
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Keterbelakangan masalah ekonomi membuat kesejahteraan masyarakat 

miskin di Kabupaten Ponorogo masih perlu diperhatikan, Pada dasarnya rakyat 

miskin memerlukan bantuan sosial berupa dana untuk kesejahteraan dalam 

kelangsungan hidup keluarganya.  

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan dari Pemerintah Daerah 

kepada individu, keluarga atau masyarakat yang sifatnya bantuan ini, tidak secara 

terus menerus  dan merata dalam menunjang kehidupan masyrakat.  Kurangnya 

jaminan sosial serta pemerataan bantuan sosial menjadi permasalahan yang 

dialami oleh sebagian besar rakyat miskin yang kurang mampu, menjadikan peran 

donatur sangat dibutuhkan berpartisipasi dan tanggap untuk membantu peran 

pemerintah daerah dalam menggalang bantuan sosial berupa dana agar 

pemerataan dana bantuan tepat sasaran dan menjamin hak kehidupan masyarakat 

miskin dalam kelangsungan hidupnya keluarganya. (Hasanudin Strategi 

Fundraising Zakat dan Wakaf , 2013:1) 

Metode Fundraising sebagai acuan dalam pola pengelolaan penggalangan 

dana infaq berdasarkan operasional yang diterapkan, dalam upaya mengatasi 

problem kemiskinan dan keterbelakangan masalah ekonomi serta pemerataan 

bantuan sosial yang harus diterapkan selektif (tepat sasaran). Proses Fundraising 

akan mampu mendorong meningkatkan tingkat pengelolaan dana infak dengan 

baik yang juga dapat membujuk, mengingatkan, mendorong para donatur untuk 



 

 

bersedakah sesuai ajaran tuntunan agama Islam demi mengurangi masalah 

kemiskinan. (Ahmad Furqon, Manajemen Zakat, 2015 : 35 ). 

Teknologi dikembangkan berkontribusi demi membantu mensejahterakan 

masyarakat miskin untuk menerima  haknya dari bantuan donatur dan pemerintah 

setempat, Aplikasi ini memudahkan para donatur atau lembaga pemerintah 

kabupaten Ponorogo dapat memantau dan memberikan informasi daerah  

tertinggal ataupun daerah yang kurang sejahtera dalam kehidupannya bisa terdata 

dan terhitung untuk diberikan tanggapan dan bantuan didaerahnya dengan tepat 

sasaran.  

Dari permasalahan diatas, Aplilkasi yang dirancang  memberikan fasilitas 

bagi donatur untuk mengamalkan dan haknya berbagi dan menambah sedekahnya 

untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan pengimplemetasian  teknologi  MAP 

dengan data rakyat miskin yang didapatkan dari Dinas Sosial Kabupaten 

Ponorogo pada Sistem pengolahan dana infaq ini dibuat bersifat tranparan, dana 

yang masuk untuk di salurkan ke daerah mana, dengan nominal yang  bisa terdata 

dan terperinci dari  para donator yang jelas . 

1.2  Rumusan Masalah 

Dari pemaparan latar belakang penulis menyimpulkan beberapa rumusan 

masalah seperti berikut : 

Bagaimana  aplikasi yang dirancang dapat membantu donatur dalam 

Pengolahan dana infaq agar tersalurkan pada pihak  yang membutuhkan secara 

tepat sasaran ? 

 



 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah ebagai berikut :  

1. Sebagai media penyaluran dana infaq yang efektif dan efisien.  

2. Membantu rakyat miskin mendapatkan bantuan infaq dan memudahkan 

pengguna, atau donator dalam menyalurkan sebagian hartanya untuk 

diinfaqkan tepat sasaran. 

3. Memudahkan calon donator mengetahui data wilayah  atau pemetaan  

lokasi yang membutuhkan bantuan dana infaq untuk masyarakat yang 

kurang mampu. 

 

1.4  Batasan Masalah 

Ruang lingkup penelitian adalah: 

1. Ruang lingkup pemetaan lokasi calon penerima infaq rakyat miskin bisa 

memanfaatkan fitur Google Maps . 

2. Program aplikasi dibuat Berbasis web serta penggunan bahasa 

pemrograman bahasa PHP dengan Fremswork laravel sebagai database di 

Kabupaten Ponorogo. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penlitian yang diambil adalah 

1. Merancang aplikasi yang efisien  

2. Sistem yang dirancang dapat memberikan informasi tentang kondisi 

penghidupan dan wilayah calon penerima bantuan  



 

 

3. Memudahkan Donatur untuk memberikan bantuan pada rakyat yang 

membutuhkan dengan bantuan Teknologi . 

4. Aplikasi dapat dipergunakan dan bermanfaat bagi lembaga atau donator 

yang mengakses aplikasi ini secara modern. 

5. Dapat menarik minat pengguna atau donator, untuk lebih peduli terhadap 

rakyat miskin yang membutuhkan bantuan   

6. Menambah  wawasan  tentang  model  dan  metode  yang  tepat diterapkan 

dalam penggalangan dana dalam penggunaan teknologi 

 


