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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era komputerisasi informasi telah berkembang dengan pesat. Terdapat 

sistem operasi yang berkembang salah satunya smartphone. Smartphone sebagai 

product mobile phone dewasa sangat  berkembang pesat dan lebih diminati 

penggunaannya oleh masyarakat karena beragam fitur dapat ditampilkan untuk 

membantu dan mempermudah kegiatan sehari - hari. Sistem operasi android 

merupakan salah satu sistem operasi yang tengah berkembang di masyarakat. 

Dalam hal perintah membayar zakat diwajibkan kepada setiap umat Islam yang 

mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara layak. Bagi muslim 

yang tidak mampu mencukupi biaya hidup, mereka tidak wajib membayar zakat, 

sebaliknya, mereka malah harus diberikan zakat. Siapa saja orang-orang yang 

berhak menerima zakat. Fakir (orang yang tidak memiliki harta), Miskin (orang 

yang penghasilannya tidak mencukupi), Riqab (hamba sahaya atau budak),Gharim 

(orang yang memiliki banyak hutang), Mualaf (orang yang baru masuk Islam), 

Fisabilillah, Ibnu Sabil, Amil zakat . (http://www.zakat.or.id) 

Pembagian zakat berdasarkan nisab. Nisab adalah batas terendah yang telah 

ditetapkan secara syar’i yang menjadi pedoman untuk menentukan kewajiban 

mengeluarkan zakat bagi yang memiliki harta dan telah mencapai ukuran tersebut. 

Harta yang akan dizakati di luar kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang, seperti 

makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat yang digunakan untuk mata 

pencaharian. Harta yang akan dizakati telah berjalan selama 1 tahun 

(haul), terhitung dari kepemilikan nisab. Kecuali zakat pertanian dan buah-buahan 

yang diambil ketika panen. (http://www. cermati.com) 

Berdasarkan hasil observasi di masjid agung pembagian zakat dilakukan 

dengan dimulai dari ketua rt / rw mendata masyarakat yang berhak menerima 

zakat dengan mengumpulkan fotocopy KK, setelah data dikumpulkan oleh ketua 

rt / rw maka tahap selanjutnya adalah penyerahan fotocopy KK dari warga yang 

berhak menerika zakat ke bagian pengurus amil zakat yayasan masjid agung 
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palembang setelah itu pendataan berupa kepala keluarga, nomor ktp, tempat 

tanggal lahir, dan alamat dilakukan dengan menggunakan micorosft excel. 

Penggunaan teknologi informasi dengan berbasis android merupakan solusi 

untuk membantu pihak pengurus masjid dalam memonitoring penerima zakat 

serta dapat memberikan pelayanan yang baik bagi pihak pengurus masjid dan 

masyarakat. Maka penulis menarik kesimpulan untuk membuat penelitan yang 

berjudul “Sistem Informasi Monitoring Dsitribusi Penerima Zakat Pada Masjid 

Agung Palembang”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

     Permasalahan yang sedang berjalan  maka disajikan dalam dirumuskan dan 

batasan masalah sebagai berikut   

1.2.1 Rumusan Masalah 

     Adapun rumusan masalah dari uraian latar belakang diatas adalah, bagaimana 

menbangun Sistem Informasi Monitoring Distribusi Penerima Zakat Pada Masjid 

Agung? 

1.2.2 Batasan Masalah 

Agar pembahasan tetap terarah dan tidak keluar dari topik, maka masalah akan 

dibatasi pada : 

1. Sistem Informasi ini dapat digunakan oleh pengurus masjid bagian zakat 

dan jama’ah / masyarakat 

2. Sistem informasi  yang dibangun berbasis android 

3. Sistem menghasilkan informasi berupa data para penerima zakat fitrah 

4. Menggunakan metode prototype 

5. Meggunakan bahasa pemrograman php dan java 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut : 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

     Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem informasi monitoring 

distribusi penerima zakat pada masjid agung yang dapat diakses melalui android 
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sehingga informasi yang dikelola oleh pengurus masjid dapat bermanfaat bagi 

para masyarakat dan jamaah. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari penelitian yang dilakukan dapat diuraikan antara 

lain yaitu: 

1. Mempermudah proses monitoring pembagian zakat. 

2. Dapat meningkatkan kinerja dari badan amil masjid agung 

3. Memberikan kemudahan bagi jama’ah atau masyarakat untuk melihat 

informasi tentang data yang berhak menerima  

4. Menghemat waktu dan tenaga bagi jama’ah atau masyarakat karena dapat 

melihat informasi secara online melalui smartphone.  

 

1.4 Metodologi Penelitian 

     Metodologi menguraikan tentang pelaksanaan lokasi penelitian, metode 

pengumpulan data, dan metode pengembangan sistem sebagai berikut : 

1.4.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi dari penelitian adalah Masjid Agung Palembang beralamat Jl. Jend. 

Sudirman, 19 Ilir Bukit Kecil, Kota Palembang 

1.4.2 Metode Pengumpulan Data 

Adapun teknik-teknik pengambilan data yang peneliti lakukan dalam penelitian 

adalah: 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan yang dilaksanakan berlokasi di Masjid Agung 

Palembang yang berkaitan dengan monitoring pengelolaan penerima zakat 

lokasi pada sistem yang sedang berjalan. 

2. Wawancara 

Kegiatan wawancara dilaksanakan pengurus zakat beserta pihak-pihak yang 

terlibat didalamnya. 

3. Kepustakaan  

Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dari sumber – sumber 

lain seperti buku, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan 

permasalahan. 
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1.4.3 Metode Pengembangan Sistem 

     Adapun teknik yang digunakan untuk pembangunan sistem adalah model 

Prototype. Metode pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan adanya 

interaksi antara pengembang sistem dengan pengguna sistem, sehingga dapat 

mengatasi ketidakserasian antara pengembang dan pengguna (Pressman, 2012: 

50). 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah mengetahui dan mengikuti pembahasan serta format 

penulisan skripsi ini, maka peneliti membagi tahapan atau sistematika yang 

merupakan kerangka dan pedoman dalam melakukan penulisan dan tahap - tahap 

kegiatan sesuai dengan ruang lingkup yang dijelaskan sebelumnya secara garis 

besar, yang dibagi menjadi beberapa bab yaitu sebagai berikut : 

BAB I     PENDAHULUAN  

Pada bab ini menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, 

metodologi penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Pada bab ini menguraikan konsep dasar dan pengertian yang  berkenaan 

dengan penelitian yang dilakukan, beserta teori-teori mendasar baik 

secara umum maupun khusus dari masalah yang diteliti. 

BAB III ANALISIS DAN DESAIN 

Pada bab ini menguraikan tentang sejarah organiasi, visi dan misi 

organisasi, serta analisis sistem yang sedang berjalan, analisis 

kebutuhan sistem, pemodelan dan desain sistem yang dibangun 

berdasarkan dengan metode penelitian yang digunakan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan hasil yang didapat dari penelitian, dan 

pembahasan tentang sistem yang dibangun. 
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BAB V    PENUTUP 

Pada bab ini menguraikan beberapa kesimpulan dari pembahasan 

masalah pada bab-bab sebelumnya serta memberikan saran yang dapat 

memberikan pengembangan selanjutnya 

 


