULUAN  

Perkembangan teknologi informasi yang semakin lama semakin pesat disetiap zamannya terus 

berkembang menjadi lebih praktis, itu karena hampir seluruh aktivitas manusia dalam kehidupan 

sehari-hari dilakukan dengan bantuan teknologi. Website merupakan satu dari sekian banyak metode 

penyampaian informasi dalam internet, website sendiri memiliki kelebihan dalam penyebaran 

informasi dengan ruang lingkup yang sangat luas. Secara umum website merupakan sekumpulan 

halaman yang berisi informasi dalam bentuk digital baik itu teks, audio, video, animasi, gambar, 

maupun gabungan dari semua itu dan ditampilkan di browser dan dapat diakses melalui jalur 

internet. Maka pada penelitian ini menggunakan website sebagai media untuk membangun sistem 

informasi dan pengelolaan dana administrasi.  

Rumah Sedekah merupakan program yang dibentuk oleh Yayasan Daarul Quran atau Wisata 

Hati Solo. Pada prinsipnya Rumah Sedekah sama dengan rumah zakat lainnya. Namun rumah 

sedekah menampung semua jenis bentuk sedekah , tidak hanya berwujud uang, tapi juga bisa barang 

atau jasa. Hal ini bertujuan memberikan keleluasaan masyarakat untuk dapat beramal sedekah. 

Rumah Sedekah berkantor di Kantor Wisata Hati, Jalan Dr Wahidin 39, Penumping, Laweyan. Di 

dalam penyebaran informasi dan pengelolaan dana sedekah pada rumah sedekah dilakukan dengan 

cara manual sehingga kurang efektif dan efesien dalam pengerjaannya, dan memungkinkan 

terjadinya ketidakakuratan data dalam mendata dana yang keluar maupun dana yang masuk. Tidak 

hanya itu kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat menyebabkan kecilnya donatur 

yang mengetahui lembaga sosial yang menjembatani dan mengelola penyaluran dana sedekah 

mereka. Menurut PSAK No.45 bahwa organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan 

para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi 

tersebut (IAI, 2004: 45.1). Wardana dan Ariwibowo (2013), informasi akan lebih efektif dengan 

digunakanya sistem komputerisasi, karena semua dituntut cepat dan akurat dalam pengolahanya. 

Nurgiyatna dkk (2017), Proses pencarian dan penemuan kembali informasi yang tersimpan dalam 

suatu basis data sistem reservasi hotel menjadi kunci utama dalam sebuah aplikasi reservasi. Dengan 

menciptakan sistem informasi dan pengelolaan dana yang terkomputerisasi maka diharapkan 

masalah yang ada dapat teratasi. 

Maharsi (2000), perkembangan teknologi informasi berpengaruh pada bidang akuntansi 

manajemen sebagai bidang penghasil informasi dalam perencanaan, pengendalian serta pengambilan 

keputusan manajemen. Pengaruh tersebut dapat bersifat menguntungkan atau merugikan bagi 

perusahaan maupun organisasi. Menurut Apriani dan Slamet Riyadi (2017), dengan diterapkan 

sistem informasi manajemen akan membantu mempermudah proses Zakat, seperti penyimpanan data 
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untuk pengolahan data master, transaksi hingga pembuatan laporan yang lebih rinci juga tentang 

perhitungan ZIS, serta hal lain yang dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan cepat. Supriyono 

dkk (2016), Pada bidang manajemen, komputer memiliki berbagai fasilitas guna meningkatkan 

kualitas pelayanan seperti website sekolah sebagai sumber informasi sekolah dan masyarakat 

ataupun sistem informasi guna menunjang administrasi data sekolah. 

Berdasarkan pernyataan diatas pada penelitian ini, dibangun sistem informasi yang akan 

berfokus pada manajemen informasi dan donasi keuangan serta implementasikan sistem berbasis 

web yang akan mempermudah pengurus lembaga atau instansi dalam melakukan pengelolaan data 

dan akan memberikan informasi secara transparan, dan efektif kepada masyarakat. Sistem informasi 

ini akan mengelola seluruh data dalam satu sistem yang akan diproses secara otomatis oleh sistem, 

dimana sistem dikelola oleh Superadmin dan admin. Superadmin dapat mengelola data sistem 

informasi manajemen secara penuh, admin hanya dapat mengelola data sesuai dengan tugas masing-

masing, dan user hanya dapat melihat hasil manajemen yang telah dikelola oleh sistem. 

 METODE  

Penelitian dilakukan dengan mengambil studi di Rumah Sedekah yang terletak di Solo. Pada 

penelitian ini perancangan aplikasi website menggunakan metode RAD (Rapid Application 

Development). RAD merupakan strategi pengembangan sistem yang mengutamakan kecepatan 

dalam pengembangan melalui keterlibatan pengguna dalam pembangunan secara cepat, dan iteratif 

dari serangkaian prototype sistem yang dapat berkembang menjadi suatu sistem akhir (Whitten & 

Bentley, 2007). Menurut Wahyuningrum dan Januarita (2014) metode RAD menggunakan metode 

iteratif (berulang) dalam pegembangkan sistem dimana working model dikonstruksikan di awal tahap 

pengembangan dengan tujuan menetapkan kebutuhan pengguna. RAD merupakan pendekatan 

berorientasi objek guna menghasilkan sistem dengan tujuan  utama mempersingkat waktu 

pengerjaan aplikasi dan proses agar sistem dapat segera mungkin digunakan secara tepat dan cepat. 

Metode RAD sangat mengutamakan keterlibatan pengguna dalam proses analisis dan 

perancangannya, dengan demikian dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik dan secara 

nyata dapat meningkatkan kepuasan pengguna sistem. Metode RAD memiliki 3 tahapan yang 

ditunjukan pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Tahapan metode RAD 
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2.1 Requirement Planning 

Tahap pertama merupakan Requirement Planning atau rencana kebutuhan dimana user dan analyst 

bertemu untuk mengidentifikasikan  tujuan dari sistem dan kebutuhan informasi yang akan 

digunakan untuk membangun sistem informasi Rumah sedekah solo guna mencapai tujuan yang 

ditentukan. Tahap ini merupakan hal penting karena keterlibatan dari kedua belah pihak. 

2.2  Design System 

Selanjutnya masuk pada tahap Design System atau proses desain, pada tahap ini dimana keaktifan 

user yang terlibat menentukan pencapaian tujuan karena pada proses ini melakukan desain dan 

perbaikan apabila terdapat ketidak sesuaian desain atara user dan analyst. User dapat langsung 

memberikan tanggapan apabila terdapat ketidak sesuaian pada desain, kemudian merancang sistem 

dengan mengacu pada catatan kebutuhan user yang sudah dibuat. Keluaran dari tahapan ini adalah 

spesifikasi software yang meliputi usecase sistem secara umum, struktur data dan rancangan user 

interface sistem. 

a. Desain usecase diagram 

Diagram usecase digunakan untuk menunjukan aktivitas apa yang dilakukan user pada sistem, 

sihingga dihasilkan informasi hak akses untuk setiap user. Diagram usecase ditunjukkan pada 

Gambar 2. 

 

Gambar 2. Diagram usecase admin, bendahara, sekretaris dan user 
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b. Desain database 

Pada sistem database informasi terdiri dari tabel user, table beita, table dana masuk, table dana 

keluar, table sedekah barang, table agenda, table donatur,dan table galeri. Pada desain database 

digunakan software DbDesigner dan pada implementasi digunakan MySql untuk membangun 

menjadi database. Desain rancangan database ditunjukkan pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Desain rancangan database 

c. Desain user interface 

Desain user interface diperlukan sebagai gambaran tampilan dari web sistem informasi manajemen 

Rumah Sedekah untuk digunakan sebagai storyboard agar dapat digunakan sebagai pedoman saat 

proses pengerjaan sistem. Desain user interface ditunjukkan pada Gambar 4, Gambar 5. 

 

 

Gambar 4. Desain halaman utama 

 

Gambar 5. Desain halaman Donasi 
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d. Implementation 

Tahap Implementation atau Implementasi, tahapan ini merupakan tahapan programmer yang 

mengembangkan desain program yang telah disetujui oleh user dan analyst. Dimulai dengan 

pembuatan database menggunakan MySql dan proses pengkodingan PHP menggunakan Framework 

CodeIgniter serta XAMPP sebagai local server. Sebelum program diaplikasikan pada organisasi 

program terlebih dahulu dilakukan proses pengujian apakah terdapat kesalahan atau tidak. Pada 

tahap ini user dapat memberikan tanggapan pada sistem yang sudah dibuat serta mendapat 

persetujuan mengenai sistem tersebut. 

 HASIL DAN PEMBAHASAN  

Sistem informasi manajemen berbasis web Rumah sedekah solo dibuat berdasarkan metode 

penelitian yang sudah direncanakan. Setelah seluruh proses perancangan aplikasi website selesai 

maka akan dilakukan proses  pengujian terhadap website. 

3.1 Tampilan website 

Digunakan untuk menunjukan desain antar muka website dengan pengguna. Tampilan website 

menunjukan fitur yang tersedia pada sistem agar pengguna mengerti dalam menggunakan sistem 

tersebut. Tampilan aplikasi dapat dilihat dalam gambar 6, 7, 8, dan 9. 

a. Tampilan halaman utama 

Tampilan halaman home merupakan halaman utama pada website yang menampilkan beberapa 

informasi Rumah sedekah solo, terdapat tampilan brita terbaru dan juga list popular brita serta 

terdapat informasi kontak rumah sedekah solo.  

 

 

Gambar 6. Tampilan halaman utama 
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b. Tampilan halaman login 

Tampilan halaman login merupakan halaman yang digunakan untuk akses masuk kehalaman 

pengelola website rumah sedekah solo dengan memasukkan username dan password. Akses login 

pada website  ini hanya dapat di akses oleh admin pengelola Rumah sedekah solo. 

  

 

Gambar 7. Tampilan halaman login 

c. Tampilan halaman utama admin 

Tampilan halaman utama admin merupakan halaman yang ditampilkan setelah akses login berhasil. 

Halaman ini berisi beberapa menu manajemen sepeti manajemen user, manajemen donatur, 

manajemen berita, manajemen sedekah, manajemen sedekah barang, manajemen agenda, dan 

manajemen galeri. 

 

 

Gambar 8. Tampilan halaman utama Admin 

d. Tampilan halaman manajemen sedekah 

Merupakan halaman yang menampilkan  pengolahan dana sedekah masuk dan dana sedekah keluar. 

Dimana terdapat menu cetak laporan dan Penerapan fungsi create, update, delete (CRUD). 
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Gambar 9. Tampilan halaman manajemen sedekah 

3.2 Pengujian sistem  

Pengujian sistem informasi Rumah Sedekah dilakukan pada dua tahapan. 

a. Pengujian black box 

Dilakukan untuk mengamati fungsionalitas sistem yang dibangun  meliputi hasil eksekusi, fungsi-

fungsi yang tidak benar atau hilang, kesalahan interface, kesalahan dalam struktur data atau akses 

database eksternal. Pengujian black box bertujuan agar sistem yang dibuat berfungsi sesuai dengan 

yang diharapkan. Dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Tabel pengujin sistem 

Input Fungsi Output Hasil 

Tombol home Untuk masuk ke halaman 

informasi umum 

Menampilkan halaman informasi 

umum 

sesuai 

Tombol berita 

dan agenda 

Untuk masuk ke halaman 

informasi berita dan agenda 

Menampilkan halaman informasi 

berita dan agenda 

Sesuai 

tombol tentang 

kami 

untuk masuk ke sub menu kontak 

& rekening, visi & misi, serta 

Program kerja 

Menampilkan halaman informasi 

kontak & rekening, visi & misi, 

serta Program kerja 

sesuai  

Tombol 

transparasi 

sedekah 

Untuk masuk ke submenu 

sedekah masuk, sedekah keluar, 

dan sedekah barang 

Menampilkan halaman informasi 

sedekah masuk, sedekah keluar, 

dan sedekah barang 

Sesuai  

Tombol galary Untuk masuk ke halaman galery Menampilkan halaman galeri Sesuai  

Tombol login Untuk masuk ke halaman utama 

manajemen website 

Menampilkan halaman utama 

admin 

Sesuai  

Tombol user Untuk masuk ke halaman 

manajemen user 

Menampilkan halaman 

manajemen user 

Sesuai  

Tombol 

donatur 

Untuk masuk ke halaman 

manajemen donatur 

Menampilkan halaman manajeme 

donatur 

Sesuai  

Tombol berita Untuk masuk ke halaman 

manajemen berita 

Menampilkan halaman manajeme 

berita 

Sesuai  

Tombol 

sedekah 

Untuk masuk ke halaman 

manajemen sedekah 

Menampilkan halaman manajeme 

sedekah 

Sesuai 

Tombol 

sedekah 

Untuk masuk ke halaman 

manajemen sedekah barang 

Menampilkan halaman manajeme 

sedekah barang 

Sesuai  
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barang 

Tombol 

agenda 

Untuk masuk ke halaman 

manajemen agenda 

Menampilkan halaman manajeme 

agenda 

Sesuai  

Tombol galeri Untuk masuk ke halaman 

manajemen galeri 

Menampilkan halaman manajeme 

galeri 

Sesuai  

Tombol 

tambah 

Untuk masuk ke halaman input 

data 

Menampikan halaman from input 

data 

Sesuai  

Tombol edit Untuk masuk ke halaman edit 

data 

Menmpilkan halaman from edit 

data 

Sesuai  

Tombol delete Untuk menghapus data Data terhapus Sesuai  

Tombol print Untuk cetak laporan data Menampilkan data cetak laporan Sesuai  

Tombol logout Untuk keluar hal. Admin Kembali kehalaman home Sesuai  

 

b. Pengujian user / pengguna 

Pengujian user dilakukan guna mendapat respond dan feesback dari penguna mengenai sistem yang 

telah dibuat. Pengujian ini dilakukan dengan cara memberikan 7 pernyataan yang diajukan kepada 7 

responden user admin dan 30 responden user pablik. Untuk memperoleh tanggapan tentang sistem. 

Pernyataan dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Table pernyataan pengujian User Admin 

 

 

 

Peryataan 

 

Respon 

 

Jumlah 

responden  SS S N TS STS 

P1 Semua fungsi pada sistem bekerja dengan baik. - 37 - - - 37 

P2 Sistem ini dapat memberikan kemudah dalam 

pekerjaan petugas yang bersangkutan. 

4 2 1 - - 7 

P3 Sistem dapat memberikan laporan yang informatif 

sehingga meningkatkan produktifitas. 

- 7 - - - 7 

P4 Sistem ini mempunyai tampilan yang tidak 

membosankan. 

- 28 6 3 - 37 

P5 Sistem ini layak untuk digunakan masyarakat 2 33 2 - - 37 

P6 Sistem ini dapat memberikan informasi yang baik. 11 4 15 - - 30 

P7 Sistem  ini dapat memberikan kemudah dalam 

pencarian informasi. 

- 25 1 4 -  30 

 

Pada  Tabel 1 diperoleh hasil pengujian user admin dan user pablik, dengan jumlah user admin 7 

responden dan 30 responden utuk user pablik dengan jumlah total 37 responden.  dijelaskan 7 

peryataan untuk pengujian sistem yang ditunjukkan dengan P1, P2, P3, P4, P5,P6, P7. Sedangkan 

untuk respon memeiliki 5 kriteria berbeda yaitu SS (Sangat Setuju) dengan asumsi nilai 5, S(Setuju) 

dengan nilai 4, N(Netral) dengan nilai 3, TS(Tidak Setuju) dengan nilai 2, STS(Sangat Tidak Setuju) 

dengan nilai 1. Nilai tersebut berguna untuk menghitung hasil pengujian sistem dengan menerapkan 

persamaan (1). 
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p =
∑ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛

∑ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 × 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑎𝑥
× 100%                      .............. (1) 

Presentase hasil dari penghitungan kuisioner user admin adalah sebagai berikut:  

1. Semua fungsi pada sistem bekerja dengan baik 80%. 

2. Sistem ini dapat memberikan kemudah dalam pekerjaan petugas yang bersangkutan 88%. 

3. Sistem dapat memberikan laporan yang informatif sehingga meningkatkan produktifitas 

80%.  

4. Sistem ini mempunyai tampilan yang tidak membosankan 78%. 

5. Sistem ini layak untuk digunakan masyarakat 80%. 

6. Sistem ini dapat memberikan informasi yang baik 77%.  

7. Sistem  ini dapat memberikan kemudah dalam pencarian informasi.74%. 

 

 

Gambar 10. Grafik Persentase Pengujian User. 

 

 PENUTUP  

Kesimpulan : 

Rancang bangun sistem informasi manajemen Rumah Sedekah Solo berbasis web telah selesai di 

buat dengan framework codeigniter serta sesuai dengan rencana dan tujuan awal dari pembuatan 

sistem. Website yang telah dibuat memiliki fitur seperti informasi sedekah, kegiatan, dan kontak 

yayasan yang akan membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dari hasil 

pengujian black box yang dilakukan menunjukkan hasil yang sesuai dengan rancangan dan fungsi 

sistem yang diharapkan. Sedangkan untuk kuisioner yang di ajukan kepada user untuk pernyataan 

semua fungsi pada sistem bekerja dengan baik 80%, sistem ini dapat memberikan kemudah dalam 

pekerjaan petugas yang bersangkutan 88%, sistem dapat memberikan laporan yang informatif 

sehingga meningkatkan produktifitas 80%, sistem ini mempunyai tampilan yang tidak membosankan 

78%, sistem ini layak untuk digunakan masyarakat 80%, sistem ini dapat memberikan informasi 

yang baik 77%, sistem  ini dapat memberikan kemudah dalam pencarian informasi 74%. 

Berdasarkan semua pembahasan diatas didapat kesimpulan bahwa sistem ini dapat memberikan 

80%
88%

80% 78% 80% 77% 74%

0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

P1 P2 P3 P4 P5 p6 p7
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kemudahan dalam pekerjaan petugas Rumah sedekah solo dan sistem dapat memberikan laporan 

yang informatif sehingga meningkatkan produktifitas dan menarik minat donatur. 
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