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Abstrak
Semakin berkembangnya industri dan kesejahteraan masyarakat tentunya menambah potensi
banyaknya masyarakat yang mampu dan sudah wajib untuk membayar zakat atas harta yang
dimilikinya, namun karena kurangnya informasi tentang zakat dan kurangnya kesadaran
masyarakat dalam membayar zakat maka diperlukan suatu badan atau lembaga untuk
mengelola zakat. Badan Amil Zakat merupakan suatu lembaga yang menampung dana zakat
dari masyarakat yang ingin mengeluarkan zakat atas harta yang dimiliki. Banyaknya data zakat
yang harus di catat dari mulai pendaftaran, penerimaan dan penyaluran zakat sehingga
menimbulkan berbagai permasalahan yaitu kehilangan data, maka perancangan sistem
informasi pengelolaan zakat berbasis web salah satu cara untuk mengatasi permasalahan dan
kelemahan dari proses pengelolaan zakat. Pada Website ini akan menampilkan informasi
tentang zakat, layanan perhitungan zakat, layanan pembayaran zakat secara online dengan
konfirmasi pembayarannya berguna untuk mempermudah masyarakat dalam melaksanakan
pembayaran zakat, dan dengan website ini mempermudah bagian keuangan dalam melakukan
proses pengelolaan zakat, serta dengan sistem yang sudah terkomputerisasi dapat tercapai
suatu kegiatan yang efektif dan efisien dalam menunjang aktifitas pada Badan Amil zakat ini.
Kata kunci: pengelolaan zakat , perancangan, sistem informasi
Abstract
The continued development of the industry and the welfare of society certainly adds to the
potential number of people who are capable and have been obliged to pay zakat on property
held, but due the lack of information about the zakat and the lack of public awareness in paying
zakat, we need an institution to manage zakat. Badan Amil Zakat is an institution that holds
charity funds from the public who want to spend zakat on property owned. The amount of data
zakat that should be noted from the start of registration, reception and distribution of zakat,
causing a variety of problems that the loss of data, then the zakat management information
system design web-based a way to cover up the problems and weaknesses of the management
of zakat. The method used by writer is waterfall method. Based on the description above, the
writer tries to make Final Regarding about The Design of Information Systems Web-Based
Management of Zakat.This website will display information about the charity, service calculation
of zakat, services zakat payment online with a confirmation of payment is useful to facilitate
people who already have a treasure to be had Zakat, and with this website, enables the finance
department in the process of zakat management, as well as with the system computerized
achieved an activity which is effective and efficient in supporting activities in Amil zakat.
Keywords: Design of Information Systems, Management of Zakat

1. Pendahuluan
Zakat
dalam
agama
islam
merupakan pembersih dari harta kekayaan
yaitu dengan membersihkan sebagian harta
kekayaan atau pendapatan apabila telah
mencapai waktu dan memenuhi syaratsyarat yang telah ditentukan oleh agama,
dan disalurkan kepada orang-orang yang

telah ditentukan pula, yaitu delapan
golongan yang berhak menerima zakat
sebagaimana yang tercantum dalam AlQur’an
surat
at-Taubah
ayat
60:
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah
untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin,
pengurus-pengurus zakat, para muallaf
yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-
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orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan
untuk mereka yang sedang dalam
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang
diwajibkan
Allah,
dan
Allah
Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
Zakat dibagi 2 macam yaitu zakat
maal dan zakat fitrah, zakat maal
merupakan zakat yang dikeluarkan seorang
muslim yang mencakup hasil pertanian,
hasil ternak, harta temuan, emas dan perak
dan lain-lain. Sedangkan zakat fitrah
merupakan zakat yang wajib dikeluarkan
setiap umat muslim menjelang Idul Fitri pada
bulan suci Ramadhan.
Semakin berkembanganya industri
dan kesejahteraan masyarakat yang ada di
Indonesia tentunya menambah potensi
banyaknya zakat, namun masih kurangnya
masyarakat yang mengetahui tentang
informasi zakat dan jumlah zakat yang harus
dikeluarkan atas harta yang dimilikinya
sehingga lebih memilih untuk langsung
datang ke suatu tempat atau lembaga atau
badan yang dapat mengelola zakat tersebut
dengan secara baik dan efektif, serta
mengelola dalam hal pelayanan dan
penyaluran zakatnya, salah satunya yaitu
Badan Amil Zakat yang dapat menerima
zakat dan menyalurkannya kepada mustahik
(orang-orang yang berhak menerima zakat),
namun dalam proses pengelolaan tersebut
masih dilakukan secara manual sehingga
banyak permasalahan yang muncul mulai
dari pendataan para muzzaki, mustahik
serta data transaksi penerimaan dan
penyaluran zakat yang seringkali mengalami
kehilangan data dikarenakan data tersebut
berbentuk fisik.
Agar masyarakat mudah untuk
mendapatkan informasi zakat dan Badan
Amil Zakat mudah dalam melakukan
pendataan yang berhubungan dengan
pengelolaan zakat maka dibutuhkan suatu
sistem
informasi
yang
sudah
terkomputerisasi dengan memanfaatkan
perkembangan teknologi tersebut salah
satunya yaitu website.
2. Metode Penelitian
A. Metode Perancangan Perangkat Lunak
Dalam tahap ini penulis melakukan
perancangan
perangkat
lunak
untuk
menunjang sistem dengan tahapan sebagai
berikut:
a. Analisa Permasalahan
Langkah awal yang harus dilakukan
penulis adalah melakukan analisa

b.

c.

d.

e.

permasalahan terhadap apa saja yang
dibutuhkan untuk proses pembuatan
web.
Desain
Langkah
kedua
adalah
penulis
merancang sebuah penyelesaian dari
apa yang telah di analisa, lalu dibuat
perancangan desain programnya.
Pengkodean
Langkah ketiga adalah pengkodean,
dimana penulis mengaplikasikan apa
yang telah dirancang untuk program ini
dengan
menambahkan
kode-kode
program untuk membangun sebuah
aplikasi yang telah direncanakan.
Implementasi
Langkah keempat yaitu implementasi,
dimana kode-kode pemograman yang
dibuat pada tahap sebelumnya mulai
diimplementasikan
untuk
membuat
sebuah website yang bisa memecahkan
masalah yang ada.
Testing
Langkah terakhir yaitu melakukan testing
atau pengujian program aplikasi yang
telah diselesaikan oleh penulis dengan
tujuan untuk mengetahui apakah website
yang dibuat penulis sudah berjalan
dengan kebutuhan yang diperlukan.

B. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang
dilakukan penulis sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu teknik
pengumpulan data dengan cara tanya
jawab dan bertatap muka langsung
dengan
narasumber
dengan
menggunakan panduan wawancara.
b. Studi Kepustakaan
Mencari literature yang berisi teori-teori
yang berkaitan dengan masalah yang
akan dibahas, atau sebagai sumber data
sekunder termasuk data public dan data
yang
berasal dari internet/website,
Dokumen Perusahaan, buku dan lain
sebagainya.
c. Observasi
Metode ini dilakukan dengan proses
pengamatan langsung terhadap kegiatan
pengelolaan zakat.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Analisa Kebutuhan Sistem
Penulis
mengimplementasikan
kebutuhan sistem dalam web ini yaitu sistem
harus bisa menyediakan informasi tentang
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zakat dan layanan perhitungan zakat bagi
pengunjung atau user, bagi muzzaki sistem
menyediakan layanan pembayaran zakat
secara online, dan bagi bagian administrasi
pada Badan Amil Zakat sistem harus
menyediakan
layanan
untuk
proses
pengelolaan zakat.
Analisa penulis lebih menekankan
pada
masalah
bagaimana
bagian
administrasi Badan Amil Zakat bisa mudah
dalam melakukan pengelolaan zakat dan
memudahkan calon muzzaki yang ingin
mendaftarkan
diri
dan
mendapatkan
informasi tentang zakat serta membayar
zakat secara online.
3.2 Perancangan Perangkat Lunak
3.2.1. Rancangan Antar Muka
Menjelaskan rancangan antar muka
(interface) yang terdapat pada website
pengelolaan zakat Badan Amil Zakat.

Gambar 2. Halaman Kalkulator Zakat Harta

Gambar 3. Halaman Transaksi Pembayaran
Zakat

Gambar 1. Halaman Beranda

Gambar 4. Laporan Penerimaan dan
Penyaluran Zakat
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3.2.2. Rancangan Basis Data

Gambar 5. Entity Relationship Diagram Sistem Informasi Zakat

Gambar 6. Logical Record Structure Sistem Informasi Zakat
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Tabel 1. Spesifikasi File Tabel Admin
Nama Field

Tipe

Idadmin

Size

Int

Namaadmin
Jk
Username
password
Status

Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar

Ket
Primary
Key

50
10
8
50
1

Tabel 2. Spesifikasi File Tabel Muzaki
Nama Field

Tipe

Size

kdmuzaki

Varchar

12

namamuzaki
Tempat
tgllahir
alamatlengkap
Jk
Nik
pekerjaan
statusperkawinan
penghasilan
Notel
Email
username
password

Varchar
Varchar
Varchar
Text
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Double
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar

50
25
15

Ket
Primary
Key

Tabel 5. Spesifikasi File Tabel Zakat Masuk
Nama Field
Notransmasuk

Tipe
Varchar

Size
15

Kdzakat

Varchar

8

Kdmuzaki

Varchar

12

Jumlahmasuk
bentuk
tglmasuk
norek
bukti
ket
status
idadmin

Double
Varchar
Date
Varchar
Varchar
Text
Varchar
Int

Ket
Primary
Key
Foreign
Key
Foreign
Key

5
15
30
1
Foreign
Key

Tabel 6. Spesifikasi File Tabel Zakat Keluar
10
12
50
7
12
30
8
20

Nama Field
Notranskeluar

Tipe
Varchar

Size
15

Kdzakat

Varchar

8

Kdmustahik

Varchar

12

Jumlahkeluar
Bentuk
tglmasuk
idadmin

Double
Varchar
Date
Int

Tabel 3. Spesifikasi File Tabel Mustahik
Nama Field
kdmustahik

Tipe
Varchar

Size
12

namamustahik
Nik
Tempat
tgllahir
Alamat
Jk
golongan

Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Text
Varchar
Varchar

50
12
25
12

Ket
Primary
Key

ket

Size
8

namazakat
Bentuk
Saldo
Ket

Varchar
Varchar
Double
Text

25
5

Foreign
Key

3.2.3. Rancangan Struktur Navigasi
Struktur navigasi pada website ini
digunakan untuk menggambarkan secara
garis
besar
isi dari
website
dan
menggambarkan bagaimana hubungan
antara isi-isi dari website tersebut.

Tabel 4. Spesifikasi File Tabel Zakat
Tipe
Varchar

5

Text

10
15

Nama Field
kdzakat

Ket
Primary
Key
Foreign
Key
Foreign
Key

Ket
Primary
Key
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Gambar 7. Struktur Navigasi User
3.3. Pengujian Unit
Pengujian terhadap program yang dibuat menggunakan black box testing yang fokus
terhadap proses masukan dan keluaran program.

No
.

Tabel 7. Hasil Pengujian Black Box Testing Halaman Pembayaran Zakat
Hasil
Test case
Skenario pengujian
Hasil yang diharapkan
pengujian

Kesim
pulan

1

Jenis zakat dan
Jumlah bayar tidak
di isi kemudian klik
tombol bayar

Jenis :
(kosong)
Jumlah
Bayar:
(kosong)

Sistem akan menolak
akses dan menampilkan
“Maaf, Data Belum Diisi!”

Sesuai
Harapan

Valid

2

Memasukkan
kondisi salah satu
terisi dan satu lagi
tidak di isi kemudian
klik tombol bayar

Jenis :
(zakat harta)
Jumlah
Bayar:
(kosong)

Sistem akan menolak
pembayaran dan
menampilkan “Maaf, Data
Belum Diisi!”

Sesuai
Harapan

Valid

Memasukkan
kondisi terisi
kemudian klik
tombol bayar

Jenis :
(zakat harta)
Jumlah
Bayar:
(1000000)

Sistem akan pembayaran
dan akan menampilkan “
Pembayaran diterima,
silahkan lakukan
Konfirmasi !”, dan sistem
akan menampilkan
halaman konfirmasi

Sesuai
Harapan

Valid

3
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4. Kesimpulan
Dari uraian yang telah dibahas,
dapat diambil kesimpulan diantaranya (1).
Sistem pengelolaan zakat dari mulai
penerimaan dan penyaluran zakat masih
menggunakan sistem manual atau belum
terkomputerisasi, (2). Pembuatan website
pengelolaan zakat berbasis web ini
memudahkan petugas pengelola zakat
dalam hal penginputan data sehingga
meminimalisir terjadinya redudansi data
dalam hal penginputan
data muzaki,
mstahik dan transaksi penerimaan dan
penyaluran
zakat
yang
sebelumnya
dilakukan secara manual, (3). Memudahkan
petugas
untuk
membuat
laporan
penerimaan dan penyaluran zakat, serta
mengetahui saldo zakat yang sebelumnya
dilakukan secara manual sehingga hasil
perhitungan saldo berbeda dengan saldo
yang ada, (4). Menjadi solusi terbaik dari
sistem pengelolaan zakat sebelumnya,
manfaat dari website ini juga akan lebih
banyak memudahkan pihak Badan Amil
Zakat
khususnya
untuk
memberikan
pelayanan kepada calon muzaki yang akan
membayar zakat, memberikan informasi
secara cepat maupun untuk masyarakat
luas yang membutuhkan informasi tentang
zakat tanpa harus datang langsung untuk
bertanya atas zakat harta yang dimiliki, (5).
Memudahkan calon muzaki dalam hal
pendaftaran sehingga batas jarak antara
Badan Amil Zakat dan calon muzaki bisa
teratasi dengan adanya pendaftaran secara
online, sehingga muzaki yang sudah
terdaftar bisa melakukan pembayaran zakat
secara online, dan melakukan perhitungan
zakat harta yang dimilikinya.
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