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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap lembaga pelayanan sosial pasti membutuhkan dana dalam melakukan 

berbagai program-program pelayanannya salah satunya penggalangan dana untuk 

pembangunan masjid ataupun renovasi masjid. Secara demikian masih banyak 

masjid yang melakukan penggalangan dana dengan turun ke jalan lalu meminta 

kepada pengguna jalan, sehingga itu dapat menghambat kelancaran lalu lintas, 

serta banyak kotak-kotak amal masjid di setiap pusat perbelanjaan dan satu pusat 

perbelanjaan bisa ada dua sampai tiga kotak amal masjid yang ada. Salah satu 

permasalahan yang dihadapi oleh lembaga pelayanan sosial adalah kurangnya 

minat masyarakat untuk berdonasi pada program-program pembangunan masjid 

ataupun renovasi masjid. Seringkali terjadi tidak transparan dalam proses 

pencairan dana sehingga hal tersebut akan mempengaruhi keinginan masyarakat 

untuk bersedekah dan mengakibatkan tidak efektifnya dalam proses donasi. 

 

Sebagai basis penelitian penulis, dalam mewujudkan program-program tersebut 

dibutuhkan sebuah platform website,  yang dimaksud dengan platform website 

menurut Wikipedia yaitu kumpulan teknologi yang dikembangkan sebagai standar 

terbuka oleh World Wide Web Consortium dan badan standardisasi. Tujuan 

penggunaan platform website pada penelitian ini yaitu sebagai media atau wadah 

untuk penggalangan dana yang dapat mempermudah donatur untuk bersedekah 

melalui gadget masing-masing dan bisa mengetahui sedekahnya didonasikan 

kemana dan dalam bentuk program apa. Para donatur bisa memantau jumlah 

sedekahnya, sehingga sangat mendukung sedekah yang transparan dan akuntabel 

serta menjadikan bersedekah sebagai gaya hidup masyarakat. 
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistem crowdfunding yang berbasis 

platform website. Menurut Syauqi dan Arsyianti (2016), crowdfunding adalah 

suatu model pengumpulan dana yang didalamnya terdapat penggerak yaitu 

pemilik proyek, lembaga crowdfunding (website online atau media sosial), dan 

donatur. Crowdfunding merupakan sebuah metode dalam penggalangan dana 

yang secara etimologi crowdfunding berasal dari bahasa inggris yang terdiri dari 

dua suku kata yaitu crowd yang berarti “ramai” dan funding bermakna 

“pembiayaan”. Secara umum yang lebih lengkap crowdfunding bisa didefinisikan 

sebagai sebuah cara atau teknik pendanaan sebuah proyek atau usaha yang bersifat 

komersil atau sosial dengan cara mengumpulkan sejumlah uang dari sejumlah 

orang. Sedangkan model crowdfunding yang akan digunakan adalah Donation 

Based Crowdfunding model ini tidak ada bedanya dengan sedekah. Donatur tidak 

mengharapkan kompensasi apapun atas dukungannya terhadap proyek tersebut. 

Di Indonesia model Donation Based Crowdfunding yang dilakukan dapat 

menggabungkan antara segmen pendidikan, ekonomi, kesehatan dan bencana 

alhasil sistem crowdfunding yang seperti ini sangat sesuai dengan tujuan misi 

Lembaga Amil Zakat Dompet Amal Insani. 

 

LAZDAI (Lembaga Amil Zakat Dompet Amal Insani) adalah suatu lembaga amil 

zakat daerah yang berkantor di Jl. Darussalam, Perumahan Bukit Billabong Jaya 

Blok B1. No.11 Kel. Billabong, Kec. Langkapura, Bandar Lampung , serta berdiri 

sejak turunnya SK KEMENHUKAM RI No.AHU-07841.50.10.2014. Akte 

notaris Akhmad Dachlan,SH.No.7 tanggal 26 oktober 2014. LAZDAI sendiri 

mempunyai misi salah satunya berperan serta dalam mengarahkan pencapaian 

masyarakat sejahtera baik fisik maupun spiritual melalui usaha pemulihan dan 

peningkatan ekonomi rakyat. Perkembangan teknologi informasi tidak lepas dari 

pesatnya perkembangan teknologi komputer, karena komputer merupakan media 

yang dapat memberikan kemudahan bagi manusia dalam menyelesaikan suatu 

pekerjaan. Oleh karena itu, perancangan  platform website crowdfunding sebagai 

media penggalangan dana memiliki peluang yang sangat besar dalam 

mewujudkan program-program masjid yang ada pada lembaga pelayanan sosial, 
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Berdasarkan uraian tersebut diatas maka akan dibuat tugas akhir dengan judul  

 

“ Rancang Bangun Platform Penggalangan Dana Masjid Berbasis Website 

Dengan Metode Crowdfunding Pada Lembaga Amil Zakat Dompet Amal 

Insani (LAZDAI) Kota Bandar Lampung ” 

   

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Penelitian dilakukan di LAZDAI Bandar Lampung. 

b. Penelitian ini hanya fokus pada data informasi pendanaan pembangunan 

masjid atau renovasi masjid yang ada di Bandar Lampung dengan melalui 

perantara LAZDAI. 

c. Kerangka kerja pada penelitian ini menggunakan CodeIgniter Framework 

dengan metode Crowdfunding berbasis donasi (Donation Based). 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka fokus 

permasalahan yang akan dibahas yaitu : Bagaimana merancang dan membangun 

Platform Website crowdfunding sebagai wadah penggalangan dana masjid pada 

lembaga amil zakat dompet amal insani (LAZDAI) ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah pada lembaga 

amil zakat dompet amal insani (LAZDAI) berbasis website dengan merancang 

Sistem Penggalangan Dana Masjid Menggunakan Metode Crowdfunding, 

sehingga membantu Masyarakat dalam memilih program-program sedekah serta 

transparan dalam proses pencairan dana. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Menghasilkan sistem berbasis website yang dapat mempermudah donatur 

berpartisipasi dalam penggalangan dana masjid. 
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b. Memberikan konektivitas informasi yang luas kepada Masyarakat dengan 

melalui Platform Website Penggalangan dana masjid. 

c. Meminimalisir kesalahan-kesalahan yang di sebabkan oleh ketidak akuratnya 

informasi data yang diperoleh. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Uraian singkat tentang sistematika penulisan pada masing-masing bab 

adalah sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, 

ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan.  

BAB II     LANDASAN TEORI  

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis/peneliti.  

BAB III      METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini berisi tentang metode-metode pendekatan 

penyelesaian permasalahan yang dinyatakan dalam perumusan 

masalah pada penelitian yang dilakukan.  

BAB IV      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini berisi tentang pemaparan hasil analisa persoalan 

yang dibahas dengan berpedoman pada teori-teori yang 

dikemukakan pada Bab II.   

BAB V      SIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini berisi tentang rangkuman dari pembahasan, yang 

terdiri dari jawaban atas perumusan masalah, tujuan penelitian, 

dan hipotesis. Selain itu berisi tentang saran bagi 

perusahaan/instansi (objek penelitian) dan saran untuk penelitian 
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selanjutnya, sebagai hasil pemikiran penelitian atas keterbatasan 

penelitian yang dilakukan.  

DAFTAR PUSTAKA 

 

Berisi tentang sumber-sumber informasi yang diperoleh 

sebagai referensi dalam penelitian 

LAMPIRAN 

 
Berisi tentang data-data yang mendukung dalam penelitian. 


