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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kesenjangan yang muncul di antara umat tidak dapat dihindari, justru itu 

merupakan hikmah agar kehidupan di dunia berjalan seimbang. Campur tangan 

Allah SWT dalam kondisi yang seharusnya tidak boleh terjadi ini salah satunya 

adalah diwajibkannya zakat bagi si kaya kepada si miskin, dan menganjurkan 

infak serta sedekah. Allah menyejajarkan kewajiban zakat dengan kewajiban salat 

dengan berbagai kalimat dalam Al-Quran hingga dua puluh tujuh ayat 

(Hafidhuddin, 2002). Salah satu seruan Allah tentang kewajiban zakat dalam 

Surah At-Taubah ayat 103, sebagai berikut. 

ُۡۡخذۡ  ۡۗ تََكَۡسَكٞنۡلَّهُم  َۡصلَوَٰ ۡإِنَّ ۡۖ ِهم  َۡعلَي  يِهمۡبِهَاَۡوَصلِّ َۡوتَُزكِّ َۡصَدقَٗةۡتَُطهُِّرهُم  لِِهم  َوَٰ ۡأَم  ِمن 

ُۡوَۡ ٣٠١َۡۡسِميٌعَۡعلِيٌمۡۡٱّللَّ

Artinya: Ambillah   zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan  zakat  itu  kamu  

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, 

dan Allah Maha Mendengan lagi Maha Mengetahui. 

Ibadah dalam Islam memiliki dua bentuk, yaitu ibadah ritual dan ibadah 

sosial. Ibadah sosial memiliki persentase 70% dibanding ibadah ritual, bahkan 

ibadah ritual tidak akan diterima jika seseorang tidak memperhatikan kondisi 

lingkungan di sekitarnya (Sarnapi, 2015). Contoh ibadah ritual yang muslim 

ketahui adalah salat, puasa, haji/umrah, dan ibadah khusus lainnya, sedang zakat 

ibadah pokok nomor ketiga dan rukun Islam, dan infak serta sedekah termasuk ke 

dalam ibadah sosial. Jasafat (2015) menyampaikan dalam penelitiannya zakat 

termasuk ke dalam ibadah sosial karena memiliki dimensi sosial ekonomi umat, 

yaitu merupakan alat/komponen untuk menanggulangi masalah ekonomi Islam 

dan dapat dijadikan tumpuan umat Islam dalam mengatasi kemiskinan. Ilham 

(2013) menyampaikan bukan hanya ibadah ritual tetapi juga ibadah sosial, 
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termasuk kedermawanan dan kasih sayang apabila tidak mau dianggap dusta 

ibadah ritualnya.  

Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) bagi umat muslim merupakan sumber 

penerimaan harta yang cukup besar, sebab memiliki potensi kemaslahatan umat. 

Dana ZIS akan mendorong perputaran harta sehingga harta yang ditimbun (idle) 

akan terdorong berputar dengan cara berubah menjadi sebuah investasi dan daya 

beli, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas individu atau badan usaha 

dan permintaan konsumsi akan barang. Allah menjanjikan balasan paling baik dan 

pahala paling besar di sisi Allah bagi umat yang menunaikan zakat, 

“...tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, 

dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu 

memperoleh (balasan)Nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang 

paling besar pahalanya. (Al-Muzzammil [73]: 20). ZIS dapat menghindarkan umat 

muslim dari sifat bakhil (pelit) dan takut miskin. Hawwa (2005) dalam buku Ihya 

Ulumuddin menyampaikan akibat buruk sifat  kebakhilan adalah seseorang 

menjadi tamak untuk senantiasa mengumpulkan dan menimbun harta mereka. 

Hafidhuddin (2002) dalam bukunya menyampaikan salah satu sebab belum 

berfungsinya zakat sebagai alat/komponen pemerataan kesejahteraan umat adalah 

belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpulan 

zakat. Negara telah berperan dalam pemerataan kesejahteraan melalui ZIS 

tercantum pada Bab III UU No. 38 tahun 1999, mengemukakan bahwa organisasi 

pengelola dana ZIS terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan 

Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua lembaga tersebut sebagai wali amanat untuk 

mengelola pengumpulan hingga penyaluran. Lembaga harus dapat memastikan 

bahwa dana yang dikelola dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan 

berkontribusi terhadap pendistribusian yang adil serta sirkulasi kekayaan dalam 

masyarakat (Ali dkk, 2015: 356). Wahid (2014) dalam studi kasus tesisnya di 

Malaysia menyampaikan, beberapa ulama sepakat bahwa efisiensi dan efektivitas 

pengumpulan zakat dan distribusi sangat bergantung pada tata kelola yang baik 

dari lembaga pengelola zakat.  
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Pengelolaan dana umat di lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia 

sejauh ini memiliki beberapa kelemahan, seperti lemahnya jaringan antar lembaga 

yang menyulitkan koordinasi, integrasi dan sinergi, serta kekurangan yang 

memiliki pengaruh besar adalah kurangnya sistem informasi. Usaha 

mengoptimalkan penyaluran dana ZIS yaitu dengan cara memudahkan pemilik 

dana (donatur) menemukan penerima manfaat yang perlu diberi, sedang penerima 

manfaat dapat dengan mudah menyampaikan latar belakang dan manfaat 

penggunaan dana yang diberikan pemilik dana (donatur). Salah satu caranya 

adalah kehadiran dari sebuah sistem informasi, harapannya adalah mempermudah 

mengenali individu/kelompok di suatu titik yang perlu diberi bantuan ZIS, hal ini 

dapat mencegah individu/kelompok penerima manfaat diberdayakan secara 

“gemuk” di suatu titik sedang di titik yang lain terdapat individu/kelompok 

penerima manfaat yang diberdayakan secara “kurus”.  

Konsep seperti ini akan menguntungkan kedua belah pihak dan mengatasi 

kelemahan lembaga pengelola zakat, dengan konsep tersebut salah satunya 

meminimalisir adanya makelar proposal permohonan dana dari penerima manfaat, 

dan mempermudah lembaga pengelola zakat untuk menilai kredibilitas proposal 

yang diajukan. Sebuah sistem informasi yang dapat mengoptimalkan penyaluran 

dana zakat dengan efektivitas waktu dan tenaga serta tidak terbatas jangkauan 

penyalurannya wujud sistem informasinya adalah sebuah website, gambaran 

sederhananya sebuah “Market Place” bagi pemilik dana (donatur) dan penerima 

manfaat. Latar belakang tersebut yang menggerakan penulis untuk berfokus dalam 

“Perancangan Sistem Informasi Penyaluran Dana Zakat, Infak & Sedekah 

Berbasis Aplikasi Web Menggunakan CodeIgniter Web Framework”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, 

maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu, “Bagaimana merancang sistem 

informasi penyaluran dana zakat, infak & sedekah berbasis aplikasi web 

menggunakan CodeIgniter Web Framework”. 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah digunakan untuk mengarahkan dalam membahas permasalahan 

agar terfokus, untuk itu batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Obyek penelitian hanya kepada pemilik dana (donatur) dan 8 golongan yang 

termasuk penerima manfaat. 

2. Aliran uang dari pemilik dana (donatur) kepada penerima manfaat yang 

dikelola sistem adalah uang zakat harta (mal), infak, dan sedekah. 

3. Perhitungan wajib zakat diserahkan kepada pemilik dana (donatur) atau 

melalui bantuan lembaga pengelola zakat. 

4. Sistem informasi yang dibangun merupakan aplikasi berbasis web 

menggunakan web application framework yaitu CodeIgniter. 

5. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dijadikan mitra adalah LazisMu Solo. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam perancangan sistem informasi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Merancang sistem informasi dalam bentuk aplikasi website yang bertujuan 

untuk saling mempertemukan “Web Store” bagi pemilik dana (donatur) dan 

yang membutuhkan dana (penerima manfaat). 

2. Merancang sistem informasi yang memudahkan penerima manfaat dalam 

menyampaikan latar belakang diri dan rencana penggunaan dana dalam bentuk 

program/proposal ditujukan ke lembaga pengelola zakat.  

3. Merancang sistem informasi yang memudahkan pemilik dana (donatur) dalam 

menyalurkan kewajiban zakat, infak & sedekah kepada penerima manfaat 

dengan cepat dan tepat, sesuai program/proposal dari penerima manfaat. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan tercapai dalam perancangan sistem informasi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Pemilik dana (donatur) 

a. Pemilik dana (donatur) dapat dengan mudah menemukan dan menyalurkan 

kewajiban zakat, infak & sedekah hanya dengan berbekal koneksi internet 
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agar terhubung dengan aplikasi website tersebut dan memudahkan pemilik 

dana (donatur) karena tidak harus datang langsung ke lembaga pengelola 

zakat untuk menyalurkannya. 

b. Pemilik dana (donatur) dapat dengan mudah memilih penerima manfaat 

yang patut diberi bantuan berlandaskan latar belakang dan rencana 

penggunaan dana yang terwujud ke proposal/program. 

c. Pemilik dana (donatur) dapat memantau dan mengawasi penggunaan dana 

yang sudah diterima oleh penerima manfaat dengan adanya mekanisme 

pelaporan dari penerima manfaat dalam sistem. 

2. Bagi Penerima manfaat 

a. Penerima manfaat dapat dengan terbuka menyampaikan latar belakang 

dirinya dengan beberapa bukti/alasan kepatutan untuk diberi dana. 

b. Penerima manfaat dapat menyampaikan rencana penggunaan dana dengan 

cara mengirimkan proposal program kepada sistem dalam bentuk proposal 

untuk kebutuhan habis pakai/pemenuhan kebutuhan dasar, kegiatan sosial 

kemasyarakatan, dan modal usaha. 

c. Penerima manfaat memiliki peluang segera diberi bantuan dana karena 

terekspos di dalam sistem informasi tersebut. 

3. Bagi Lembaga Pengelola Zakat 

a. Lembaga pengelola zakat terbantu oleh sistem tersebut dalam peran 

pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak & sedekah. 

b. Lembaga pengelola zakat akan dengan mudah memantau dan mengawasi 

penggunaan dana serta transparansi penggunaan dana. 

c. Lembaga pengelola zakat ikut mendukung dalam penerapan sistem 

informasi dan teknologi pendistribusian dana ZIS ini sehingga harapan 

terciptanya pemerataan dan kecepatan penyaluran dana dari pemilik dana 

(donatur) kepada penerima manfaat. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan disampaikan untuk menjelaskan gambaran penulisan tugas 

akhir ini secara umum. Sistematika penulisan dapat disampaikan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini dimaksudkan untuk menjelaskan pendahuluan dari penelitian ini 

yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

Bab II Landasan Teori 

Bab ini berisikan teori, ilmu, dan hasil pemikiran penulis lain yang 

menjadi pendukung sebagai landasan berpikir. Landasan teori yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu fikih ZIS, teori desain sistem, teori 

desain aplikasi web, dan tinjauan pustaka. 

Bab III Metodologi Penelitian 

Bab ini membahas tahapan, dan metode yang digunakan dalam 

menyelesaikan permasalahan, terdiri dari obyek penelitian, teknik 

pengumpulan data, prosedur penelitian, perancangan sistem, perancangan 

aplikasi website, pengujian aplikasi website, publikasi dan promosi 

aplikasi website, dan kerangka pemecahan masalah. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini membahas penyelesaian permasalahan yang diangkat 

berdasarkan metode meliputi hasil dan pembahasan penelitian. 

Bab V Penutup 

Bab ini menyampaikan kesimpulan yang didapat dari analisis dan 

perancangan sistem guna menjawab perumusan masalah dan tujuan 

penelitian yang ingin dicapai, serta saran yang dapat disampaikan guna 

penulisan yang lebih baik di masa yang akan datang. 


