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INFORMATION SYSTEM OF ACCEPTANCE AND DISTRIBUTION OF 
ZAKAT INFAQ AND ALMSHOOD IN SINERGI FOUNDATION 

SRIWIJAYA PALEMBANG 
 

ABSTRACT 
 

The Sinergi Sriwijaya Palembang Foundation is one of the social 
institutions presented to manage and empower the community. An important 
reason why the synergy of Sriwijaya was born is a strong determination to build a 
social humanitarian institution in the province of South Sumatra where the 
potential social funds are very large. With the establishment of this foundation, it 
is appropriate to have public service standards such as information systems in 
order to meet the needs of modern zakat management where the number of 
donations is increasing, requiring foundation staff to improve services. Sinergi 
Sriwijaya Palembang Foundation has a system of zakat, infaq, and alms donation 
and distribution that is not integrated with each other such as the management 
and data collection of muzaki, mustahik, verification of donations, distribution, 
and reports that are not optimal so as to reduce the efficiency of zakat infaq and 
alms management. Therefore, the researcher proposes to develop an information 
system at the Sriwijaya Palembang Synergy Foundation using the Rapid 
Application Development (RAD) methodology so that it will produce a system 
development analysis, from the results of the analysis the researcher will complete 
some shortcomings of the current system including integrating management and 
data collection and Mustahik starts from donation verification to distribution, 
obtaining information through graphs and report printing. System testing uses the 
black box testing method and produces results that are expected by the 
foundation. This system provides the most information on muzaki calculations per 
month. Can see the programs that most often run through mustahik charts and 
information on sub-districts that most often receive assistance and also those who 
receive less assistance. 

 
Keywords: Information System, Zakat Infaq and Alms, Rapid Application 

Development (RAD). 
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SISTEM INFORMASI PENERIMAAN DAN PENYALURAN 

ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH PADA YAYASAN SINERGI 

SRIWIJAYA PALEMBANG 

 

ABSTRAK 

 
Yayasan Sinergi Sriwijaya Palembang merupakan salah satu lembaga sosial 

yang dihadirkan untuk mengelola dan memberdayakan masyarakat. Alasan 
penting mengapa sinergi sriwijaya dilahirkan adalah adanya tekad kuat untuk 
membangun  lembaga sosial kemanusiaan di Provinsi Sumatera Selatan yang 
mana potensi dana sosial yang ada sangatlah besar. Dengan berdirinya yayasan ini 
sudah selayaknya memiliki standar pelayanan publik seperti sistem informasi agar 
dapat memenuhi kebutuhan pengelolahan zakat yang modern dimana semakin 
hari jumlah donasi semakin bertambah sehingga mengharuskan petugas yayasan 
untuk meningkatkan pelayanan. Yayasan Sinergi Sriwijaya Palembang memiliki 
sistem penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah yang tidak 
terintegrasi satu sama lain seperti pengelolaan dan pendataan muzaki, mustahik, 
verifikasi donasi, penyaluran, serta laporan yang tidak maksimal sehingga akan 
mengurangi efisiensi pengelolaan zakat infaq dan sedekah. Oleh karena itu 
peneliti mengusulkan untuk mengembangan sistem informasi pada yayasan 
sinergi sriwijaya palembang dengan menggunakan metodologi Rapid Application 
Development (RAD) sehingga akan menghasilkan analisa pengembangan  sistem, 
dari hasil analisa peneliti akan melengkapi beberapa kekurangan dari sistem yang 
sedang berjalan diantaranya mengintegrasi pengelolaaan dan pendataan muzaki 
dan mustahik mulai dari verifikasi donasi sampai penyaluran, mendapatkan 
informasi melalui grafik dan cetak laporan. Pengujian sistem menggunakan 
metode black box testing dan menghasilkan hasil yang sesuai dengan yang 
diharapkan oleh yayasan. Sistem ini memberkan informasi perhitungan muzaki 
terbanyak per bulannya. Dapat melihat program yang paling sering berjalan 
melalui grafik mustahik dan informasi kecamatan-kecamatan yang paling sering 
menerima bantuan dan juga yang kurang menerima bantuan. 
 
Kata Kunci: Sistem Informasi, Zakat Infaq dan Sedekah, Rapid Application 

Development (RAD). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini penggunaan komputer sebagai salah satu alat teknologi informasi 

yang sangat dibutuhkan keberadaannya hampir di setiap aspek kehidupan. 

Informasi yang cepat dan akurat serta tertata dalam suatu struktur yang jelas akan 

sangat mendukung kelancaran operasional atau manajemen perusahaan. Tanpa 

informasi perusahaan tidak dapat beroperasi dengan lancar dan mengambil 

keputusan manajerial secara objektif, karena perusahaan tidak dapat mengetahui 

secara pasti kondisi di lapangan. Adapun kelebihan yang didapat dari 

pengelolahan data menggunakan sistem informasi terkomputerisasi yang 

terancang dengan baik dan benar antara lain dapat mengolah data dengan cepat 

dan akurat.  

Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. 

Didalam kehidupan sehari-hari penduduk Indonesia tidak lepas dari pengaruh-

pengaruh ajaran Islam. Islam mengatur seluruh tata kehidupan manusia baik 

habluminallah (hubungan kepada Allah) maupun habluminannas (hubungan 

kepada manusia), sehingga Islam mengharapkan dengan adanya keseimbangan 

antara kehidupan dunia dan akhirat. Dalam kehidupan dunia ini banyak sekali 

perintah-perintah Allah yang harus dilaksanakan, diantaranya adalah perintah 

membayar zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga termasuk infaq dan 

sedekah, hukumnya wajib dan harus dilaksanakan bagi yang mampu.  

Yayasan Sinergi Sriwijaya Palembang merupakan salah satu lembaga 

sosial yang dihadirkan untuk mengelola dan memberdayakan masyarakat. Alasan 
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penting mengapa sinergi sriwijaya dilahirkan adalah adanya tekad kuat 

untuk membangun  lembaga sosial kemanusiaan di Provinsi Sumatera Selatan 

yang mana potensi dana sosial yang ada sangatlah besar serta untuk menghimpun 

dan mengelola zakat, infaq dan sedekah yang dititipkan muzaki untuk disalurkan 

kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Dengan berdirinya yayasan ini 

sudah selayaknya memiliki standar pelayanan publik seperti sistem informasi agar 

dapat memenuhi kebutuhan pengelolahan zakat yang modern dimana semakin 

hari jumlah muzaki (orang yang berdonasi) semakin bertambah, sehingga 

mengharuskan petugas yayasan untuk meningkatkan pelayanan. 

Yayasan Sinergi Sriwijaya Palembang dalam penerimaan dan penyaluran 

donasi masih dicatat dalam buku untuk data muzaki, data mustahik dan nominal 

jumlah zakat, infaq dan sedekah yang diterima dan disalurkan, sehingga 

menyulitkan dalam proses pencarian data, rentan terjadinya kesalahan dalam 

penulisanya serta penyimpanan data yang tidak tepat dan akurat yang 

mengakibatkan kehilangan dan kerusakan data, tidak adanya verifikasi donasi dan 

transparansi dana bagi muzaki, sehingga mengurangi tingkat kepercayaan muzaki 

terhadap yayasan. Kelompok distribusi (penyaluran donasi) terbagi menjadi dua 

macam yaitu distribusi konsumtif berupa sembako, beasiswa, dan bantuan 

pembiayaan lainnya yang digunakan secara langsung, sedangkan distribusi 

produktif berupa pemberian suatu barang yang dapat digunakan dalam jangka 

waktu panjang, modal usaha, menciptakan suatu usaha, dan mengembangkan 

usaha pedagang kecil, tidak adanya pendataan dan pemberian tanda bukti 

(kwitansi) bagi muzaki yang secara langsung datang ke yayasan untuk 

bersedekah, berinfaq ataupun berzakat. Tidak tersedianya laporan yang dapat 
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menyulitkan pimpinan untuk melihat data keseluruhan muzaki (orang yang 

berdonasi), mustahik (orang yang menerima donasi), dan penerimaan donasi, 

Serta penyebaran informasi yang tidak merata juga menjadi salah satu kendala 

dalam proses penyajian informasi.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan mengaplikasikannya 

dengan mengangkat judul Sistem Informasi Penerimaan dan Penyaluran 

Zakat Infaq dan Sedekah Pada Yayasan Sinergi Sriwijaya Palembang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana membangun sistem informasi penerimaan dan penyaluran 

zakat infaq dan sedekah yang pengelolaan datanya saling terintegrasi 

dengan baik sehingga memudahkan pimpinan, admin (operator), relawan 

(anggota), dan muzaki untuk mengakses di beberapa komputer. 

2. Bagaimana membangun sistem yang dapat memberikan laporan serta 

Informasi yang cepat. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam skripsi ini tidak terlalu luas, namun dapat 

mencapai hasil yang optimal, maka peneliti akan membatasi ruang lingkup 

pembahasan sebagai berikut : 

1. Sistem ini hanya mengelola penerimaan dan penyaluran donasi sesuai 

dengan kelompok distribusinya. 

2. Kelompok distribusi terbagi menjadi dua macam yaitu distribusi konsumtif 

(berupa sembako, beasiswa, dan bantuan pembiayaan lainnya yang 
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digunakan secara langsung), distribusi produktif (pemberian suatu barang 

yang dapat digunakan dalam jangka waktu panjang, modal usaha, 

menciptakan suatu usaha, dan mengembangkan usaha pedagang kecil). 

3. Sistem ini dapat menerima pengaduan mustahik dari relawan (anggota). 

4. Sistem ini menyediakan laporan data muzaki. Penerimaan donasi, dan 

penyaluran kepada mustahik. 

5. Sistem ini menyediakan informasi berupa program yang paling banyak di 

salurkan bantuan, perhitungan donasi masuk, donasi keluar, dan sisa 

donasi..  

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari  penelitian ini adalah membangun Sistem Informasi 

Penerimaan dan Penyaluran Zakat Infaq dan Sedekah pada Yayasan Sinergi 

Sriwijaya Palembang. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Sistem informasi penerimaan dan penyaluran zakat, infaq dan sedekah 

dapat memberikan kemudahan dalam pengelolahan data muzaki dan 

mustahik mulai dari verifikasi donasi sampai penyaluran donasi, cetak 

kwitansi dan laporan. 

2. Dengan mengimplementasikan sistem informasi penerimaan dan 

penyaluran zakat, infaq dan sedekah ini dapat meningkatkan kinerja 

yayasan Sinergi Sriwijaya dalam proses penerimaan dan penyaluran 

donasi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Ayat-Ayat Al-Qur’an 

 
ِ َال یَْستَِطیعُوَن َضْربًا فِي اْألَْرِض یَْحَسبُُھُم اْلَجاِھُل أَْغنِ  یَاَء ِمَن التَّعَفُِّف ِلْلفُقََراِء الَِّذیَن أُْحِصُروا فِي َسبِیِل ا�َّ

َ بِِھ َعِلیم  تَْعِرفُُھْم بِِسیَماُھْم َال یَْسأَلُوَن النَّاَس إِْلَحافًا ۗ َوَما تُْنِفقُوا ِمْن َخْیٍر فَإِنَّ ا�َّ
 ٌ  

Artinya : (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di 
jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu 
menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu 
kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang 
secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan 
Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui. (Q.S Al- Baqarah : 273) 
 

ِبیِل ۗ َوَما تَْفعَلُوا یَْسأَلُونََك َماذَا یُْنِفقُوَن ۖ قُْل َما أَْنفَْقتُْم ِمْن َخْیٍر فَِلْلَواِلدَْیِن َواْألَْقَرِبیَن َواْلَیتَاَمٰى َواْلمَ  َساِكیِن َواْبِن السَّ
َ بِِھ َعِلیمٌ  ِمْن َخْیٍر فَإِنَّ  ا�َّ  

 
Artinya : “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa 
saja  
harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum 
kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang 
dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahuinya”. (Q.S Al-Baqarah : 215)  
 

ُ یَْقبُِض َویَْبُسُط َوإِ   َ قَْرًضا َحَسنًا فَیَُضاِعفَھُ لَھُ أَْضعَافًا َكِثیَرةً ۚ َوا�َّ ْرَجعُونَ لَْیِھ تُ َمْن ذَا الَِّذي یُْقِرُض ا�َّ  
 
Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang 
baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat 
gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah 
menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu 
dikembalikan”. (Q.S Al-Baqarah : 245) 
 

ِلَك اْبتِغَاَء َال َخْیَر فِي َكثِیٍر ِمْن نَْجَواُھْم إِالَّ َمْن أََمَر بَِصدَقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَْو إِْصَالحٍ بَْیَن النَّاِس ۚ َوَمْن  یَْفعَْل ذَٰ
ِ فََسْوَف نُؤْ  تِیِھ أَْجًرا َعِظیًماَمْرَضاِت ا�َّ  

 
Artinya : Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali 
bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau 
berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan 
barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak 
Kami memberi kepadanya pahala yang besar. (Q.S An-Nisa’ : 114) 
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2.1.2 Yayasan Sinergi Sriwijaya Palembang 

  Yayasan Sinergi Sriwijaya Palembang merupakan salah satu lembaga sosial 

yang dihadirkan untuk mengelola dan memberdayakan masyarakat. Alasan 

penting mengapa sinergi sriwijaya dilahirkan adalah adanya tekad kuat untuk 

membangun  lembaga sosial kemanusiaan di Provinsi Sumatera Selatan yang 

mana potensi dana sosial yang ada sangatlah besar. Dengan fokus pada 

pengelolaan zakat serta donasi keagamaan lainnya diharapkan sinergi dapat lebih 

sungguh-sungguh mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan real dan 

kokok penopang kemuliaan dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan 

melalui positioning lembang yang jelas, pelayanan yang prima, efektifitas 

program yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modern, serta sesuai sasaran 

ashnaf dan maqashid (tujuan) syariah. Dengan berdirinya yayasan ini sudah 

selayaknya memiliki standar pelayanan publik seperti sistem informasi agar dapat 

memenuhi kebutuhan pengelolahan zakat yang modern dimana semakin hari 

jumlah doatur semakin bertambah sehingga mengharuskan petugas yayasan untuk 

meningkatkan pelayanan. Yayasan Sinergi Sriwijaya Palembang memiliki sistem 

penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah yang sudah 

terkomputerisasi, tetapi masih menerapkan tools yang tidak terintegrasi satu sama 

lain seperti pendataan muzaki, mustahik, verifikasi donasi, penyaluran, serta 

laporan yang tidak maksimal sehingga akan mengurangi efisiensi pengelolaan 

Zakat infaq dan Sedekah. 

2.1.3 Pengertian Zakat Infaq dan Sedekah  

Zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan 

baik. Zakat berarti aktivitas memberikan harta-harta tertentu yang diwajibkan 
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Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada 

orang-orang yang berhak. Jadi zakat adalah sesuatu yang sangat khusus karena 

merupakan kewajiban seorang muslim yang harus ditunaikan dan memiliki 

persyaratan dan aturan yang jelas mengenai harta apa yang harus dizakatkan, 

batasan yang terkena zakat, perhitungannya, bahkan siapa yang memberi zakat 

dan siapa yang menerima harta zakat juga yang tekah diatur. (Nurhayati & 

Wasilah, 2015) 

Menurut bahasa, Infaq adalah membelanjakan. Jadi Infaq artinya 

mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT. dan untuk 

memenuhi kebutuhan. Infaq dilakukan oleh orang muslim sebagai rasa syukur, 

ketika menerima rezeki dari Allah dalam jumlah yang ssuai kerelaan dan 

kehendak muslim tersebut. (Nurhayati & Wasilah, 2015) 

Sedangkan sedekah berasal dari kata “shidiq” yang berarti benar. Sedekah 

memiliki dimensi yang lebih luas dari infaq, tidak hanya memberikan sesuatu 

dalan bentuk harta tetapi juga dapat berupa berbuat kebajikan, baik untuk diri 

sendiri maupun untuk orang lain. Jadi, sedekah adalah segala kegiatan untuk 

mengharap pahala dari Allah SWT. (Nurhayati & Wasilah, 2015) 

2.1.4 Pembagian Hikmah dan Tujuan Zakat 

Orang yang berhak menerima harta zakat ada delapan golongan, 

sebagaimana yang telah diterangkan Allah dalam Al-Qur,an yaitu, fakir, miskin, 

amil zakat, golongan muallaf, dana untuk memerdekakan budak, orang yang 

berhutang, di jalan Allah, dan ibnu sabil : 
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1. Fakir adalah kelompok orang yang tidak memiliki pekerjaan dan 

penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya sendiri dan juga 

keluarganya. 

2. Miskin merupakan kelompok orang yang berbeda dengan fakir, mereka 

memiliki penghasilan akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokok 

hidupnya dan keluarganya. Penyaluran untuk fakir dan miskin melalui 

pemenuhan kebutuhan primer yang bersifar konsumtif dan produktif 

melalui program perberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. 

3. Amil adalah kelompok pengelola dan petugas zakat yang mendapat bagian 

dari zakat sebesar 12,5% untuk melakukan tugas-tugasnya dan sebagai 

viaya administrasi yang harus dikeluarkan dalam pengelolaan dan 

pendistribusian dana zakat. 

4. Golongan muallaf adalah golongan antara lain ialah mereka yang 

diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya bertambah terhadap 

Islam, atau terhalang niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan 

akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum 

muslimin dari musuh. 

5. Dana Memerdekakan Budak artinya bagian zakat yang digunakan untuk 

membebaskan budak belian dan menghilangkan semua sistem perbudakan. 

6. Orang yang berhutang adalah kelompok orang yang berhutang dan tidak 

mampu melunasinya. 

7. Dijalan Allah adalah orang Islam yang berjuang di jalan Allah SWT. 

Untuk saat ini pendistribusiannya pada lembaga pendidikan Islam, 
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pembangunan masjid yang manfaatnya kembali kepada umat islam secara 

menyeluruh. 

8. Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, untuk saat 

ini dapat di aplikasikan pada pemberian beasiswa pendidikan karena 

ketiadaan dana atau untuk membina dan membiayai anak terlantar dan 

sebagainya. 

2.1.5 Syarat Wajib Zakat 

Syarat bagi seseorang yang ingin memberikan zakat adalah : 

1. Beragama Islam 

2. Orang yang ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. 

3. Orang yang meninggal sebelum terbenam matahari pada malam Idul 

Fitri tidak diwajibkan membayar zakat 

4. Orang yang mempunyai kelebihan makan baik untuk dirinya sendiri 

maupun keluarganya pada malam hari raya dan siang harinya 

Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan (objek zakat) : 

1. Halal 

2. Milik penuh 

3. Berkembang 

4. Cukup nizab (jumlah nominal yang menyebabkan harta kekayaan 

terkena kewajiban zakat. 

5. Cukup haul (jangka waktu kepemilikan harta tangan pemilik) 

6. Bebas dari hutang 

7. Lebih dari kebutuhan pokok 
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2.1.6 Macam-Macam Zakat 

Secara garis besarknya zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat fitrah (Nafs) 

dan zakat maal (harta). 

1. Zakat Fitrah disebut juga zakat al-fithr sehubungan dengan masa 

pengeluarannya yaitu waktu berbuka setelah puasa bulan ramadhan, dan 

disebut zakat fitrah karena dikaitkan dengan diri (al-fitrah) seseorang 

bukan dengan hartanya. 

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dilaksanakan setelah pelaksanaan 

puasa pada bulan ramadhan selesai. Zakat fitrah diwajibkan kepada 

semua orang Islam, baik yang sudah mukallaf maupun yang belum. 

Yang belum mukallaf dibayarkan oleh orang tuanya atau wali 

Jumlah yang harus  dibayarkan zakat fitrah adalah 3,5 liter beras, yang 

di berikan kepada orang-orang miskin. Harta dalam bahasa Arab disebut 

al-amwal yang menunjukkan arti banyak dari kata al-maal menunjukkan 

arti tunggal. 

2. Zakat Harta adalah zakat yang dibayarkan oleh pemilik harta terhadap 

barang-barang tertentu, yang sampai jumlah minimal yang wajib 

dikeluarkan zakatnya harta atau maal yang wajib dizakati adalah : 

Binatang Ternak yang meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan 

kecil meliputi (kambing dan domba), dan unggas kecil (ayam, itik dan 

burung) 

Emas dan Perak merupakan logam mulia yang selain merupakan 

tambang, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga 

dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam 
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memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial berkembang. 

Oleh karena itu syara’ mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa 

uang, leburan logam, bejana, ukiran atau yang lain. 

Harta Perniagaan adalah semua yang di peruntukan untuk di perjual 

belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, 

pakaian, makanan, perhiasan dan lain-lain. 

Hasil Pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang 

bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-

buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan dan lain-lain. 

Ma-din dan Kekayaan Laut adalah benda-benda yang terdapat di dalam 

perut bumi dan memiliki ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, 

marmer, minyak bumi, batu bara dan lain-lain. Kekayaan laut adalah 

segala ssuatu yang di eksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, 

merjan, dan lain-lain. 

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut 

dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan 

tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. 

2.1.7 Pengelolaan Zakat Infaq dan Sedekah Berdasarkan Undang-Undang 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 

tentang pengelolaan zakat, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengoordonasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat (pasal 1 ayat 1). Zakat dapat dikelola oleh masyarakat 

dengan mendirikan sebuah badan atau lembaga yang mengurusi pengumpulan, 

penyaluran dan pendayagunaan zakat   
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Sistem 

Menurut Al Fatta (2007:3) Definisi sistem berkembang sesuai dengan 

konteks dimana pengertian sistem itu digunakan. Beberapa pengertian sistem 

secara umum :  

1. Kumpulan dari bagian-bagian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan 

yang sama. 

2. Sekumpulan objek-objek yang saling berelasi dan berinteraksi serta 

hubungan antar objek bisa dilihat sebagai satu kesatuan yang dirancang 

untuk mencapai satu tujuan. 

Dengan demikian, secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai suatu 

kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang saling 

terorganisaasi, saling berinteraksi, dan saling bergantung satu sama lain. 

Menurut Murdick dan Ross (1993) dalam buku Al Fatta mendefinisikan 

sistem sebagai seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan lainnya untuk 

suatu tujuan bersama. Sementara, definisi sistem dalam kamus Webster’s 

Unbriged adalah elemen-elemen yang saling berhubungan dan membentuk satu-

kesatuan atau organisasi. 

Menurut Scott (1996) dalam buku Al-Fatta sistem terdiri dari unsur-unsur 

seperti masukan (input), pengolahat (processing), serta keluaran (output). Ciri 

pokok sistem menurut Gepspert ada empat, yaitu sistem beroperasi dalam suatu 

lingkungan, terdiri atas unsur-unnsur, ditandai dengan saling berhubungan, dan 

mempunyai satu fungsi atau tujuan utama. 
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 Menurut penulis pengertian sistem dapat diartikan sebagai kumpulan atau 

bagian-bagian elemen, unsur, sub-sub sistem yang saling berhubungan atau 

berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama. 

 

 

 Sumber : Hanif al-fatta 2007                                

                                                Gambar 2.1 Model Sistem 

 Gambar diatas menunjukkan bahwa sistem atau pendekatan sistem 

minimal harus mempunyai empat komponen, yakni masukanm pengelolahan, 

keluaran , dan balikan atau control. 

2.2.2 Karakteristik Sistem 

Menurut Al Fatta (2007:5) Untuk memahami atau mengembangkan suatu 

sistem, maka perlu membedakan unsur-unsur dari sistem yang membentuknya. 

Berikut adalah karakteristik sistem yang dapat membedakan suatu sistem dengan 

sistem lainnya : 

1. Batasan (boundary) : penggambaran dari suatu elemen atau unsur mana 

yang termasuk di dalam sistem dan mana yang di luar sistem. 

2. Lingkungan (environment) : segala sesuatu diluar sistem, lingkungan yang 

menyediakan asumsi, kendala, dan input terhadap suatu sistem. 

3. Masukan (input) : sumber daya (data, bahan baku, peralatan, energi) dari 

lingkungan yang dikonsumsi dan dimanipulasi oleh suatu sistem. 
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4. Keluaran (output) : sumber daya atau produk (informasi, laporan, 

dokumen, tapilan layer computer, barang jadi) yang disediakan untuk   

lingkungan sistem oleh kegiatan dalam suatu sistem. 

5. Komponn (Component) : kegiatan-kegiatan atau proses dalam suatu sistem 

yang mentransformasikan input menjadi bentuk setengah jadi (output). 

Komponen ini bisa merupakan subsistem dari sebuah sistem. 

6. Penghubung (interface) : tempat dimana komponen atau sistem dan 

lingkungannya bertemu atau berinteraksi. 

7. Penyimpanan (storage) : Penyimpanan merupakan suatu media penyangga 

di antara komponen tersebut bekerja dengan berbagai tingkatan yang ada 

dan memungkinkan komponen yang berbeda dari berbagai data yang 

sama.  

2.2.3 Informasi 

Menurut (Sutanta, 2003) Informasi adalah data yang telah diolah menjadi 

sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan 

keputusan saat ini atau mendatang. (Davis, 1995). Mc Leod (1995) dalam buku 

Sutanta mengatakan bahwa informasi adalah data yang telah diproses, atau data 

yang memiliki arti.  

informasi merupakan hasil pengelolahan data sehingga menjadi bentuk 

yang penting bagi penerimana dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu 

juga atau secara tidak langsung pada saat mendatang. Untuk memperoleh 

informasi, diperlukan data yang akan diolah dan unit pengolah. Informasi yang 
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diperoleh dari pengolahan data dapat dinilai berdasarkan sifatnya. Sifat informasi 

yang menentukan nilai informasi adalah  

1. Kemudahan dalam perolehannya 

2. Sifat luas dan kelengkapannya 

3. Ketelitian 

4. Kecocokan dengan pengguna 

5. Ketepatan waktu 

6. Kejelasan 

7. Fleksibilitas/keluwesan 

8. Dapat dibuktikan 

9. Tidak ada prasangka 

10. Dapat diukur 

Menurut penulis informasi merupakan hasil dari pengolahan data sehingga 

menjadi bentuk yang lebih bermanfaat bagi penerimanya dan dapat digunakan 

sebagai bahan pengambilan keputusan serta manfaatnya dapat dirasakan saat itu 

juga ataupun dimasa yang akan datang. 

2.2.4 Sistem Informasi 

Menurut Al Fatta (2007:9) Dalam arti luas sistem informasi dapat 

dipahami sebagai sekumpulan subsistem yang saling berhubugan, berkumpul 

bersama-sama dan membentuk satu-kesatuan. Saling berinteraksi dan bekerja 

sama antara bagian satu dengan bagian lainnya dengan cara-cara tertentu untuk 

melakukan fungsi pengelolaan data, menerima inputan, berupa data-data, 

kemudian mengolahnya dan menghasilkan keluaran berupa informasi sebagai 
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dasar bagi pengambilan keputusan yang berguna dan mempunyai nilai nyata yang 

dapat dirasakan akibatnya baik pada saat itu juga maupun di masa mendatang, 

mendukung kegiatan operasional, manajerial, dan strategis organisasi, dengan 

memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan tersedia bagi fungsi tersebut 

guna mencapai tujuan. 

Menurut (Kertahadi, 1995) dalam buku Al Fatta Sistem Informasi dapat di 

definisikan sebagai suatu alat untuk menyajikan informasi dengan cara 

sedemikian rupa sehibgga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya adalah untuk 

menyajikan informasi guna pengambilan keputusan pada perencanaan, 

pemrakarsaan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan operasi subsistem suatu 

perusahaan, dan menyajikan sinergi organisasi pada proses.  

Menurut penulis sistem informasi dapat diartikan sebagai gabungan atau 

sekumpulan elemen-elemen, variabel-variabel, sub-sub sistem yang saling 

berinteraksi serta berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama 

sehingga menghasilkan sebuah informasi yang dapat digunakan sebagai bahan 

pengambilan keputusan . 

2.3 Alat dan Bahan Pengembangan Sistem 

2.3.1 Web Server 

Menurut Supardi (2010:2) Web Server merupakan perangkat lunak yang 

mengelola (mengatur) permintaan user dari browser dan hasilnya dikembalikan 

kembali ke browser. Contoh web server adalah Apache. 

Apache merupakan server web yang digunakan dalam pemrograman web 

berbasis server. Adapun yang termasuk ke dalam golongan server web adalah : 
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Apache, PWS (Windows 9x), IIS (Windows NT/XP/2003 server) dan Tomcat, 

Pemrograman web terbagi menjadi 2 bagian : 

1. Web Client Programming, pemrograman web yang ditentukan pada sisi client, 

yang termasuk pada web client programing antara lain : HTML, JavaScript, 

dan VBScript. 

2. Web Server Programming, pemrograman web yang ditentukan pada sisi server. 

Adapun yang termasuk ke dalam kategori Web Server Programming adalah 

ASP, PHP, JSP, ColdFussion dan ASP.NET (Kadir, 2003). 

2.3.2 HyperText Transport Protocol (HTTP) 

HyprtText Transport Protocol (HTTP) adalah suatu protokol internet yang 

digunakan oleh WWW.  Dengan protokol ini sebuah web client (dalam hal ini 

browser) seperti Internet Explorer atau Mozila Firefox dapat melakukan 

pertukaran data hypermedia, seperti text, gambar, suara, bahkan video dengan 

web server. HTTP pertama kali dibuat oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1990, 

dengan versi HTTP/0.9. Versi terbaru HTTP adalah HTTP/1.1 (Widodo, 2005). 

2.3.3 HyperText Markup Language (HTML) 

HTML adalah bahasa yang dipakai untuk membuat dokumen web yang 

akan diletakkan dalam WWW menggunakan hypertext. Dokumen web umumnya 

berupa sejumlah teks, gambar, suara, dan hubungan dengan file yang lain 

(Widodo, 2005). 

Prinsip kerja pengaksesan dokumen web yang berbasis HTML, adalah 

seperti berikut : (Kadir, 2005) 

1. Browser meminta sebuah halaman ke suatu situs web. 
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2. Permintaan diterima oleh web server (server yang mengalami permintaan 

halaman web). 

3. Web server segera mengirimkan dokumen HTML yang diminta ke client. 

4. Browser pada client segera menampilkan dokumen yang diterima 

berdasarkan kode-kode pemformat yang terdapat pada dokumen HTML. 

2.3.4 HyperText Prepocessor (PHP) 

Menurut Dodit (2008:17) PHP merupakan kependekan dari kata Hypertext 

Prepocessor. PHP tergolong sebagai perangkat lunak open source yang diatur 

dalam aturan General Purpose Licences (GPL). 

Pemrograman PHP sangat cocok dikembangkan dala lingkungan web, 

karena PHP bisa diletakkan pada script HTML atau sebaliknya. PHP dikhususkan 

untuk pengembangan web dinamis. Maksudnya, PHP mampu menghasilkan 

website yang secara terus menerus hasilnya bisa berubah-ubah sesuai dengan pola 

yang diberikan. Hal tersebut bergantung pada permintaan client browser-nya (bisa 

menggunakan browser, opera, internet explorer, mozila, dan lain-lain). Pada 

umumnya, pembuatan web dinamis berhubungan erat dengan database sebagai 

sumber data yang akan ditampilkan. 

PHP tergolong juga sebagai bahasa pemrograman yang berbasis server 

(server side scripting). Ini berarti bahwa semua script PHP diletakkan di server 

dan di terjemahkan oleh web server terlebih dahulu, kemudian hasil terjemahan 

itu dikirin ke browser client.  

2.3.5 Database Server 

Menurut Supardi (2010:2) Database Server merupakan perangkat lunak 

database atau Data Base Manajemen Sistem (DBMS) yang dapat menyimpan data 
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yang besar atau banyak di internet. Contoh Database server adalah SQL Server, 

DB2, dan PostgreSQL dan lain-lainnya. 

2.3.6 Browser  

Menurut Supardi (2010:2) Browser merupakan perangkat lunak untuk 

menjalankan program atau script web. Contoh browser adalah Internet Explorer, 

Opera, Mozila Firefox dan lain-lain. 

2.3.7 MySQL 

MySQL adalah Relational Database Management System (RDBMS) 

berkinerja tinggi yang dirancang untuk mendukung pengelolahan transaksi 

bervolume tinggi (seperti pemasukan pesanan online , Inventori, akuntansi, dan 

manufakturing), juga sebagai platform untuk data warehouse dan aplikasi 

pendukung keputusan. MySQL dilepas degan suatu lisensi open source dan 

tersedia secara Cuma-Cuma. MySQL bekerja pada berbagai sistem operasi, dan 

banyak bahasa. MySQL bekerja dengan cepat dan baik dengan data yang besar 

PHP menyediakan banyak fungsi untuk mendukung database MySQL. 

2.3.8 Penelitian Sebelumnya  

Dalam mengembangkan sistem informasi penerimaan dan penyaluran 

zakat infaq dan sedekah dengan distribusi konsumtif dan produktif ini peneliti 

membandingkan beberapa penelitian yang telah ada yang berhubungan dengan 

objek pembahasan. Penggunaan referensi ditujukan untuk memberikan batasan-

batasan sistem yang nantinya akan dikembangkan lebih lanjut dan dapat 

menghasilkan suatu sistem baru yang belum ada pada referensi sebelumnya. 

Penelitian yag dilakukan oleh Tika Paramitha, Arifin Puji Widodo, Teguh 

Susanto Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Teknik Komputer 
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Surabaya, dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi Akuntansi Keuangan 

Pada Lembaga Manajemen Zakat Infaq dan Sedekah (Studi Kasus pada LMZIS 

Masjid Manarul Ilmi ITS)”. dalam penelitian ini penulis mengangkat masalah 

tentang manajemen akuntansi zakat yang belum ada transparansi dalam kegiaan 

penyaluran dana, pengendalian dana dan penerimaan zakat sehingga perlu adanya 

suatu sistem informasi akuntansi keuangan yang menghasilkan informasi 

keuangan yang diolah dari data kegiatan per periode dan data penyaluran dana 

donatur sehingga menghasilkan laporan keuangan dan laporan manajerial. Dengan 

menggunakan PHP dan MySQL serta metode perancangan DFD dan metode 

pengembangan RAD. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ikhsan Ibrahim dan Wisti Dwi 

Septiani Mahasiswa AMIK BSI Jakarta, 2017, dengan judul “Sistem Informasi 

Penerimaan dan Penyaluran Donasi (Studi Kasus Yayasan Sahabat Yatim 

Indonesia)”. dalam penelitian ini penulis mengangkat masalah tentang manualnya 

proses penerimaan dan penyaluran donasi hingga kurang terorganisisrnya 

penyimpanan bukti donasi yang menyebabkan terhambatnya proses pembuatan 

laporan Sehingga peneliti memberikan usulan berupa masukan aau ide perbaikan 

sistem penerimaan donasi sehingga dapat mendukung proses kerja pada yayasan. 

Dengan menggunakan PHP dan MySQL serta metode perancangan DFD dan 

metode pengembangan Waterfall  

Penelitian yang dilakukan oleh Agung Pandu Dwi Pratama Mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, dengan judul “Sistem 

Informasi Manajeman Zakat Infaq dan Sedekah  Pada Badan Amil Zakat 

Nasional”. dalam penelitian ini penulis mengangkat masalah yaitu sistem 
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penghimpunan donasi tidak terintegrasi satu sama lain sehingga akan mengurangi 

efisiensi pengelolaan ditambah pula denga beberapa fitur yang kurang. Oleh 

karena itu peneliti mengembangkan  sistem informasi manajeman zakat infaq dan 

sedekah berbasis client server. Dengan menggunakan PHP dan MySQL serta 

metode perancangan UML dan metode pengembangan RAD. 

Penelitian yang dilakukan oleh Adhitya Kukuh Pribadi, Bayu Waspodo, 

dan Nur Aeni Hidayah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta, 2010, dengan judul “Sistem Informasi Penerimaan dan Penyaluran Zakat 

Infaq dan Sedekah (Studi Kasus Baitul Maal Wat Taamwil Masjid Al-Azhar 

Cabang Ciledug)”. dalam penelitian ini penulis mengangkat masalah yaitu masih 

banyak terdapat pengulangan berupa data ganda yang muncul karena tiap petugas 

melakukan pendataan muzaki yang sama untuk tiap jenis zakat yang akan 

dibayarkan untuk memperbaikinya harus dengan mengeceknya satu persatu, oleh 

karena itu diperlukan konsep pengelolaan data zakat secara terkomputerisasi 

lengkap dan terintegrasi . Dengan menggunakan PHP dan MySQL serta metode 

perancangan UML dan metode pengembangan RAD. 

Penelitian yang dilakukan oleh Heri Wahyudi Mahasiswa Universitas 

Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2014, dengan judul “Aplikasi Penghitung 

Jumlah Zakat Yang Dibayar Berbasis Web”. dalam penelitian ini penulis 

mengangkat masalah yaitu belum adanya suatu aplikasi khusus yang digunakan 

dalam perhitungan zakat. Dengan menggunakan PHP dan MySQL serta metode 

perancangan UML dan metode pengembangan Web Engineering. 

Penelitian yang dilakukan oleh Humairo Universitas Islam Negeri Raden 

Fatah Palembang, 2016, dengan judul “Perhitungan Akuntansi Zakat Infaq dan 
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Sedekah dengan menggunakan Sistem Self Assesment dan Official Asssment 

pada Lembaga Amil Zakat Masjid Agung Palembang”. dalam penelitian ini 

penulis mengangkat masalah yaitu bagaimana menerapkan sistem pencatatan dan 

pelaporan akuntansi yang benar.  

Penelitian yang dilakukan oleh Budi Satrio Anshorullah Mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang, 2016, dengan judul “Rancang Bangun 

Sistem Informasi Manajemen LAZISMU”. dalam penelitian ini penulis 

mengangkat masalah yaitu tidak terintegrasi antara satu dengan lainnya, oleh 

karena itu peneliti mengusulkan pembangunan sistem informasi. Dengan 

menggunakan PHP dan MySQL serta metode perancangan UML dan metode 

pengembangan RAD. 

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Andi Susanto Universitas Lampung 

Bandar Lampung, 2016, dengan judul “Rancang Bangun Pengelolahan Zakat 

Infaq dan Sedekah”. dalam penelitian ini penulis mengusulkan untuk membangun 

sistem informasi yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat secara 

umum untuk melihat langsung informasi yang ada. Dengan menggunakan PHP 

dan MySQL serta metode perancangan DFD dan metode pengembangan RAD. 

Untuk membedakan hasil penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya 

penulis akan menjelaskan rancangan yang penulis teliti. Dalam penelitian ini 

penulis mengusulkan untuk membangun sistem informasi penerimaan dan 

penyaluran zakat, infaq dan sedekah dengan distribusi konsumtif dan produktif. 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah diantaranya, penerimaan dan 

penyaluran donasi masih di catat dalam buku untuk data muzaki, data mustahik 

dan nominal jumlah zakat, infaq dan sedekah yang di terima dan disalurkan, 
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sehingga menyulitkan dalam proses pencarian data, rentan terjadinya kesalahan 

dalam penulisanya serta penyimpanan data yang tidak tepat dan akurat yang 

mengakibatkan kehilangan dan kerusakan data, tidak adanya verifikasi donasi dan 

transparansi dana bagi muzaki, sehingga mengurangi tingkat kepercayaan muzaki 

terhadap yayasan, tidak adanya pendataan dan pemberian tanda bukti (kwitansi) 

bagi muzaki yang secara langsung datang ke yayasan untuk bersedekah, berinfaq 

ataupun berzakat. Tidak tersedianya laporan yang dapat menyulitkan pimpinan 

untuk melihat data keseluruhan muzaki (orang yang menerima donasi), mustahik 

(orang yang berdonasi), dan penerimaan donasi, Serta penyebaran informasi yang 

tidak merata juga menjadi salah satu kendala dalam proses penyajian informasi.  

Dengan menggunakan PHP dan MySQL serta metode perancangan DFD dan 

metode pengembangan RAD.  

2.4 Metodologi Penelitian 

Metode adalah suatu cara atau teknik yang sistematik, dalam melakukan atau 

mengerjakan suatu hal. Jadi, metodologi adalah kesatuan metode-metode, 

prosedur-prosedur, konsep-konsep pekerjaan, aturan-aturan yang digunakan pada 

berbagai disiplin ilmu (McLeod dan Schell, 2008). 

Penelitian adalah suatu penyelidikan yang terorganisasi. Penelitian juga 

bertujuan untuk mengubah kesimpulan-kesimpulan yang diterima, ataupun 

mengubah dalil-dalil dengan adanya aplikasi baru dari dalil-dalil tersebut. Dari 

itu, penelitian dapat diartikan sebagai pencarian pengetahuan dan pemberi artian 

yang terus-menerus terhadap sesuatu. Penelitian juga merupakan percobaan yang 

hati-hati dan kritis untuk menemukans sesuatu yang baru (Nazir, 2005) 
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2.4.1 Metode Pengumpulan Data 

Menurut Husein Umar (2003) Data dapat digolongkan atas beberapa 

golongan, misalnya data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data 

yang di dapat dari sumber pertama, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian 

kuisioner yang biasa dilakukan peneliti. Sedangkan data sekunder merupakan data 

primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data 

primer atau oleh pihak lain.  

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode 

mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang di pecahkan. (Nazir, 2005) 

2.4.2 Metode Pengembangan Sistem 

Pendekatan Sistem merupakan sebuah metodologi. Metodologi adalah satu 

cara yang direkomendasikan dalam melakukan sesuatu. Pendekatan sistem adalah 

metodologi dasar dalam memecahkan segala jenis masalah. (McLeod dan Shell, 

2008) 

Menurut Pressman (2005) Pendekatan Rapid Application Development (RAD) 

memetakan ke dalam kegiatan kerangka umum yang disajikan sebelumnya.  

2.4.3 Metode Perancangan Sistem 

Perancangan perangkat lunak pada dasarnya merupakan proses yang bersifat 

iteratif dimana spesifikasi-spesifikasi kebutuhan perangkat lunak menjadi suatu 

“cetak biru” untuk kontruksi perangkat lunak:  
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2.4.4 Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram (DFD) dapat dibagi menjadi beberapa level yang lebih 

detail untuk merepresentasikan aliran informasi atau fungsi yang lebih detail. 

DFD menyediakan mekanisme untuk pemodelan fungsioanal ataupun pemodelan 

aliran informasi. Oleh karena itu, DFD  lebih sesuai digunakan untuk 

memodelkan fungsi-fungsi perangkat lunak yang akan diimplementasikan 

menggunakan pemrograman terstuktur karena pemrograman terstruktur membagi-

bagi bagiannya dengan fungsi-fungsi dan prosedur-prosedur. DFD tidak sesuai 

untuk memodelkan sistem perangkat lunak yang akan dibangun menggunakan 

pemrograman berorientasi objek. Paradigma pemrograman terstruktur dan 

pemrograman berorientasi objek merupakan hal yang berbeda. Jangan 

mencampuradukkan pemrograman terstruktur dan pemrograman berorientasi 

objek. Notasi-notasi pada DFD (Edward Yourdon dan Tom DeMarco) adalah 

sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1 Notasi-Notasi DFD 

Notasi Keterangan 

 Proses atau fungsi atau prosedur ; pada 
pemodelan perangkat lunak yang akan 
diimplementasikan dengan pemrograman 
terstruktur, maka pemodelan notasi inilah yang 
harusnya menjadi fungsi atau prosedur didalam 
kode program. 

Catatan : nama yang diberikan pada sebuah 
proses biasanya berupa kata kerja 

 File atau basisdata atau penyimpanan (storage) 
; pada pemodelan perangkat lunak yang akan 
diimplementasikan dengan pemrograman 
terstruktur, maka pemodelan notasi inilah yang 
harusnya dibuat menjadi tabel-tabel basis data 
yang dibutuhkan, tabel-tabel ini juga harus 
sesusi dengan perancangan tabel-tabel pada 
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basis data (Entity Relationship Diagram (ERD), 
Conceptual Data Model (CDM), Physical Data 
Model (PDM)). 

Catatan : nama yang diberikan pada sebuah 
penyimpanan biasanya kata benda. 

 Entitas luar (external entity) atau masukan 
(input) atau keluaran (output) atau orang yang 
memakai/ berinteraksi dengan perangkat lunak 
yang dimodelkan atau sistem lain yang terkait 
dengan aliran data dari sistem yang 
dimodelkan. 

Catatan : nama yang digunakan pada masukan 
(input) atau keluaran (output) biasanya berupa 
kata benda, 

 Aliran data; merupakan data yang dikirim antar 
proses, dari penyimpanan ke proses, atau dari 
proses ke masukan (input) atau keluaran 
(output). 

Catatan : nama yang digunakan pada aliran 
data biasanya berupa kata benda, dapat diawali 
dengan kata data misalnya “data siswa” atau 
tanpa kata data misalnya  “siswa”. 

 (sumber : Rosa A.S dan M. Shalahuddin, 2014) 

Berikut ini adalah tahapan-tahapan perancangan dengan menggunakan DFD : 

1. Membuat DFD level 0 atau sering disebut juga Context Diagram.DFD 

Level 0 menggambarkan sistem yang akan dibuat sebagai suatu entitas 

tunggal yang berinteraksi dengan orang maupun sistem lain. DFD Level 0 

digunakan untuk menggambarkan interaksi antara sistem yang akan 

dikembangkan dengan entitas luar. 

2. Membuat DFD Level 1 

DFD Level 1 digunakan untuk menggambarkan modul-modul yang ada 

dalam sistem yang akan dikembangkan. DFD Level 1 merupakan hasil 

breakdown DFD Level 0 yang sebelumnya sudah dibuat. 

3. Membuat DFD Level 2  

Modul-modul pada DFD Level 1 dapat di breakdown menjadi DFD Level 

2. Modul mana saja yang harus di breakdown lebih detail tergantung pada 
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tingkat kedetailan modul tersebut. Apabila modul rersebut sudah cukup 

detail dan rinci maka modul tersebut sudah tidak perlu di breakdown lagi. 

Untuk sebuah sisrem, jumlah DFD Level 2 sama dengan jumlah modul 

pada DFD Level 1 yang di breakdown. 

4. Membuat DFD Level 3 

DFD Level 3,4,5 dan seterusnya merupakan breakdown dari modul pada 

DFD Level diatasnya. Breakdown pada level 3,4,5 dan seterusnya 

aturannya sama persis dengan DFD Level 1 atau Level 2. 

2.4.5 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Menurut Yeremia, (2013) yang didefiniskan oleh Marlinda, Entity 

Relationship Diagram (ERD) adalah diagram dari sistem yang menggambarkan 

hubungan antar entitas beserta relasinya yang saling terhubung. ERD 

menyediakan bentuk untuk menunjukkan struktur keseluruhan dari data user. 

Dalam ERD data-data tersebut digambarkan dengan menggunakan simbol entity. 

Dalam perancangan sistem ini terdapat beberapa entity yang saling terkait untuk 

menyediakan data-data yang dibutuhkan oleh sistem. 

Entity Reltionship Diagram (ERD) menyediakan bentuk untuk 

menunjukkan struktur keseluruhan dari data user. Dalam ERD data-data tersebut 

digambarkan dengan menggunakan simbol entity. Dalam perancangan sistem ini 

terdapat beberapa entity yang saling terkait untuk menyediakan data-data yang 

dibutuhkan oleh sistem. 

Menurut Fathansyah (2012: 81), notasi-notasi simbolik di dalam Diagram 

Entity-Relationship (ERD) yang dapat digunakan adalah : 
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1. Persegi panjang, menyatakan himpunan entitas. 

2. Lingkaran/Elip, menyatakan atribut (atribut yang berfungsi sebagai key 

digaris bawahi). 

3. Belah ketupat, menyatakan himpunan relasi. 

4. Garis sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan 

himpunan,entitas dan himpunan entitas dan atributnya. 

5. Kardinalitas relasi dapat dinyatakan dengan banyaknya garis cabang atau 

dengan pemakaian angka (1 dan 1 untuk relasi satu-ke-satu dan N untuk 

relasi satu-ke-banyak atau N dan N untuk relasi banyak-ke-banyak). 

Pemodelan awal basis data yang paling banyak digunakan adalah 

menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD). ERD  dikembangkan 

berdasarkan teori himpunan dalam bidang matematika. ERD digunakan 

untuk pemodelan basis data relasional. Sehingga jika penyimpanan basis 

data menggunakan OODBMS maka perancangan basis data tidak perlu 

menggunakan ERD. ERD memiliki beberapa aliran notasi seperti notasi 

Chen (dikembangkan oleh Peter Chen), Barker (dikembangkan oleh 

Richard Barker, Ian Palmer, Harry Ellis), notasi Crow’s Foot, dan 

beberapa notasi lain. Namun yang paling banyak digunakan adalah notasi 

dari Chen. Berikut adalah simbol-simbol yang digunakan pada ERD 

dengan Notasi Chen : 

Tabel 2.2 Simbol-Simbol ERD 

Simbol Deskripsi 
 Entitas / Entity 

Entitas merupakan data inti yang akan 
disimpan; bakal tabel pada basis data; benda 
yang memiliki data dan harus disimpan datanya 
agar dapat diakses oleh aplikasi komputer; 
penamaan entitas biasanya lebih ke kata benda 

 
nama_entitas 
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dan belum merupakan nama tabel. 
 Atribut 

Field atau kolom data yang butuh disimpan 
dalam suatu entitas. 

 Atribut Kunci Primer 

Field atau kolom data yang butuh disimpan 
dalam suatu entitas dan digunakan sebagai 
kunci akses record yang diinginkan; biasanya 
berupa id; kunci primer dapat lebih dari satu 
kolom, asalkan kombinasi dari beberapa kolom 
tersebut dapat bersifat unik (berbeda tanpa ada 
yang sama). 

 Atribut Multinilai / multivalue 

Field atau kolom data yang butuh disimpan 
dalam suatu entitas yang dapat memiliki nilai 
lebih dari satu. 

 Relasi 

Relasi yang menghubungkan antar entitas; 
biasanya diawali edngan kata kerja. 

   
                                      
                                        N 

 

Asosiasi / Asosiation 

Penghubung antara relasi dan entitas dimana di 
kedua ujungnya memiliki multyplicity 
kemungkinan jumlah pemakaian, kemungkinan 
jumlah maksimum keterhubungan antara entitas 
satu dengan entitas yang lain disebut dengan 
kardinalitas. Misalkan ada kardinalitas 1 ke N 
atau sering disebut dengan one to many 
menghubungkan entitas A dan entitas B. 

(sumber : Rosa A.S dan M. Shalahuddin, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nama_atribut 

nama_kunci 

nama_atribut 

Nama_relasi  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

3.1.1 Waktu  : 

Waktu pelaksanaan penelitian dan penyelesaian skripsi akan dilaksanakan 

dalam waktu bulan terhitung dari bulan maret hingga bulan Agustus 2018. 

3.1.2 Tempat  

Tempat penelitian adalah Yayasan Sinergi Sriwijaya Palembang yang 

beralamat Jalan Jenderal Sudirman, 20 Ilir D. IV, Ilir Timur I, Kota Palembang, 

Sumatera Selatan 30151. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk 

keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting 

dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan, 

kecuali untuk penelitian eksploratif, untuk menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan. 

Hal pertama yang dilakukan dalam analisis sistem adalah melakukan 

pengumpulan data. Dalam melakukan pengumpulan data, dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, antara lain : 

1. Observasi 

Pengumpulan data dengan observasi atau dengan pengamatan langsung 

adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada 

pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Pengamatan 
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langsung akan tergolong sebagai teknik mengumpulkan data, jika 

pengamatan tersebut mempunyai kriteria berikut : (Nazir, 2005) 

a. Pengamatan digunakan untuk penelitian dan tekah direncanakan secara 

sistematik. 

b. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah 

direncanakan. 

c. Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan 

preposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik 

perhatian saja. 

d. Pengamatan dapat dicek dan dikontrol atas validitas dan relibilitasnya. 

Pengumpulan data dengan menggunakan observasi mempunyai 

keuntungan sebagai berikut : (Rosa A.S dan M. Shalahuddin, 2014) 

a. Analis dapat melihat langsung bagaimana sistem lama berjalan. 

b. Mampu menghasilkan gambaran lebih baik jika dibanding dengan 

teknik lainnya. 

2. Wawancara  

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka 

antara pewawacara dengan yng diwawancarai atau responden. Wawancara 

memungkinkan analis sistem sebagai pewawancara untuk mengumpulkan 

data secara tatap muka langsung dengan orang yang diwawancarai. 

Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya 

jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan 

data untuk suatu penelitian. (Nazir, 2005) 
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Pengumpulan data dengan melakukan wawancara mempunyai beberapa 

keuntungan  sebagai berikut : (Rosa A.S dan M. Shalahuddin, 2014) 

a. Lebih mudah dalam menggali bagian sistem mana yang di anggap baik 

dan bagian mana yang di anggap kurang baik. 

b. Jika ada bagian tertentu yang menurut anda perlu untuk digali lebih 

dalam, anda dapat langsung menayakan kepada narasumber. 

c. Dapat menggali kebutuhan user secara lebih bebas. 

d. User dapat mengungkapkan kebutuhannya secara lebih bebas. 

3. Studi Pustaka 

Studi Pustaka merupakan proses umum yang dilakukan untuk 

mendapatkan teori terlebih dahulu. Kajian pustaka meliputi 

pengidentifikasian secara sistematis, penemuan, analisis dokumen-

dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah 

penelitian. 

4. Studi Literatur 

Studi Literatur berisi uraian tentang teori, temuan dan bahasan penelitian 

lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan 

penelitian. Uraian dalam studi literatur ini diarahkan untuk menyusun 

kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah 

diuraikan dalam sebelumnya pada perumusan masalah. 

3.3 Metode Pengembangan Sistem 

Communication (Komunikasi) berfungsi untuk memahami masalah bisnis dan 

karakteristik informasi yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak. Planning 

(Perencanaan) adalah asas karena beberapa tim perangkat lunak bekerja secara 
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paralel pada fungsi sistem yang berbeda. Modeling (Pemodelan) mencakup 

pemodelan fase besar-pemodelan, pemodelan data, dan pemodelan proses-dan 

menetapkan representasi desain yang berfungsi sebagai dasar untuk aktivitas 

konstruksi RAD. Construction (Konstruksi) menekankan penggunaan komponen 

perangkat lunak yang sudah ada sebelumnya dan penerapan generasi kode 

otomatis. Dan yang terakhir, Deployment (penyebaran/penyerahan) sistem ke 

pengguna untuk mendapatkan feedback. Berikut merupakan ilustrasi dari proses 

RAD : 

 

(Sumber: Pressman, 2005)  

                       Gambar 3.1 Ilustrasi Model Proses RAD 

Pada gambar diatas terlihat Ilustrasi Model Proses Rapid Application 

Development (RAD) dengan tahapan mulai dari Komunikasi yang menjelaskan 
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masalah-masalah yang terdapat pada yayasan, cara mengatasi masalah, siapa yang 

menggunakan sistem, serta kebutuhan-kebutuhan fungsional dan non fungsional. 

Perencanaan yang menjelaskan tahapan proses pembuatan sistem sampai proses 

penyerahan sistem, Pemodelan menggunakan Data Flow Diagram (DFD) yang 

menjelaskan alur-alur sistem diusulkan sebagai bahan untuk membangun sistem, 

kemudian ada Entity Relationship Diagram (ERD)  yang menggambarkan 

keterkaikan atau relasi antar menu. Kontruksi memberikan perancangan yang 

diterjemahkan dalam bahasa pemrograman PHP serta pengujian sistem, yang 

terakhir penyerahan sistem kepada pihak yayasan sinergi sriwijaya Palembang 

untuk mendapatkan umpan balik (feedback). 

3.4 Metode Perancangan Sistem 

Metode Perancangan Sistem menggunakan beberapa pemodelan diantaranya 

Data Flow Diagram (DFD) dan Entity Relationship Diagram (ERD). Berikut 

penjelasannya : 

3.4.1 Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram (DFD) untuk sistem yang diusulkan terbagi menjadi 

beberapa level .  

3.4.1.1 Context Diagram (Diagram Konteks) 

Pada Context Diagram menjelaskan sistem yang diusulkan memiliki 3 aktor 

diantaranya admin, relawan, dan direktur. Admin dapat mengelola data donasi, 
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data bantuan, data pengguna, data mustahik dan laporan. Relawan dapat 

melaporkan data mustahik. Direktur dapat melihat keseluruhan laporan. 

3.4.1.2 Diagram Level 1  

Diagram Level 1 menjelaskan 6 proses mulai dari  kelola pengguna, kelola 

mustahik, kelola donasi, kelola bantuan kelola agenda sampai dengan laporan. 

Seluruh proses dapat di akses oleh admin, sedangkan relawan mendata mustahik 

dan memberikan datanya kepada administrasi, dan direktur menerima semua 

laporan. 

3.4.1.3 Diagram Level 2 

Diagram Level 2 menjelaskan 3 proses lanjutan yang ada pada kelola 

pengguna diantaranya input data pengguna, ubah data pengguna, dan hapus data 

pengguna. Semua proses ini dikelola oleh administrasi dan disimpan dalam 

database pengguna. 

3.4.1.4 Diagram Level 3 

Diagram Level 3 menjelaskan 4 proses lanjutan pada kelola mustahik 

diantaranya input data mustahik, ubah data mustahik, hapus data mustahik dan 

lihat data mustahik yang datanya dapat dilihat oleh administrasi. Seluruh proses 

datanya tersimpan dalam database mustahik. 
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3.4.1.5 Diagram Level 4 

Diagram Level 4 menjelaskan 4 proses lanjutan pada kelola donasi 

diantaranya input data donasi, ubah data donasi, hapus data donasi dan lihat data 

donasi yang datanya dapat dilihat oleh administrasi. Seluruh proses datanya 

tersimpan dalam database donasi.  

3.4.1.6 Diagram Level 5 

Diagram Level 5 menjelaskan 5 proses lanjutan pada kelola bantuan 

diantaranya input data bantuan, ubah data bantuan, hapus data bantuan, konfirmasi 

data bantuan dan lihat data bantuan yang datanya dapat dilihat oleh administrasi. 

Seluruh proses datanya tersimpan dalam database bantuan donasi.  

3.4.2 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram (ERD) sistem yang diusulkan memiliki 

beberapa entity yang saling keterkaitan diantaranya pengguna (sebagai admin) 

dapat mengelola donasi  dan disalurkan kepada mustahik untuk mendapatkan 

bantuan. 

3.4.3 Struktur Database 

Struktur Database sistem yang diusulkan terdapat 6 tabel diantaranya : 

Tabel Pengguna (id_user, Username, Password, Nama_Lengkap, Email, Level, 

Foto), Tabel Mustahik (id_mustahik, kategori, tgl_registrasi, no_ktp, nama, 

alamat, telepon, email, sttatus, id_user, foto, dok_ktp, dok_kk), Tabel Donasi 

(id_donasi, tgl_registrasi, no_ktp, nama_donasi, alamat, telepon, email, foto, 
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bulan, tahun), Tabel Donasi Rinci (id_donasi_rinci, id_donasi, kategori, 

keterangan), Tabel Bantuan (id_bantuan, id_mustahik, tgl_penyerahan, kategori, 

keterangan, status), dan Tabel Agenda (id_agenda, tanggal, judul_agenda, 

isi_agenda, gambar, id_user) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisis dan Perancangan 

4.1.1 Sejarah Yayasan Sinergi Sriwijaya Palembang 

Yayasan Sinergi Sriwijaya Palembang dilahirkan oleh para penggiat sosial 

kemasyarakatan di tanggal 24 meri 2017, sebuah lembaga sosial yang dihadirkan 

untuk mengelola dan memberdayakan masyarakat. Alasan paling penting 

mengapa Sinergi Sriwijaya dilahirkan adalah adanya tekad kuat untuk 

membangun lembaga sosial kemanusiaan Provinsi Sumatera Selatan yang mana 

potensi dana zakat serta dana sosial sangatlah besar. Dengan fokus dalam 

pengelolaan zakat serta donasi keagamaan lainnya diharapkan sinergi dapat lebih 

sungguh-sungguh mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan real dan pilar 

kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan 

melalui positioning lembaga yang jelas. Pelayanan yang prima, efektifitas 

program yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modern, serta sesuai sasaran 

ashnaf dan maqashid (tujuan) syariah.  

Sinergi Sriwijaya memiliki legalitas sebagai yayasan yang disahkan secara 

resmi oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) 

dengan No. AHU.0027146.AH.01.12 tahun 2016, memperoleh izin operasional 

sebagai Mitra Rumah Zakat (MRZ) dengan surat keputusan No. 2862/SK-

CS/RZ/III/2017. Sehingga legalitas ini menjadi awal lahirnya Sinergi Sriwijaya 

yang kelak akan menjadi Lembaga Zakat tingkat Provinsi yang hadir di Sumatera 

Selatan. Core Value Sinergi Sriwijaya Palembang hadir di tengah-tengah 

masyarakat Sumatera Selatan adalah Inspiratif, Peduli, dan Amanah. Tagline yang 
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diusung adalah “Bersama Memberi Arti” dan “ Sinergi Inspirasi Berbagi”. 

Berawal dari keyakinan jika kebaikan dilakukan perseorangan belum cukup 

mnjawab tantangan terhadap masalah, maka perlu perapian, gerakan bersama, 

bersinergi, maka hadirlah kekuatan berjamaan untuk memberi sebuah 

kebermanfaatan dalam rangka menjawab masalah dan tantangan yang ada. 

4.1.2 Visi dan Misi Yayasan Sinergi Sriwijaya Palembang 

1. Visi 

Menjadi Lembaga Sosial Kemanusiaan paling baik dan terdepan di 

Sumatera Selatan. 

2. Misi 

Networking (membangun jaringan lembaga sosial kemanusiaan ke 

seluruh desa di Sumatera Selatan), Inovatif (mengedepankan program-

program pemberdayaan tepat guna dan berkesinambungan), Sumber 

Daya Manusia (SDM) Unggul (optimalisasi sumberdaya berbasis 

profesional kerja), Value (inspiratif peduli amanah. 

4.1.3 Logo Yayasan Sinergi Sriwijaya Palembang 

Yayasan Sinergi Sriwijaya Palembang merupakan salah satu lembaga 

sosial yang dihadirkan untuk mengelola dan memberdayakan masyarakat. Alasan 

penting mengapa sinergi sriwijaya dilahirkan adalah adanya tekad kuat untuk 

membangun  lembaga sosial kemanusiaan di Provinsi Sumatera Selatan yang 

mana potensi dana sosial yang ada sangatlah besar serta untuk menghimpun dan 

mengelola zakat, infaq dan sedekah yang dititipkan muzaki untuk disalurkan 

kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Core Value Sinergi Sriwijaya 

Palembang hadir di tengah-tengah masyarakat Sumatera Selatan adalah Inspiratif, 
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Peduli, dan Amanah. Tagline yang diusung adalah “Bersama Memberi Arti” dan “ 

Sinergi Inspirasi Berbagi”.  

 
(Sumber : yayasan sinergi sriwijaya palembang) 

Gambar 4.1 Logo Yayasann 

Arti keseluruhan logo Yayasan Sinergi Sriwijaya Palembang dapat 

diperhatikan dengan seksama logo tersebut terbagi menjadi dua bagian serta 

memberntuk huruf SS yang berarti Sinergi Sriwijaya. Jika di gabungkan gambar 

pada logo memberntuk sebuah bunga yang menyerupai bunga teratai dengan 

filosofi “ditengah-tengah lingkungan yang tidak mendukung dia bisa bertahan 

hidup”. Dengan filosofi itu dapat di pahami dengan adanya yayasan kemanusiaan 

ini dapat membantu serta memberi kehidupan yang lebih baik kepada orang-orang 

yang membutuhkan. 

4.1.4 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Yayasan Sinergi Sriwijaya Palembang dirancang dan 

dibentuk sesuai dengan prinsip modernisasi yaitu dengan berbasis fungsi. Dengan 

basis fungsi ini seluruh bagian serta unit kerja dapat memberikan pelayanan 

terbaik sesuai dengan tugas fungsi tanggung jawab dan bagian masing-masing 

tanpa adanya kekeliruan. 
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(Sumber : yayasan sinergi sriwijaya palembang) 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi 

4.2 Komunikasi 

Komunikasi adalah langkah awal dalam melakukan pengumpulan data-data 

dengan melakukan wawancara secara langsung bersama bapak Taufik Akbar 

selaku Direktur Yayasan Sinergi Sriwijaya Palembang, agar mendapatkan 

gambaran umum dalam membuat sistem. Pada Yayasan Sinergi Sriwijaya 

Palembang memiliki bagian bagian dengan fungsi masing-masing diantaranya 

Pembina Yayasan, Penasehat Yayasan, Direktur Yayasan, Devisi Online, Devisi 

Offline, Manajer Program, Manajer Keuangan, Administrasi, Manajer Kemitraan. 

4.2.1 Mengidentifikasi Masalah 

Mengidentifikasi masalah-masalah yang telah ditemukan sebelumnya, maka 

analisis selanjutnya melakukan tahapan yaitu menentukan peyebab masing-

masing masalah yang sudah teridentifikasi. 
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Tabel 4.1 Identifikasi Masalah dan Penyebab Masalah 

Masalah Penyebab Masalah 

1 Penerimaan dan penyaluran donasi masih di 
catat dalam buku untuk data muzaki, data 
mustahik dan nominal jumlah zakat, infaq 
dan sedekah yang di terima dan disalurkan. 

sehingga menyulitkan dalam proses 
pencarian data, rentan terjadinya kesalahan 
dalam penulisanya serta penyimpanan data 
yang tidak tepat dan akurat yang 
mengakibatkan kehilangan dan kerusakan 
data. 

2 Tidak adanya verifikasi donasi dan tanda 
bukti (kwitansi). 

Sehingga muzaki tidak mendapatkan bukti 
berdonasi, tidak adanya pendataan dan 
pemberian tanda bukti (kwitansi) bagi 
muzaki yang secara langsung datang ke 
yayasan untuk bersedekah, berinfaq 
ataupun berzakat. 

3 Tidak adanya penyajian informasi donasi. Sehingga mengurangi tingkat kepercayaan 
muzaki terhadap yayasan 

4 Tidak tersedianya laporan. Sehingga dapat menyulitkan pimpinan untuk 
melihat data keseluruhan muzaki (orang 
yang menerima donasi), mustahik (orang 
yang berdonasi), dan penerimaan donasi. 

 
4.2.2 Mengidentifikasi  Titik Keputusan 

Berdasarkan tabel identifikasi masalah di atas maka dibuat tabel identifikasi 

titik keputusan sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Identifikasi Titik Keputusan 

Penyebab Masalah Titik Keputusan Lokasi/ 
Bagian 

Teknik 
Pengumpulan 

1 menyulitkan dalam proses 
pencarian data, rentan terjadinya 
kesalahan dalam penulisanya 
serta penyimpanan data yang 
tidak tepat dan akurat yang 
mengakibatkan kehilangan dan 
kerusakan data. 

Proses 
Penerimaan dan 

Penyaluran Donasi 

Administrasi Wawancara 

2 muzaki tidak mendapatkan bukti 
berdonasi, tidak adanya 
pendataan dan pemberian tanda 
bukti (kwitansi) bagi muzaki 
yang secara langsung datang ke 
yayasan untuk bersedekah, 
berinfaq ataupun berzakat. 

Proses Verifikasi 
Donasi 

Administrasi Wawancara 

3 mengurangi tingkat kepercayaan 
muzaki terhadap yayasan. 

Proses penyebaran 
informasi 

Administrasi Wawancara 

4 dapat menyulitkan pimpinan 
untuk melihat data keseluruhan 
muzaki (orang yang menerima 
donasi), mustahik (orang yang 
berdonasi), dan penerimaan 
donasi. 

Proses Pembuatan 
Laporan 

Direktur Wawancara 
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4.2.3 Memgidentifikasi Personil-Personil Kunci 

Dari identifikasi masalah-masalah diatas dapat kita identifikasi apa yang 

dibutuhkan pengguna atau kita dapat membantu pengguna untuk mengurangi 

masalah yang ada dan mempermudah kinerjs mereks. Adapun identifikasi 

personil-personil kunci pengguna sistem sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Identifikasi Personil-Personil Kunci 

Lokasi/ 
Bagian 

Nama 
Personil 

Jabatan Uraian Tugas Identifikasi 
Kebutuhan 

1 Administrasi Ayu 
Oktaviani 

Administra
si 

- Menerima donasi 
- Menyalurkan donasi 
- Menentukan 

penyaluran donasi 
- Menerima data 

mustahik 
 

- input jumlah donasi 
- input penyaluran 

donasi 
- input data mustahik 
- Cetak data 

penerimaan dan 
penyaluran donasi 

- Mengarsipkan data 
penerimaan dan 
penyaluran donasi 

2 Administrasi Ayu 
Oktaviani 

Administra
si 

- Verifikasi donasi 
- Memberikan bukti 

donasi (kwitansi) 

- Arsip data 
penerimaan donasi 

- Arsip bukti donasi 
(kwitansi) 

3 Administrasi Ayu 
Oktaviani 

Administra
si 

- Memberikan informasi 
penerimaan donasi 
dan penyaluran donasi 

- Informasi jumlah 
donasi yang masuk. 

- Informasi jumlah 
donasi yang 
disalurkan. 

4 Direktur Taufik 
Akbar 

Direktur - Melihat laporan 
keseluruhan 

- Arsip laporan secara 
online 

- Cetak laporan 
keseluruhan. 

 

4.2.4 Mengidentifikasi Kebutuhan  

Analisis kebutuhan sistem merupakan analisis suatu kebutuhan yang 

diperlukan dan digunakan dalam pembuatan sistem ini, yang terdiri dari dua 

bagian yaitu : 

4.2.4.1 Analisis Kebutuhan Fungsional  

Perencanaan kebutuhan fungsional bertujuan agar sistem yang dibangun 

dapat sesuai. Adapun perencanaan kebutuhan fungsional untuk sistem yang 

dibangun yaitu : 
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6. mengelola penerimaan dan penyaluran donasi sesuai dengan kelompok 

distribusinya. 

7. Kelompok distribusi terbagi menjadi dua macam. Distribusi konsumtif 

(berupa sembako, beasiswa, dan bantuan pembiayaan lainnya yang dapat 

digunakan secara langsung). Distribusi produktif (pemberian suatu barang 

yang dapat digunakan dalam jangka panjang, modal usaha, menciptakan 

suatu usaha, dan mengembangkan usaha pedagang kecil) 

8. menerima pengaduan mustahik dari relawan(anggota). 

9. menyediakan laporan data muzaki. Penerimaan donasi, dan penyaluran 

kepada mustahik.. 

4.2.4.2 Analisis Kebutuhan Non Fungsional 

Kebutuhan non fungsional merupakan kebutuhan yang menitik beratkan 

pada properti prilaku yang dimiliki sistem. Adapun kebutuhan Yang digunakan 

untuk melakukan penelitian ini adalah : 

1. Spesifikasi AMD Dual Core Processor E-1 1200 (1.4 GHz) 

2. 2 GB DDR3 Memory 

3. 320 GB HDD 

4. Printer Canon MP 237 

5. Flash Disk 8 GB 

6. Windows 8 

7. Microsoft Office Word 2007 

8. Microsoft Office Power Point 2007 

9. Microsoft Office Visio 2007 

10. Xampp versi 5.6.3 
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11. Bahasa Pemrograman PHP 

12. Web Bowser Mozila Firefox 

13. Database MYSQL 

4.2.5 Flowchart Sistem yang Sedang Berjalan 

 
(sumber : yayasan sinergi sriwijaya palembang) 

Gambar 4.3 Penerimaan Donasi Via Transfer Sistem yang Sedang berjalan 

 Berdasarkan Gambar 4.3 alur penerimaan donasi via transfer sistem yang 

sedang berjalan mulai dari muzaki transfer donasi, diterima oleh bagian 

administrasi dan dicatat nama muzaki dan jumlah donasi kedalam buku, kemudian 

data di simpan dan diberikan kepada direktur untuk pembuatan laporan, 

administrasi memberikan konfirmasi donasi melalui sms banking, dan di terima 

oleh muzaki. 
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(sumber : yayasan sinergi sriwijaya palembang) 

Gambar 4.4 Penerimaan Donasi Manual Sistem yang Sedang berjalan 

Berdasarkan Gambar 4.4 alur penerimaan donasi manual sistem yang 

sedang berjalan mulai dari muzaki memberikan donasi berupa barang atau uang, 

diterima oleh bagian administrasi dan dicatat nama muzaki dan jumlah donasi 

kedalam buku, kemudian data di simpan dan diberikan kepada direktur untuk 

pembuatan laporan, administrasi memberikan bukti donasi kepada muzaki. 

 
(sumber : yayasan sinergi sriwijaya palembang) 

Gambar 4.5 Penyaluran Donasi Sistem yang Sedang berjalan 

 Berdasarkan Gambar 4.5 alur penyaluran donasi sistem yang sedang 

berjalan mulai dari mustahik memberikan data diri lengkap, diterima oleh relawan 
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dan dilaporkan kepada bagian administrasi, data mustahik diarsipkan. 

Berdasarkan data tersebut kemudian survei tempat untuk memastikan kebenaran 

dan keakuratan data mustahik yang telah diterima, jika memenuhi kriteria layak 

mnerima bantuan maka mustahik akan di berikan bantuan dan jika tidak layak 

menerima bantuan makan tidak akan diberikan. Data mustahik dan data 

penyaluran di berikan kepada direktur untuk melengkapi pembuatan laporan. 

4.3 Perencanaan 

Penjadwalan yang jelas diperlukan dalam perencanaan membuat sistem, 

sehingga tahapan proses pembuatan sistem dapat berjalan dengan baik dan lancar, 

tidak hanya itu penjadwalan juga mempengaruhi lamanya waktu proses 

pengerjaan dan kebutuhan biaya, penjadwalan disusun secara detail, mulai dari 

administrasi penelitian ketempat yang bersangkutan, selanjutnya penyusunan bab 

I, bab II, bab III, bab IV mulai dari pengumpulan data, analisis dan perancangan 

sistem, dan penyusunan bab V, hingga penyelesaian administrasi pengajuan 

berkas seminar hasil dan sidang munaqasyah atau sidang ujian skripsi, berikut 

penjadwalan pembuatan sistem dijelaskan pada table 4.1 : 

Tabel 4.4 Jadwal Penelitian 

 
 
No. 

 
 

Uraian  

 
Jadwal Penelitian 

 
April 

 
Mei 

 
Juni 

 
Juli 

 
Agustus 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Analisis Masalah                     
 Membatasi masalah  

Pembatasan masalah hanya 
seputar pembuatan Sistem 
Informasi Penerimaan dan 
Penyaluran Zakat Infaq dan 
Sedekah dengan Distribusi 
Konsumtif dan Produktif  Pada 
Yayasan Sinergi Sriwijaya 
Palembang 

                    

 Pengumpulan Data 
Data yang dibutuhkan antara lain 
dokumen sejarah 

                    

 Analisis hasil onservasi                     
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4.4 Pemodelan 

Pada tahap pemodelan di bagi menjadi beberapa tahapan, yaitu membahas 

perancangan Data Flow Diagram (DFD), mengidentifikasi struktur objek dan 

relasinya, perancangan basis data, dan mendesain antarmuka. Perancangan 

perangkat lunak pada dasarnya mendefinisikan hubungan antara elemen-elemen 

struktural utama dari suatu perangkat lunak, mendefinisikan pola-pola 

perancangan dapat digunakan untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan yang 

sebelumnya telah di definisikan pada tahapan analisis sistem. 

4.4.1 Perancangan Data Flow Diagram  

Data Flow Diagram (DFD) adalah representasi grafik yang 

menggambarkan aliran informasi dan transformasi informasi yang di aplikasikan 

sebagai data yang mengalir dari masukkan (Input) dan keluaran (output ). DFD 

dapat dibagi menjadi beberapa level yang lebih detail untuk merepresentasikan 

aliran informasi atau fungsi yang lebih detail. DFD menyediakan mekanisme 

untuk pemodelan fungsioanal ataupun pemodelan aliran informasi.  

 

 

 

 

2 Desain Koding                     
 Rancangan Sistem DFD, Konteks 

Diagram 
                    

 Pembuatan Sistem 
(Pengkodingan) 

                    

3 Tahap Pengujian 
(CustomerTest) 

                    

 Pengujian Sistem menggunakan 
Blackbox Testing 

                    

 Evaluasi Sistem                     
 Menggunakan Sistem                     
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4.4.1.1 Context Diagram (Diagram Konteks) 

 
 

Gambar 4.6 Diagram Konteks 

Pada Gambar 4.6 diagram konteks menjelaskan bahwa administrasi dapat 

mengelola data bantuan, pengguna, data mustahik data donasi dan laporan. 

Relawan dapat memberikan data mustahik. Muzaki dapat memberikan donasi, 

mustahik memberikan data diri lengkap dan direktur menerima seluruh laporan. 
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4.4.1.2 Diagram Level 1 

 

Gambar 4.7 Diagram Level 1  

Pada Gambar 4.7 diagram level 1 menjelaskan 5 proses mulai dari  kelola 

pengguna, kelola mustahik, kelola donasi, kelola bantuan, sampai dengan laporan. 

Seluruh proses dapat di akses oleh admin, mustahik hanya dapat memberikan data 

diri kepada relawan, sedangkan relawan mendata mustahik dan memberikan 
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datanya kepada administrasi, muzaki memberikan donasinya, dan direktur 

menerima semua laporan. 

4.4.1.3 Diagram Level 2 

 

Gambar 4.8 Diagram Level 2 

Pada Gambar 4.8 diagram level 2 menjelaskan 3 proses yang ada pada pengguna 

diantaranya input data pengguna, ubah data pengguna, dan hapus data pengguna. 

Semua proses ini di kelola oleh administrasi dan disimpan dalam database 

pengguna. 

4.4.1.4 Diagram Level 3 

 

Gambar 4.9 Diagram Level 3 
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Pada Gambar 4.9 diagram level 3 menjelaskan 4 proses diantaranya input data 

mustahik, ubah data mustahik, hapus data mustahik dan lihat data mustahik yang 

datanya dapat di lihat oleh administrasi. Seluruh proses datanya tersimpan dalam 

database mustahik. 

4.4.1.5 Diagram Level 4 

 

Gambar 4.10 Diagram Level 4 

Pada Gambar 4.10 diagram level 4 menjelaskan 4 proses diantaranya input data 

donasi, ubah data donasi, hapus data donasi dan lihat data donasi yang datanya 

dapat di lihat oleh administrasi. Seluruh proses datanya tersimpan dalam database 

donasi.  

4.4.1.6 Diagram Level 5 
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Gambar 4.11 Diagram Level 5 

Pada Gambar 4.11 diagram level 4 menjelaskan 5 proses diantaranya input data 

donasi, ubah data donasi, hapus data donasi, dan konfirmasi data donasi yang di 

kelola oleh administrasi dan disimpan dalam database bantuan. Kemudian data 

bantuan dapat dilihat dan di tampilkan oleh administrasi. 

4.4.1.7 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah diagram dari sistem yang 

menggambarkan hubungan antar entitas beserta relasinya yang saling terhubung. 

ERD menyediakan bentuk untuk menunjukkan struktur keseluruhan dari data 

user. Dalam ERD data-data tersebut digambarkan dengan menggunakan simbol 

entity. Dalam perancangan sistem ini terdapat beberapa entity yang saling terkait 

untuk menyediakan data-data yang dibutuhkan oleh sistem. 
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Gambar 4.12 Entity Relationship Diagram (ERD) 

 

 

 

4.4.2 Perancangan Struktur Database 

4.4.2.1 Tabel Pengguna 

Spesifikasi file pengguna berisi informasi mengenai data pengguna, seperti 

username, password dan level : 

 Nama File : Pengguna 

Primary Key : Id_User 

Foreign Key : -  

Tabel 4.5 Spesifikasi File Pengguna 

Nama Field Tipe Data Lebar Data Keterangan 

Id_user Int 5 Primary Key 
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Username Varchar 15 Username 

Password Varchar 255 Password 

Nama_Lengkap Varchar 150 Nama Lengkap 

Email Varchar 25 Email 

Level Varchar 15 Level 

Foto Text - Foto 

 

4.4.2.2 Tabel Mustahik 

Spesifikasi file mustahik berisi informasi mengenai data mustahik atau yang akan 

menerima bantuan. 

Nama File : Mustahik 

Primary Key : Id_Mustahik 

Foreign Key : Id_User 

 

Tabel 4.6 Spesifikasi File Mustahik 

Nama Field Tipe Data Lebar Data Keterangan 

Id_Mustahik Int 5 Primary Key 

Kategori Enum 'PENDIDIKAN', 
'KESEHATAN', 

'PEMBERDAYAAN', 
'KEMANUSIAAN', 

'YATIM & DHUAFA', 
'PEMBANGUNAN 

MASJID' 

Kategori 

Tgl_Registrasi Date - Tanggal Registrasi 

No_KTP Varchar 50 Nomor KTP 

Nama Varchar 75 Nama 

Alamat Text - Alamat 

Telepon Varchar 35 Telepon 

Email Varchar 75 Email 



 
 

56 
 

Status Enum - Status 

Id_User Int 5 Foreign Key 

Foto Text - Foto 

Dok_Ktp Text - Dokumen KTP 

Dok_KK Text - Dokumen KK 

 

4.4.2.3 Tabel Donasi 

Spesifikasi file Donasi berisi informasi pencatatan mengenai data donasi yang 

telah disalurkan baik berupa uang ataupun barang. 

Nama File : Donasi 

Primary Key : Id_Donasi 

Foreign Key : - 

 

 

Tabel 4.7 Spesifikasi File Donasi 

Nama Field Tipe Data Lebar Data Keterangan 

Id_Donasi Int 5 Primary Key 

Tgl_Registrasi Enum ‘Barang’, 
’Uang’ 

Tanggal Registrasi 

No_KTP Double 20 Nomor KTP 

Nama_Donasi Varchar 75 Nama Donasi 

Alamat Text - Alamat 

Telepon Varchar 25 Telepon 

Email Varchar 75 Email 

Foto Text - Foto 

Bulan Varchar 10 Bulan 



 
 

57 
 

Tahun Int 4 Tahun 

  

4.4.2.3 Tabel Donasi Rinci 

Spesifikasi file Donasi Rinci berisi informasi pencatatan mengenai data donasi 

yang telah disalurkan baik berupa uang ataupun barang. 

Nama File : Donasi 

Primary Key : Id_Donasi_Rinci 

Foreign Key : Id_Donasi 

Tabel 4.8 Spesifikasi File Donasi Rinci 

Nama Field Tipe Data Lebar Data Keterangan 

Id_Donasi_Rinci Int 5 Primary Key 

Id_Donasi Int 5 Foreign Key 

Kategori Enum ‘Barang’, 
’Uang’ 

Kategori 

Keterangan Text - Keterangan 

 

 

4.4.2.4 Tabel Bantuan  

Spesifikasi file bantuan merupakan infromasi pencatatan data bantuan untuk 

disalurkan ke mustahik. 

Nama File : Bantuan 

Primary Key : Id_Bantuan 

Foreign Key : Id_Mustahik 

Tabel 4.9 Spesifikasi File Bantuan 

Nama Field Tipe Data Lebar Data Keterangan 
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Id_Bantuan Int 5 Primary Key 

Id_Mustahik Int 5 Foreign Key 

Tgl_Penyerahan Date - Tanggal Penyerahan 

Kategori Enum ‘Barang’, 
’Uang’ 

Kategori 

Keterangan Text - Keterangan 

Status Enum 'SUDAH DITERIMA', 
'BELUM DITERIMA' 

Status 

 

4.4.2.5 Tabel Agenda 

Spesifikasi file agenda merupakan infromasi pencatatan data agenda atau kegiatan 

penyaluran bantuan. 

Nama File : Agenda 

Primary Key : Id_Agenda 

Foreign Key : Id_User 

 

 

Tabel 4.10 Spesifikasi File Agenda 

Nama Field Tipe Data Lebar Data Keterangan 

Id_Agenda Int 5 Primary Key 

Tanggal Date - Tanggal 

Judul_Agenda Text - Judul Agenda 

Isi_Agenda Text - Isi Agenda 

Gambar Text - Gambar 

Id_User Int 5 Foreign Key 
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4.5 Desain Interface 

Interface atau halaman antarmuka pada sistem ini dibangun dan disesuaikan 

berdasarkan desain awal DFD yang telah dibuat. Desain dari interface tersebut 

antara lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1 Desain Halaman Utama  

Dibawah ini merupakan gambar desain halaman utama web yang dapat di 

lihat oleh semua masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 Home  Agenda  Login  Hubungi Kami 

 

Informasi Donasi    Selamat Datang Di Yayasan Sinergi Sriwijaya 

Kalkulator Zakat     

     Agenda 

partner 

 

 

Yayasan Sinergi Sriwijaya 

logo 

gambar 

gambar 
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Gambar 4.13 Desain Halaman Utama 

Pada Gambar 4.13 Desain Halaman Utama menampilkan tampilan awal web 

apabila web dibuka, diantaranya menu home, agenda, login, hubungi kami.selain 

menu pada bagian awal web memberikan informasi donasi, agenda kegiatan 

yayasan sinergi sriwijaya, dan juga di permudah dengan adanya kalkulator zakat. 

4.5.2 Desain Halaman Login 

Dibawah ini merupakan gambar desain halaman login yang dapat di akses 

oleh pengguna sistem yang telah terdaftar . 

                                                  

 

 

 
Gambar 4.14 Desain Halaman Login 

Pada Gambar 4.14 Desain Halaman Admin memberikan tampilan apabila user 

ingin login untuk mengakses fungsi masing-masing dengan mengisikan form yang 

telah disediakan diantaranya menginputkan username, menginputkan password. 

4.5.3 Desain Halaman Admin 

Dibawah ini merupakan gambar desain halaman utama admin yang hanya 

dapat di akses oleh admin. 

 

                          

SINERGI SRIWIJAYA PALEMBANG 

 

 

                Remember  Me 

CONTROL PANEL     Admin  Logout  

               Admin 

MENU ADMIN 

Menu Utama  

Mustahik                 

Pengelolaan 

logo 

xxxx  

xxxx 

Log In 
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Gambar 4.15 Desain Halaman Admin 

Gambar 4.15 Desain Halaman Admin 

Pada Gambar 4.15 Desain Halaman Admin memberikan tampilan apabila admin 

telah berhasil login, didalamnya terdapat seluruh menu yang dapat di akses oleh 

admin mulai dari mengelola data mustahik, muzaki, bantuan, user, laporan, grafik, 

informasi mustahik terbaru dan informasi data bantuan terbaru. 

4.5.4 Desain Halaman Input Data Mustahik 

Dibawah ini merupakan desain halaman input data mustahik yang dapat di 

akses oleh admin dan relawan, pilih menu mustahik kemudian tambah data, secara 

otomatis tampilan input data mustahik akan muncul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Input Data Musthik Dibawah ini : 

Tgl penyerahan 
 

Kategori mustahik 
 

No ktp 
 
 

Nama 
 
 

Alamat 
 
 

Telepon 
 

Emiail 
 
 

Foto                                                                                     ...... 

 
Dokumen KTP        ...... 
 

foto Mustahik Donasi Bantuan User 

Informasi Data Registrasi Mustahik Terbaru Informasi data bantuan terbaru 

dd mm y 

xxxx 

9999 

xxxx 

xxxx 

9999 

xxxx 

simpan 
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Gambar 4.16 Desain Halaman Input Data Mustahik 

Pada Gambar 4.16 Desain Halaman Input Data Mustahik memberikan tampilan 

tambah data mustahik setelah memilih menu mustahik, diantaranya menginputkan 

tanggal penyerahan, kategori mustahik, no ktp, nama, alamat, telepon, email, foto, 

dokumen ktp, dan dokumen kartu keluarga. 

4.5.5 Desain Halaman Input Data Donasi 

Dibawah ini merupakan desain halaman input data donasi yang dapat di 

akses oleh admin, pilih menu muzaki kemudian tambah data, secara otomatis 

tampilan input data muzaki akan muncul. 

 

m 

 

 

 

Gambar 4.17 Desain Halaman Input Data Donasi 

Input Data Donasi Dibawah ini : 

Tgl registrasi 

 

No ktp 

Nama donasi/mustahik 

Alamat 

Telepon 

Email 

Foto                                                                                                            ...... 

dd 

9999 

xxxx 

xxxx 

9999 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

yyyy mm 

simpan 
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Pada Gambar 4.17 Desain Halaman Input Data Donasi menampilkan form yang 

digunakan untuk menginputkan data donasi diantaranya tgl registrasi, no ktp, 

nama donasi/mustahik, alamat, telepon, email dan foto. 

4.5.6 Desain Halaman Input Data Bantuan 

Dibawah ini merupakan desain halaman input data bantuan yang dapat di 

akses oleh admin, pilih menu bantuan kemudian tambah data, secara otomatis 

tampilan input data bantuan akan muncul. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Desain Halaman Input Data Bantuan 

Pada Gambar 4.18 Desain Halaman Input Data Bantuan menampilkan form yang 

digunakan untuk menginputkan data bantuan diantaranya tgl penyerahan, 

mustahik, kategori donasi, jumlah/keterangan, dan status. 

4.5.7 Desain Halaman Input Data User 

Dibawah ini merupakan desain halaman input data user yang dapat di akses 

oleh admin, pilih menu user kemudian tambah data, secara otomatis tampilan 

input data user akan muncul. 

 

Input Data Bantuan Dibawan Ini : 

Tgl penyerahan 

Mustahik 
 

Kategori donasi 
 

Jumlah/keterangan 
 

status 

Input Data User : 

Username 

Password 

Nama Lengkap 

Email 

 

mm 

xxxx 

yyyy dd 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

Simpan 

xxxx 
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Gambar 4.19 Desain Halaman Input Data User 

Pada Gambar 4.19 Desain Halaman Input Data User memberikan tampilan 

apabila admin ingin menambah user dengan menginputkan username, password, 

nama lengkap, email dan level.  

4.5.8 Desain Halaman Input Data Agenda 

Dibawah ini merupakan desain halaman input data agenda yang dapat di 

akses oleh admin, pilih menu data agenda kemudian tambah data, secara otomatis 

tampilan input data agenda akan muncul. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Desain Halaman Input Data Agenda 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

Tambahkan 
Cancel 

Input Data Agenda Dibawah Ini : 

Judul Agenda 

 

Isi Agenda 

 

 

 

Gambar                    ..... 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

simpan 
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Pada Gambar 4.20 Desain Halaman Input Data Agenda memberikan tampilan 

berupa penginputan kegiatan yang telah di laksanakan oleh yayasan sinergi 

sriwijaya diantaranya imput judul agenda, isi agenda, dan foto kegiatan.  

4.5.9 Desain Halaman Relawan 

Dibawah ini merupakan desain halaman relawan yang hanya dapat di 

akses oleh relawan, didalamnya terdapat menu mustahik. 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Desain Halaman Relawan 

Pada Gambar 4.21 Desain Halaman Relawan memberikan tampilan apabila 

relawan berhasil login setelah terdaftar menjadi anggota relawan, pada tampilan 

relawan hanya terdapat menu mustahik dan informasi mustahik yang telah di 

daftarkannya..  

4.5.10 Desain Halaman Direktur 

Dibawah ini merupakan desain halaman dierktur yang hanya dapat di 

akses oleh direktur. 

 

 

                              Tri wulan dari            Logout 

                 Tri Wulan dari Menu Utama 

 

MENU RELAWAN     

Menu Utama 

Mustahik 

foto 

Mustahik 

Informasi data registrasi mustahik terbaru 

       Direktur Logout 

 

    Direktur 

MENU DIREKTUR 

Menu Utama 

Laporan  

Grafik 

foto 

Data mustahik terbaru Informasi data bantuan terbaru 
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Gambar 4.22 Desain Halaman Direktur 

Pada Gambar 4.22 Desain Halaman Direktur memberikan tampilan apabila 

direktur berhasil login, pada tampilan direktur hanya dapat mengakses menu 

laporan, grafik, melihat data mustahik dan data bantuan terbaru.  

4.6 Implementasi 

Implementasi adalah suatu proses penerapan rancangan program yang telah 

dibuatn sesuai dengan analisis yang telah dirancang sebelumnya, sehingga dapat 

menjadi sebuah  

tujuan yang diharapkan dari program yang akan dibangun. Implementasi ini 

adalah lanjutan dari poin – poin pengembangan sistem. Sistem yang telah dibuat 

diperkenalkan kepada admin, relawan dan direktur yayasan sinergi sriwijaya yaitu 

bagaimana program berjalan, seperti apa tampilan-tampilan yang ada pada sistem 

dan mengetahui fungsi-fungsi dari setiap menu-menu yang ada. Berikut 

penjelasannya : 

4.6.1 Tampilan Utama Web 

Tampilan Utama menampilkan bagian awal web apabila web dibuka, 

diantaranya menu home, agenda, login, hubungi kami.selain menu pada bagian 

awal web memberikan informasi donasi, agenda kegiatan yayasan sinergi 

sriwijaya, dan juga di permudah dengan adanya kalkulator zakat. Berikut 

merupakan gambar dari halaman utaman. 
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Gambar 4.23 Tampilan Utama Web 

Pada Gambar 4.23 Tampilan Utama Web terdapat menu home yang berisi sejarah 

yayasan sinergi sriwijaya, menu agenda berisi kegiatan-kegiatan yang diadakan 

yayasan, menu login untuk pengguna yang telah terdaftar, dan menu tentang kami, 

berisi lokasi yayasan . 

 

4.6.2 Tampilan Login 

Tampilan Login memberikan tampilan apabila user ingin login untuk 

mengakses fungsi masing-masing dengan mengisikan form yang telah disediakan 

diantaranya menginputkan username, menginputkan password. 
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Gambar 4.24 Tampilan Login 

Pada Gambar 4.24 Tampilan Login hanya dapat login apabila telah terdaftar 

sebagai admin, relawan ataupun direktur, jika belum terdaftar tidak bisa akes web 

lebih jauh, melainkan hanya dapat melihat tampilan awal web . 

4.6.3 Tampilan Admin 

Admin merupakan salah satu user yang dapat mengakses keseluruhan proses 

pengelolaan yang ada pada sistem. Dibawah ini merupakan tampilan-tampilan 

yang dapat di akses oleh admin diantaranya : 

4.6.3.1 Tampilan Utama Admin 

 Tampilan Utama Admin memberikan tampilan apabila admin telah 

berhasil login, didalamnya terdapat seluruh menu yang dapat di akses oleh admin 

mulai dari menu mustahik, muzaki, bantuan, user, informasi mustahik terbaru dan 

informasi data bantuan terbaru. 
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Gambar 4.25 Tampilan Utama Admin 

Pada Gambar 4.25 Tampilan Utama Admin terlihat jumlah-jumlah mustahik, 

muzaki, bantuan dan user yang telah terdaftar sebelumnya. Selain melihat data 

admin juga bisa mengelola data menjadi informasi. 

4.6.3.2 Tampilan Menu Mustahik 

Tampilan Menu Mustahik memberikan tampilan tambah data mustahik 

setelah memilih menu mustahik, diantaranya menginputkan tanggal penyerahan, 

kategori mustahik, no ktp, nama, alamat, telepon, email, foto, dokumen ktp, dan 

dokumen kartu keluarga. 

 
 

Gambar 4.26 Tampilan Menu Mustahik 
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Pada Gambar 4.26 Tampilan Menu Mustahik apabia memilih menu mustahik 

maka akan muncul keseluruhan data yang telah terdaftar sebelumnya, kemudian 

pilih tambah data maka akan muncul tampilan seperti pada gambar. 

4.6.3.3 Tampilan Menu Donasi 

 Tampilan Menu Donasi menampilkan form yang digunakan untuk 

menginputkan data donasi diantaranya tgl registrasi, no ktp, nama 

donasi/mustahik, alamat, telepon, email dan foto. 

 

Gambar 4.27 Tampilan Menu Donasi 

Pada Gambar 4.27 Tampilan Menu Donasi apabia memilih menu donasi maka 

akan muncul keseluruhan data yang telah terdaftar sebelumnya, kemudian pilih 

tambah data maka akan muncul tampilan seperti pada gambar. 

4.6.3.4 Tampilan Menu Bantuan 

 Tampilan Menu Bantuan menampilkan form yang digunakan untuk 

menginputkan data donasi diantaranya tgl penyerahan, mustahik, kategori donasi, 

jumlah/keterangan, dan status. 
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Gambar 4.28 Tampilan Menu Bantuan 

Pada Gambar 4.28 Tampilan Menu Bantuan apabia memilih menu bantuan maka 

akan muncul keseluruhan data yang telah terdaftar sebelumnya, kemudian pilih 

tambah data maka akan muncul tampilan seperti pada gambar. 

4.6.3.5 Tampilan Menu User 

 Tampilan Menu User memberikan tampilan apabila admin ingin menambah 

user dengan menginputkan username, password, nama lengkap, email dan level.  

 

Gambar 4.29 Tampilan Menu User 
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Pada Gambar 4.29 Tampilan Menu User apabia memilih menu user maka akan 

muncul keseluruhan data yang telah terdaftar sebelumnya, kemudian pilih tambah 

data maka akan muncul tampilan seperti pada gambar. 

4.6.3.6 Tampilan Menu Agenda 

Tampilan Menu Agenda memberikan tampilan berupa penginputan kegiatan 

yang telah di laksanakan oleh yayasan sinergi sriwijaya diantaranya imput judul 

agenda, isi agenda, dan foto kegiatan.  

 

Gambar 4.30 Tampilan Menu Agenda 

Pada Gambar 4.30 Tampilan Menu Agenda apabia memilih menu agenda maka 

akan muncul keseluruhan data yang telah terdaftar sebelumnya, kemudian pilih 

tambah data maka akan muncul tampilan seperti pada gambar. 

4.6.4 Tampilan Relawan 

Relawan merupakan salah satu user yang dapat mengakses sistem, tetapi 

hanya sebatas menginput dan mengedit data mustahik. Dibawah ini merupakan 

tampilan yang dapat di akses oleh relawan diantaranya : 
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4.6.4.1 Tampilan Utama Relawan 

Tampilan Utama Relawan memberikan tampilan apabila relawan berhasil 

login setelah terdaftar menjadi anggota relawan, pada tampilan relawan hanya 

terdapat menu mustahik dan informasi mustahik yang telah di daftarkannya. 

 

Gambar 4.31 Tampilan Utama Relawan 

Pada Gambar 4.31 Tampilan Utama Relawan hanya dapat di akses apabila 

relawan telah terdaftar melalui admin, relawan hanya bertugas mendata mustahik 

dan mengirimkannya kepada admin, informasi mustahik yang dapat dilihat oleh 

relawan hanya sebatas mustahik yang telah di daftarkannya, tidak seluruh data 

mustahik dapat di lihat oleh relawan. 

4.6.4.2 Tampilan Menu Mustahik 

Tampilan Menu Mustahik memberikan tampilan tambah data mustahik 

setelah memilih menu mustahik, diantaranya menginputkan tanggal penyerahan, 

kategori mustahik, no ktp, nama, alamat, telepon, email, foto, dokumen ktp, dan 

dokumen kartu keluarga. 
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Gambar 4.32 Tampilan Menu Mustahik 

Pada Gambar 4.32 Tampilan Menu Mustahik apabia memilih menu mustahik 

maka akan muncul keseluruhan data yang telah terdaftar sebelumnya (jika ada 

data), kemudian pilih tambah data maka akan muncul tampilan seperti pada 

gambar. 

4.6.5 Tampilan Direktur 

Direktur merupakan salah satu user yang dapat mengakses beberapa menu 

yang ada pada sistem di antaranya melihat laporan dan melihat grafik, direktur 

tidak bisa menginput ataupun mengedit data. Dibawah ini merupakan tampilan 

yang dapat di akses oleh direktur diantaranya : 

4.6.5.1 Tampilan Utama Direktur 

Tampilan Utama Direktur memberikan tampilan apabila direktur berhasil 

login, pada tampilan direktur hanya dapat mengakses menu laporan mustahik, 
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laporan muzaki, laporan bantuan, grafik muzaki, grafik mustahik, melihat 

informasi data mustahik dan data bantuan terbaru.  

 

 

Gambar 4.33 Tampilan Utama Direktur 

Pada Gambar 4.33 Tampilan Utama Direktur hanya dapat di akses apabila 

direktur telah terdaftar melalui admin, direktur hanya dapat mencetak laporan dan 

melihat informasi-informasi berdasarkan data yang tersimpan, informasi mustahik 

terbaru dan informasi bantuan terbaru juga dapat di lihat oleh direktur. 

4.6.5.2 Tampilan Menu Laporan Bantuan 

Tampilan Menu Laporan Bantuan menampilkan data bantuan yang telah di 

input sebelumnya, pada laporan data bantuan dapat di cetak keseluruhan laporan 

dengan tiga kategori menerima bantuan, belum menerima, dan semua keterangan.. 
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Gambar 4.34 Tampilan Menu Laporan Bantuan 

Pada Gambar 4.34 Tampilan Menu Laporan Bantuan menampilkan laporan 

bantuan semua status  apabila direktur memilih menu laporan bantuan dengan 

mengisikan kategori dan periode data lalu pilih cetak, maka muncul tampilan 

seperti apda gambar mulai dari nama mustahik, tanggal penyerahan, kategori, 

keterangan dan status.  

4.6.5.3 Tampilan Menu Laporan Muzaki 

Tampilan Menu Laporan Muzaki menampilkan data muzaki yang telah di 

input sebelumnya, pada laporan data muzaki dapat di cetak keseluruhan laporan 

muzaki. 
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Gambar 4.35 Tampilan Menu Laporan Muzaki 

Pada Gambar 4.35 Tampilan Menu Laporan Muzaki menampilkan laporan 

muzaki apabila direktur memilih menu laporan muzaki akan muncul data yang 

sebelumnya telah di input kemudian pilih cetak, maka muncul tampilan seperti 

pada gambar mulai dari foto muzaki (apabila ingin ditampilkan), no ktp, nama 

muzaki, alamat, nomor telepon dan email.  

4.6.5.4 Tampilan Menu Laporan Mustahik 

Tampilan Menu Laporan Mustahik menampilkan data mustahik yang telah 

di input sebelumnya, pada laporan data mustahik dapat di cetak laporan per 

kategori program kerja.  
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Gambar 4.36 Tampilan Menu Laporan Mustahik 

Pada Gambar 4.36 Tampilan Menu Laporan Mustahik menampilkan laporan 

mustahik apabila direktur memilih menu laporan mustahik akan muncul data yang 

sebelumnya telah di input kemudian pilih cetak, maka muncul tampilan seperti 

pada gambar mulai dari foto, kategori, kecamatan, tgl registrasi, nama mustahik, 

alamat, nomor telepon, email, dan status.  

4.6.5.5 Tampilan Menu Grafik Mustahik 

Tampilan Menu Grafik Mustahik menampilkan angka jumlah mustahik 

per kecamatan, per bulan, dan per kategori program kerja. 
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Gambar 4.37 Tampilan Grafik Mustahik Per Kecamatan 

Pada Gambar 4.37 Tampilan Grafik Mustahik Per Kecamatan menampilkan 

jumlah mustahik dari yang paling rendah sampai yang tertinggi per kecamatan 

yang ada di Palembang. Apabila direktur memilih menu grafik mustahik muncul 

pilihan kategori dan tahun, pilih kategori per kecamatan maka muncul tampilan 

seperti pada gambar diatas. 

 

Gambar 4.38 Tampilan Grafik Mustahik Per Program Kerja 
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Pada Gambar 4.38 Tampilan Grafik Mustahik Per Program Kerja menampilkan 

jumlah mustahik dari yang paling rendah sampai yang tertinggi per program kerja. 

Apabila direktur memilih menu grafik mustahik muncul pilihan kategori dan 

tahun, pilih kategori per program kerja maka muncul tampilan seperti pada 

gambar diatas. 

 

Gambar 4.39 Tampilan Grafik Mustahik Per Bulan 

Pada Gambar 4.39 Tampilan Grafik Mustahik Per Bulan menampilkan jumlah 

mustahik dari yang paling rendah sampai yang tertinggi per bulan. Apabila 

direktur memilih menu grafik mustahik muncul pilihan kategori dan tahun, pilih 

kategori per bulan maka muncul tampilan seperti pada gambar diatas. 

4.6.5.6 Tampilan Menu Grafik Muzaki 

Tampilan Menu Grafik Muzaki menampilkan angka jumlah muzaki 

periode per bulan pada tahun yang di tentukan. 
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Gambar 4.40 Tampilan Grafik Muzaki Per Bulan 

Pada Gambar 4.40 Tampilan Grafik Muzaki Per Bulan menampilkan jumlah 

muzaki dari yang paling rendah sampai yang tertinggi per bulan. Apabila direktur 

memilih menu grafik muzaki muncul pilihan tahun, pilih tahun yang ingin di lihat 

gradiknya dan akan muncul tampilan seperti pada gambar diatas. 

4.7 Pengujian Black-Box (Black-Box Testing) 

Setiap program menjalani pengujian secara pribadi untuk memastikan bahwa 

program yang telah kita buat bisa bebas dari kesalahan (bugs), walaupun tidak 

menutup kemungkinan masih terjadi sedikit kesalahan atau tidak sempurna. 

Namun dengan demikian, dengan melakukan pengujian perangkat lunak dapat 

meminimalisasi bugs pada sistem. 

Pada pengujuan ini, peneliti menggunakan metode pengujian unit dengan  

pendekatan black-box testing. Pengujian secara black-box, yaitu suatu 

pendekatan untuk menguji apakah setiap fungsi didalam program dapat berjalan 

dengan benar.  
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Dibawah ini merupakan tabel hasil pengujian yang peneliti lakukan : 

4.7.1 Tabel Pengujian Halaman Admin 

Pada tabel pengujian halaman admin di khususkan pada bagian admin yang 

menjabat sebagai administrasi,  mulai dai pengujian login, halaman depan admin, 

menu profile, menu mustahik, menu donasi, menu bantuan, menu sistem, kelola 

data mustahik, kelola data muzaki, kelola data bantuan, kelola data agenda, dan 

menu log out. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut : 

 Tabel 4.11 Pengujian Halaman Admin  
Metode Pengujian Kondisi Hasil Yang Diharapkan Ket 

Login Admin - Input username dan 
password dengan benar 

- Input username dan 
password yang salah 

- Menampilkan halaman admin 
- Menampilkan “maaf, anda tidak 

memiliki akses 

 
OK 
 

Halaman Depan 
Admin 

Tampilan awal - Menampilkan menu mustahik, 
pengelolaan, laporan, grafik, dan 
sistem 

- Menampilkan data mustahik 
terbaru 

- Menampilkan data bantuan 
terbaru 

OK 

Menu Profile - Menu utama 
 

- Edit profile 

- Menampilkan halaman utama 
- Menampilkan detail data admin 

 
OK 
 

Menu Mustahik  - Input data mustahik secara 
lengkap 
 

- Input data mustahik secara 
tidak lengkap 

- Menampilkan “Succes, data 
mustahik telah di proses” 

- Menampilkan “ Please fill out this 
field” 

 
OK 

Menu Donasi - Input data muzaki secara 
lengkap 
 

- Input rincian donasi secara 
lengkap 

- Input data muzaki secara 
tidak lengkap 

- Input rincian donasi secara 
tidak lengkap 

- Menampilkan “Succes, data 
donasi telah di proses” 

- Menampilkan jumlah donasi yang 
disalurkan 

- Menampilkan “Please fill out this 
field” 

- Menampilkan “Please fill out this 
field” 

 
OK 

Menu Bantuan - Input data bantuan secara 
lengkap 
 
Input data bantuan secara 
tidak lengkap 

- Menampilkan “Succes, data 
bantuan telah di proses” 

- Menampilkan “ Please fill out this 
field” 

 
OK 

Menu User - Input data user secara 
lengkap 
 
Input data user secara tidak 
lengkap 

- Menampilkan “Succes, data user 
telah di proses” 

- Menampilkan “ Please fill out this 
field” 

 
OK 

Menu Sistem Data user Menampilkan keseluruhan data 
user 

OK 
 

Kelola Data Mustahik 
 
 

- Informasi data mustahik 
 
- Edit data mustahik 

- Ditampilkan pada halaman depan 
admin 

- Menampilkan data mustahik 

 
OK 
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- Tambah data mustahik 

- Menampilkan “Succes, data 
donasi telah di proses” 

Kelola Data Donasi - Informasi jumlah donasi 
 

- Edit data muzaki 
 

- Hapus data muzaki 
 

- Tambah jumlah donasi 
- Hapus  jumlah donasi 
 

- Ditampilkan pada halaman depan 
web 

- Menampilkan data mustahik 
- Menampilkan data muzaki 
- Menampilkan “Succes, data 

donasi telah di proses” 
- Menampilkan data jumlah donasi 

 
OK 

Kelola Data Bantuan - Informasi data bantuan 
 

- Tambah data bantuan 
 

 
- Hapus data bantuan 
 

- Ditampilkan pada halaman depan 
admin 

- Menampilkan “Succes, data 
bantuan telah di proses” 

- Menampilkan data bantuan 
 

 
OK 

Kelola Data Agenda - Informasi data agenda 
 

- Edit data agenda 
- Tambah data agenda 
 
 

- Hapus data agenda 

- Ditampilkan pada halaman depan 
web 

- Menampilkan data ageda 
- Menampilkan “Succes, data 

agenda telah di proses” 
- Menampilkan data agenda 

 
OK 

Menu Logout Klik tombol logout Menampilkan”sukses keluar dari 
system” 

OK 

 

Dari hasil pengujian pada tabel diatas terlihat semua menu berjalan sesuai dengan 

yang diharapkan oleh pihak yayasan yang bersangkutan. 

4.7.2 Pengujian Halaman Relawan 

Pada tabel pengujian halaman relawan di khususkan pada bagian relawan 

yang bertuhas sebagai relawan,  mulai dai pengujian login, halaman depan 

relawan, menu profile, menu mustahik, dan menu log out. Hasil pengujian dapat 

dilihat pada Tabel 4.12 berikut : 

Tabel 4.12 Pengujian Halaman Relawan 

Metode Pengujian Kondisi Hasil Yang Diharapkan Ket 
Login Relawan - Input username dan 

password dengan benar 
- Input username dan 

password yang salah 

- Menampilkan halaman relawan 
- Menampilkan “maaf, anda tidak 

memiliki akses 

 
OK 
 

Halaman Depan 
Relawan 

Tampilan awal - Menampilkan menu mustahik 
- Menampilkan data mustahik 

terbaru 

OK 

Menu Profile - Menu utama 
 

- Edit profile 

- Menampilkan halaman utama 
- Menampilkan detail data relawan 

 
OK 
 

Menu Mustahik  - Input data mustahik secara 
lengkap 
 

- Menampilkan “Succes, data 
mustahik telah di proses” 

- Menampilkan “ Please fill out this 

 
OK 
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- Input data mustahik secara 
tidak lengkap 

field” 

Menu Logout Klik tombol logout Menampilkan”sukses keluar dari 
system” 

OK 

 

Dari hasil pengujian pada tabel diatas terlihat semua menu berjalan sesuai dengan 

yang diharapkan oleh pihak yayasan yang bersangkutan. 

4.7.3 Pengujian Halaman Direktur 

Pada tabel pengujian halaman direktur di khususkan pada bagian direktur 

yang menjabat sebagai pimpinan yayasan,  mulai dai pengujian login, halaman 

depan direktur, menu profile, menu laporan, menu grafik dan menu log out. Hasil 

pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut : 

4.13 Tabel Pengujian Halaman Direktur 

Metode Pengujian Kondisi Hasil Yang Diharapkan Ket 
Login direktur - Input username dan 

password dengan benar 
- Input username dan 

password yang salah 

- Menampilkan halaman direktur 
- Menampilkan “maaf, anda tidak 

memiliki akses 

 
OK 
 

Halaman Depan 
Direktur 

Tampilan awal - Menampilkan menu laporan dan 
grafik 

- Menampilkan data mustahik 
terbaru 

- Menampilkan data bantuan 
terbaru 

OK 

Menu Profile - Menu utama 
 

- Edit profile 

- Menampilkan halaman utama 
- Menampilkan detail data direktur 

 
OK 
 

Menu Laporan - Laporan mustahik 
 
 

- Cetak laporan mustahik 
- Laporan donasi 
 
 

- Cetak laporan donasi 
- Laporan bantuan 
 

- Cetak laporan bantuan 

- Menampilkan data mustahik yang 
ingin di cetak 

- Laporan berhasil di cetak 
- Menampilkan data donasi yang 

ingin di cetak 
- Laporan berhasil di cetak 
- Menampilkan data bantuan yang 

ingin di cetak per periode 
- Laporan berhasil di cetak 

 
OK 

Menu Grafik - Grafik donasi 
 

- Grafik muzaki 

- Menampilkan grafik donasi per 
periode 

- Menampilkan grafik donasi per 
periode 

 
OK 

Menu Logout Klik tombol logout Menampilkan”sukses keluar dari 
system” 

OK 
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Dari hasil pengujian pada tabel diatas terlihat semua menu berjalan sesuai dengan 

yang diharapkan oleh pihak yayasan yang bersangkutan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada 

penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sistem informasi penerimaan dan penyaluran zakat, infaq dan sedekah 

yang dibangun menggunakan metode pengembangan Rapid Application 

Development (RAD) dengan tahapan mulai dari Komunikasi yang 

menjelaskan masalah-masalah yang terdapat pada yayasan, cara 

mengatasi masalah, siapa yang menggunakan sistem, serta kebutuhan-

kebutuhan fungsional dan non fungsional. Perencanaan yang menjelaskan 

tahapan proses pembuatan sistem sampai proses penyerahan sistem, 

Pemodelan menggunakan Data Flow Diagram (DFD) yang menjelaskan 

alur-alur sistem diusulkan sebagai bahan untuk membangun sistem, 

kemudian ada Entity Relationship Diagram (ERD)  yang menggambarkan 

keterkaikan atau relasi antar menu. Kontruksi memberikan hasil dari 

tahapan sebelumnya yaitu tampilan pada sistem yang telah dibangun dan 

pengujian sistem, yang terakhir penyerahan sistem kepada pihak yayasan 

sinergi sriwijaya Palembang. 

2. Sistem ini memberikan informasi melalui grafik yang telah di sediakan, 

dari grafik muzaki yang memberikan informasi perhitungan muzaki 

terbanyak per bulannya, fungsinya tidak hanya perhitungan jumlah 

terbanyak melainkan pimpinan dapat mengetahui semisal ada penurunan 

drastis muzaki yang berdonasi dari tiap bulannya sehingga dapat 
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mengambil strategi untuk bulan ke depannya agar donasi yang di 

dapatkan tetap stabil. Selain grafik muzaki ada juga grafik mustahik yang 

memberikan informasi perhitungan mustahik terbanyak per bulan, per 

kecamatan, dan per program kerja, sama halnya seperti grafik muzaki 

fungsi grafik mustahik juga tidak hanya perhitungan terbanyak, dengan 

adanya grafik ini sangat membantu sebagai bahan pengambilan 

keputusan, grafik mustahik per program kerja dapat melihat program yang 

paling sering berjalan, tidak hanya itu grafik per program kerja juga dapat 

melihat program yang kurang berjalan sehingga pimpinan dapat 

mengambil keputusan untuk memberikan bantuan ke mustahik dengan 

program kerja yang kurang berjalan agar semua program berjalan dengan 

seimbang. Kemudian ada grafik mustahik per kecamatan yang dapat 

melihat kecamatan-kecamatan yang paling sering menerima bantuan dan 

juga yang kurang menerima bantuan. Sehingga pimpinan dapat 

mengambil keputusan untuk memberikan bantuan kepada mustahik di 

kecamatan-kecamatan yang kurang mendapatkan bantuan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan-simpulan yang telah dikemukakan, dapat diajukan 

saran-saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut sebagai berikut : 

1. Dilakukan pengembangan sistem yang memungkinkan muzakki agar 

dapat membayar zakatya secara otomatis dengan pembayaran elektronik 

2. Seiring dengan kemajuan teknologi, disarankan pengembangan aplikasi 

yang tadinya berbasis web agar menjadi berbasis mobile android. 
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3. Sistem informasi ini berbasis web, oleh karena itu disarankan agar 

keamanan sistem dapat ditingkatkan. 
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