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ABSTRAKSI 

 

Panti Asuhan “X” adalah sebuah panti asuhan anak yang berada di 
Surabaya. Panti Asuhan ini telah memiliki banyak anak asuh, sehingga dalam 
proses kegiatannya panti ini membutuhkan pengurus yang banyak pula. Panti 
Asuhan “X” ini juga menerima banyak sekali kunjungan, baik untuk kunjungan 
pribadi hingga kunjungan resmi dari organisasi seperti sekolah, paroki daerah dan 
lain-lain. Proses pembuatan jadwal kunjungan yang dilakukan oleh petugas dari 
panti masih dicatat dengan media buku yang ditulis dengan manual. Seiring 
dengan perkembangan waktu, Panti Asuhan  “X” juga memiliki banyak sekali 
biaya kebutuhan untuk anak panti maupun Panti Asuhan itu sendiri, mulai dari 
biaya pendidikan, kesehatan hingga gaji untuk para petugas panti. Selain itu, 
dengan banyaknya kebutuhan maka Panti juga membuka sumbangan bagi orang 
yang ingin membantu pihak panti.  Semakin meningkatnya proses keuangan dari 
Panti Asuhan yang harus dicatat maka menyebabkan semakin meningkatnya pula 
kesalahan dalam pencatatan data keuangan tersebut. Resiko kehilangan data juga 
menjadi kendala bagi Panti Asuhan”X”, dimana tidak memiliki back-up data. 
Proses pengasuhan anak juga terkadang menimbulkan tidak akuratnya data yang 
diberikan pihak petugas kepada calon pengasuh, seperti data penting yang harus 
dimiliki oleh calon pengasuh agar dapat mengasuh anak di Panti Asuhan “X” 
tersebut. 

Melalui proses analisa dan desain yang telah dilakukan, dibuatlah sebuah 
program Sistem Informasi untuk Administrasi Panti Asuhan “X” ini. Sistem 
informasi ini akan membantu pengelola dalam proses administrasi dan proses lain 
seperti pembuatan jadwal, proses pengasuhan, pengelolaan data, dan lain – lain 
menggunakan sistem yang terkomputerisasi. Data yang dicatat disimpan ke dalam 
database. Setelah proses desain dilakukan implementasi dengan membuat sebuah 
program sistem informasi berbasis website untuk administrasi Panti Asuhan “X”. 
Untuk menguji apakah program telah memenuhi kebutuhan, dilakukan uji coba 
dengan proses validasi dan evaluasi. Dari hasil uji coba yang dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa sistem ini telah dapat membantu panti asuhan dalam 
menjalankan proses kegiatan administrasi sehari-hari. Saran yang dapat diberikan 
untuk sistem ini adalah proses verifikasi pendaftaran pengunjung melalui email. 
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