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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Jumlah penduduk miskin di Indonesia terus bertambah. Badan Pusat Statistik 

Indonesia terakhir kali mencatat pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin 

atau penduduk dengan pengeluaran perbulan di bawah garis kemiskinan di 

Indonesia mencapai 28,59 juta orang atau 11,22 persen, bertambah sebesar 0,86 juta 

orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang 

atau 10,96 persen (BPS, 2015). Kondisi ini perlu perhatian khusus dari pemerintah 

dan juga masyarakat Indonesia.  

Pemerintah telah melakukan berbagai macam program untuk menekan angka 

kemiskinan di Indonesia. Beberapa cara penyaluran bantuan yang telah dilakukan 

sering kali secara langsung kepada orang yang membutuhkan tanpa melibatkan 

masyarakat luas. Sehingga hanya sekelompok kecil orang yang masih memiliki 

keinginan untuk membantu mengentaskan kemiskinan melalui beberapa kegiatan 

personal atau kelompok yang dapat dilakukan.  

Kegiatan donasi merupakan salah satu contoh cara masyarakat dalam 

membantu meningkatkan taraf hidup seorang yang membutuhkan dan menurunkan 

angka kemiskinan. Donasi merupakan cara pengumpulan dana secara massal demi 

kepentingan sosial. Dari survei awal yang dilakukan kepada 87 orang, 96% 

responden setuju bahwa donasi merupakan hal penting untuk dilakukan. Pemberi 

donasi/donatur biasanya menberikan uangnya kepada lembaga atau komunitas yang 
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menyelenggarakan kegiatan dengan sukarela. Tetapi, untuk melakukan donasi, 

donatur juga memiliki beberapa kriteria yang dipertimbangkan. 

Beberapa faktor penentu seorang donatur memberikan donasi adalah benar 

tidaknya status dari fakir miskin dan aktivitas yang dilakukan seorang fakir miskin 

tersebut (Jos, et al.,2009). Donatur membutuhkan informasi tentang orang yang 

akan dibantu sebagai pertimbangan mengeluarkan uangnya. Disamping itu 

transparansi dan keamanan berdonasi menjadi faktor penentu juga karena kegiatan 

ini berdasarkan pada kepercayaan terhadap orang atau lembaga penyalur donasi.  

Dengan kemajuan teknologi yang pesat, saat ini memungkinkan untuk memberikan 

donatur informasi tentang fakir miskin dan aktivitasnya sebelum ataupun setelah 

donasi dilakukan secara transparan.  

Salah satu cara pemanfaatan teknologi yang dapat diterapkan yakni melalui 

mobile development. Negara Indonesia saat ini dapat disebut negara yang 

mengutamakan mobilitas atau sering disebut “mobile first”. (Jamaludin, 2016) 

Masyarakat Indonesia telah memiliki pengetahuan dan terbiasa menggunakan 

smartphone dalam kehidupan sehari-harinya. Dapat dilihat dari pertumbuhan 

transaksi e-commerce yang ada di Indonesia dengan nilai transaksi Rp 130 trilliun 

(Mitra, 2014) secara tidak langsung masyarakat mendapatkan edukasi tentang 

transaksi yang dilakukan melalui online. 

Berdasarkan data tersebut, smartphone dapat dijadikan media dalam 

penyampaian informasi dan penyaluran donasi. Dengan fitur yang dimiliki sebuah 

smartphone yakni konektivitas ke jaringan atau online, donatur dapat diberikan 
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pemberitahuan secara berkala tentang orang yang sedang dibantu dalam bentuk 

notifikasi, dapat melakukan transaksi berupa transfer dana dan konfirmasi donasi 

yang dilakukan.  

Harapannya dengan aplikasi ini dapat membantu menumbuhkan kepedulian 

masyarakat luas terhadap sesama, membantu menumbuhkan kepercayaan seorang 

donatur terhadap orang yang dibantu dan membantu memberi kemudahan bagi 

donatur untuk melakukan kegiatan amal. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah yang diteliti 

yakni: Bagaimana merancang dan membangun aplikasi mobile berbasis android 

sebagai media pengumpulan donasi secara massal? 

1.3 Ruang Lingkup  

Tugas akhir yang dilakukan memiliki batasan-batasan terhadap sistem ataupun 

kondisi lingkungan tertentu. Batasan tersebut dapat dijabarkan kedalam poin 

berikut:  

 Wilayah dari tugas akhir yang dilakukan meliputi wilayah Surabaya 

 Aplikasi yang dirancang dan dibangun merupakan aplikasi mobile yang 

berjalan pada sistem operasi Android minimal versi 4.1 JellyBean 

 Integrasi sosial media menggunakan Facebook. 

 Donasi yang dilakukan bersifat simulasi di dalam sebuah sandbox. 

 Pembayaran donasi melalui payment gateway dan keamanan transaksi 

donasi dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yakni Midtrans. 
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 Penerima donasi merupakan seseorang atau kelompok yang tergolong 

fakir miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari 

1.4 Tujuan Tugas Akhir  

Tujuan yang dicapai dari tugas akhir ini adalah merancang dan membangun 

aplikasi pengumpulan donasi secara massal. Tugas akhir dikatakan berhasil jika 

memenuhi kriteria yang ditentukan. Kriteria tersebut dijabarkan kedalam beberapa 

poin berikut:  

 Pengguna dapat merasakan manfaat dari aplikasi untuk kemudahan 

melakukan donasi. 

 Pengguna memiliki kepercayaan terhadap aplikasi dalam hal melakukan 

donasi. 

 Aplikasi dapat dipasang pada smartphone asli bukan emulator. 

 Aplikasi telah diunggah di google playstore 

1.5 Manfaat Tugas Akhir  

Tugas akhir ini memiliki manfaat pada beberapa bidang terkait yang dijabarkan 

kedalam poin-poin sebagai berikut:  

 Membantu memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melihat berita 

terkini tentang orang yang telah didonasikan 

 Pengguna dapat melakukan donasi secara online melalui beberapa 

metode pembayaran donasi seperti credit card, bank dan Indomaret 

 Membantu dalam meningkatkan rasa kepedulian masyarakat tentang 

kemiskinan yang terjadi di Indonesia 
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 Kontribusi dalam bidang ilmu mobile development yang diterapkan 

untuk kegiatan sosial. 

1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir  

Adapun tugas akhir dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan berikut:  

1.6.1 Studi Pendahuluan 

Sebelum tugas akhir dijalankan, terlebih dahulu dilakukan studi 

pendahuluan kepada beberapa sumber seperti artikel, jurnal, buku dan publikasi 

di Internet. Studi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai 

permasalahan yang muncul pada topik kemiskinan, informasi tentang alat/tools 

yang dapat digunakan dalam pengembangan aplikasi, arsitektur yang digunakan 

dan studi tentang sistem operasi Android. 

1.6.2 Pembuatan Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian diperlukan sebagai alat pengambilan /pengumpulan 

data atau informasi penting yang mendukung tugas akhir ini dalam hal 

penyelesaian masalah yang dibahas.  

1.6.3 Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data metode yang digunakan adalah survei. Survei 

dilakukan kepada masyarakat luas dengan usia minimal 18 tahun yang berada 

di wilayah Surabaya dan telah memiliki pekerjaan tetap untuk mengetahui 

seberapa banyak pengguna/user yang mau untuk melakukan donasi. 
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1.6.4 Analisa dan Desain Arsitektur 

Aplikasi yang dirancang dan dibangun menggunakan arsitektur client 

server. Pada sisi client, user atau pengguna membuat sebuah request melalui 

aplikasi dengan menggunakan fitur yang ada terkait pengambilan data sesuai 

request tersebut. Laravel sebagai php framework mengolah request yang dibuat 

aplikasi dan mencari data yang diminta. Data yang telah ada di server 

dikembalikan ke user melalui aplikasi mobile ini.  

1.6.5 Pengembangan Software 

Metode pengembangan software yang digunakan adalah SDLC/ Systems 

Development Life Cycle. Model SDLC yang digunakan adalah model Waterfall. 

Model ini merupakan metode pendekatan linear pada software 

development.yang memiliki tahap-tahap sebagai berikut:  

1. System Requirements 

Menganalisa kebutuhan sistem seperti spesifikasi hardware, dan 

perangkat lain agar sistem dapat berjalan dengan baik. 

2. Software Requirements 

Menganalisa kebutuhan software berupa fitur yang dibuat berdasarkan 

masalah yang muncul. 

3. Architectural Design 

Menganalisa struktur arsitektur dari aplikasi yang dirancang dan 

dibangun dan bagaimana interaksinya dengan sistem lain. 
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4. Detailed Design 

Merancang bagaimana sistem dapat bekerja, proses apa saja yang 

terdapat pada aplikasi dan bagaimana interaksi antar obyek yang terdapat 

pada aplikasi. 

5. Coding 

Mengimplementasikan semua desain yang telah dibuat pada tahap 

sebelumnya. Implementasi dapat berupa fitur, database dan tampilan 

antarmuka 

6. Testing 

Melakukan uji coba penggunaan aplikasi kepada pengguna nyata / real 

user untuk mengetahui kesalahan atau error yang dapat terjadi selama 

aplikasi digunakan. 

7. Maintenance 

Melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang terjadi diluar dugaan dan 

memonitor sistem yang sedang berjalan apakah terdapat kesalahan. 

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir  

Penulisan laporan tugas akhir disusun dalam enam bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 
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Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan 

tugas akhir, manfaat tugas akhir, metologi pelaksanaan, dan sistematika tugas 

akhir. 

BAB II Landasan Teori 

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai 

dasar dalam tugas akhir ini.  

BAB III Analisis dan Desain 

Pada bab ini berisi analisa masalah yang diangkat dan solusinya. Selain itu, 

pada bab ini juga terdapat rancangan desain dari arsitektur, database, proses dan 

tampilan antarmuka. 

BAB IV Implementasi 

Pada bab ini menjelaskan bagaimana analisa dan desain yang telah dibuat 

dapat diimplementasikan dalam bentuk kode ataupun tampilan antarmuka. 

BAB V Hasil Pengujian 

Pada bab ini berisi hasil pengujian terhadap pengguna atau donatur setelah 

mencoba menggunakan aplikasi Homeless Story. 

BAB VI Simpulan dan Saran 

Pada bab ini berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil tugas akhir serta 

saran yang dapat dilakukan pada pengembangan tugas akhir ini kedepannya.  


