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MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

 

ABSTRACT 

 

This research aims at determining and analyzing the aupporting factors which 

effect the tithe computerized application in managing tithe in Lazismu. 

Muhammadiyah University of Surakarta. The type of the research is field 

research; it observes the probl;rm from the actual object directly in order to gain 

some information. The approach of the research is descriptive qualitative; it firstly 

collects the data through interview and observation thus the researcher get primary 

and secondary data then the researcher will employ qualitative analysis. Based on 

the fiding of the research, it show that the application in Lazismu Muhammadiyah 

University of Surakarta uses excel program. In relation to the cost, it is quite 

cheap thus both the use of the program and the operational cost are not the 

obstacle factor. From the system point of view, the use of excel application 

program in Lazismu Muhammadiyah University of Surakarta is effective to meet 

the need of monetary service although it still uses a simple excel program. The 

human resource is another point of view which affect the application of the tithe 

since the excel program application depends on the soft skill of the operator. 

Another factor is customer or muzzaki (Arabic) which plays less affect of the 

operational system of the tithe in Lazismu Muhammadiyah University of 

Surakarta. 

Keyword: performance, Lazismu Muhammadiyah University of Surakarta, 

efficiency, tithe management, tithe application 

 

 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor 

pendukung yang mempengaruhi penerapan aplikasi computer zakat yang 

digunakan dalam pengelolaan Lazismu Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian lapangan ( field research) yaitu 

meneliti langsung objek pada masalah yang akan diteliti untuk memperoleh 

informasi. Pendekatan yang digunakan di penelitian ini adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif, dimana setelah data dikumpulkan melalui metode wawancara 

langsung dan observasi sehingga diperoleh data primer dan data sekunder yang 

selanjutnya akan dianalisa dengan kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa aplikasi yang digunakan Lazismu UMS saat 

ini adalah program Microsoft excel.  Dalam segi biaya tidak terlalu mahal atau 

relative murah, dan program yang digunakan masih sangat sederhana sehingga 

belum mampu memenuhi kebutuhan layanan, dan penggunaanya pun dipengaruhi 
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oleh ketrampilan operatornya, sehingga sumber daya manusia berpengaruh dalam 

pengoprasiannya, dan faktor nsabah yang masih belum memiliki pengaruh besar. 

Kata Kunci : Kinerja, Lazismu UMS, effisiensi, pengelolaan zakat. 

 

1. PENDAHULUAN  

Zakat  bagi umat islam adalah kewajiban yang harus ditunaikan karna sudah 

diyakini sebagai pokok ajaran islam. Sehingga dibutuhkan badan pengelola untuk 

mengelola dana zakat atau disebut Badan Amil Zakat. Baik yang berada di tingkat 

pemerintahan, lembaga keagamaan, didaerah baik pusat bahkan tingkat desa yang 

dibawahi oleh pemerintahan maupun lembaga. Sehingga masyarakat dimanapun 

tidak mengalami kesulitan tatkala akan mengeluarkan zakat. 

Selain itu sudah banyak model pelayanan zakat dalam pengelolaannya yang 

bertujuan untuk memudahkan pekerjaan pengelola zakat dan memberikan 

informasi bagi para pengelola zakat dan pembayar zakat. Dalam hal ini ada 

bebrapa faktor yang mampu mendukung dalam membantu mensukseskan program 

aplikasi yang diharapkan berjalan sebagaimana mestinya. Dimana faktor tersebut 

adalah Sumber Daya Manusia yang digunakan, keuangan bagi pendukung aplikasi 

zakat, dan Nasabah yang mendapatkan manfaat dari penggunaan system ini. 

Pada kesempatan ini penulis mencoba faktor-faktor yang mendukung atau 

berpengaruh untuk aplikasi zakat dalam pengelolaan zakat secara manual menjadi 

berbasis aplikasi dengan melakukan penelitian mendalam dan studi kasus pada 

Lazismu UMS sengan judul “Analisis faktor-faktor pendukung yang 

mempengaruhi penerapan aplikasi computer zakat yang dihunakan dalam 

pengelolaan zakat pada Lazismu Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini onforman yang dimaksud adalah kepala Lazismu 

Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai narasumber dari penelitian ini. 

Dalam penelitian ini penulis mengambil sample pada Lazismu UMS kana 

lokasi dan keberadaan sample mudah dimasuki dan ditemui. 
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Bahan ini merupakan bagian terpenting karna merupakan bagian paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah medapatkan data. 

Teknik yang digunakan: 

Observasi Pengumpulan data dengan mencatat hasil penelitian, Wawancara 

Peneliti harus mempersiapakan pertanyaan dan diajukan saat mencari data., 

Dokumentasi Yakni dengan mengambil melalui arsip-arsip yang terkait dalam 

penelitian ini, Studi Pustaka Peneliti mencari referensi yang relevan sesuai 

penelitian dengan menggunakan sumber sumber kepustakaan yang relevan, 

Teknik Analisis Data Teknik yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Mengumpulkan data-data dengan wawancara dan mencari data yang diteliti. 

Tabulasi, setelah semua data dicek dan dikumpulkan melalui wawancara, 

observasi, studi pustaka,  dan studi pustaka, lalu dilakukan pengelompokan data 

yang relevan digunakan, Analisis, yaitu meninterpretasikan data dalam bentuk 

uraian yang telah diperoleh karna permasalahan yang ada. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini yang digunakan adalah data primer hasil wawancara 

langsung penliti dan pihak pengelola Lazismu Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat seberapa besar peran dan 

pengaruh dari beberapa faktor pendukung penerapan aplikasi zakat Lazismu UMS 

dan aplikasi yang digunakan. 

Sistem yang digunakan oleh Lazismu dalam mengelola dana zakat, Sistem 

yang digunakan saat ini dilazismu menggunakan Microsoft excel. Karna 

pencatatan yang dilakukan masih sederhana yakni berupa laporan pemasukan dan 

pengeluaran keuangan. 

Hal ini dirasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pengelola namun 

seiring berkembangnya zaman kebutuhan untuk pelayanan semakin meningkat 

dimana perlu adanya data yang menarik untuk disajikan setiap bulan serta 

dibutuhkan aplikasi yang mampu menginput dengan cepat dan tepat dalam 

penginputan data sehingga dibutuhkan sistem baru untuk pendataan tersebut. 
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Analisis pengaruh dari segi faktor keuangan sebagai pendukung aplikasi zakat 

yang digunakan pada pengelola zakat di Lazismu UMS. 

Berdasarkan hasil wawancara pada pihak pengelola Lazismu UMS dari segi 

faktor keuangan bahwa pengaruh pada faktor ini tidak memiliki pengaruh yang 

terlalu besar karna biaya yang dibutuhkan dalam penerapann aplikasi zakat 

tidaklah besar karna Microsoft excel sendiri sudah tersedia di perangakat 

perangkat komputer. 

Namun, terdapat sisi lain pada faktor keuangan sebagai pendukung aplikasi 

zakat yakni pengelolaan keuangan yang saat ini pengumpulannya dengan cara 

memotong langsung gaji karyawan dan dikirim melalui sistem transfer kemudian 

dana yang masuk dan data yang masuk setelah transfer akan di input oleh 

karyawan bebentuk neraca untuk laporan keuangan. 

Dari hal diatas ternyata memiliki kendala karna belum ada sistem yang tepat 

dalam pengelolaan keuangan yang seperti saat penyaluran karna sulitnya mencari 

data nasabah yang di input dengan manual yang nantinya menimbulkan masalah 

yakni adanya kelebihan pemberian dana bantuan dari zakat terhadap seseorang. 

Sehingga dibutuhkan rancangan aplikasi yang mampu menyajikan data yang rumit 

dan terperinci secara cepat dan tepat. 

Berdasarkan hasil wawancara pada pengelola Lazismu UMS tentang faktor 

pendukung dari segi sistem pada aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan dana 

zakat pada Lazismu UMS  bahwa sistem yang digunakan dalam mendukung 

pengelolaan aplikasi komputer zakat tidak banyak berpengaruh. karna sejauh ini 

aplikasi belum banyak terkendala karna program yang digunakan masih sangat 

sederhana yakni dengan program Microsoft excel. 

Namun menurut peneliti selain sistem yang ada untuk menangani kendala ada 

hal lain juga yang berkaitan dengan sistem yakni sistem yang saat ini digunakan 

sepertinya belum terlalu efektif karna masih cukup sederhana penginputannya 

yakni masih secara manual dan perhitungannya masih membutuhkan banyak 

rumus dan dihitung satu per satu dan penginputannya masih sangat manual 

dengan menginput daftar nama para muzzaki satu per satu  sehingga ada kesulitan 

saat mencari data penerima dana zakat bagi para pengelola. Hal ini dapat 
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menjelaskan bahwa sistem yag digunakan belum efektif terhadap pengelolaan 

zakat di Lazismu UMS. 

Berdasarkan hasil wawancara pada pengelola Lazismu UMS tentang faktor 

pendukung dari segi Sumber Daya Manusia pada aplikasi komputer zakat yang 

digunakan pada pengelolaan dana zakat memiliki pengaruh meskipun pengaruh 

dari faktor Sumber Daya Manusia tidak cukup besar. Karna pada dasarnya semua 

yang menjadi pengelola zakat mampu menguasai aplikasi komputer zakat yang 

saat ini digunakan dimana aplikasi tersebut merupakan aplikasi Microsoft excel 

yang hampir semua pengelola mampu mengoprasikannya dengan baik dan pada 

dasarnya Microsoft excel adalah aplikasi yang yang sangat dasar sehingga mampu 

dipelajari dengan cukup mudah. 

Dibawah ini merupakan gambar tampilan laporan keuangan pada lazismu  

Gambar  

Laporan keuangan juli-desember 2016 

 

Gambar  

Laporan keuangan juli-desember 2016 
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Dalam hal ini peneliti melihat masih ada beberapa hal lain dari faktor sumber 

daya manusia yang masih belum memanfaatkan perangkat aplikasi yang ada di 

dalam program Microsoft excel seperti diagram untuk laporan keuangan dengan 

tampilan diagram yang lebih menarik untuk dibaca para mitra (nasabah).  

Jika data yang disajikan berupa diagram maka data laporan keuangan dapat 

dipahami dengan mudah perkembangannya setiap tahun atau bahkan setiap bulan. 

Oleh karna itu sumber daya manusia sangat berperan cukup besar dimana sumber 

daya yang mengelola dana zakat tersebut dapat memberikan pengaruh ke arah 

yang lebih baik bagi lembaga zakat yang dikelola karna dinamika para mustahik 

dan muzzaki yang kian hari semakin berkembang dan selalu bertambah sehingga 

dibutuhkan kecakapan yang lebih bagi para pengelolanya sehingga mampu 

menggali potensi ZIS lebih besar dan juga dapat membantu dalam membuat 

kebijakan program bagi pengelolaan lembaga zakat tersebut.  

Berdasarkan hasil wawancara pada pengelola Lazismu UMS tentang faktor 

pendukung dari segi nasabah/mitra (muzzaki). Bahwa muzzaki saat ini sudah 

mencapai 840 orang dengan total dana zakat sebesar Rp. 83.423.953. Pihak  

pengelola menyebut mitra karna pihak pengelola mengatakan bahwa lembaga 

mereka lebih kearah non profit atau tidak untuk mencari keuntungan namun lebih 

cenderung untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan 

menggunakan dana zakat yang diperoleh sehingga lebih cenderung disebut mitra.  

Dalam oprasional aplikasi ini sendiri pihak pengelola menyatakan bahwa 

nasabah (mitra) dari segi muzzaki belum cukup berperan dimana mitra hanya 

membayarkan zakatnya saja kepada pihak pengelola dengan cara jika muzzaki 

atau mitra adalah karyawan UMS yang memenuhi standar zakat maka secara 

otomatis sudah dipotong dari gaji setiap bulan untuk zakat dengan sistem transfer 

dari pusat. Setelah itu dana zakat yang masuk diinput menggunakan aplikasi excel 

oleh pihak pengelola zakat. Oleh karna itu aplikasi komputer zakat yang 

digunakan hanya sebatas berguna untuk pengelola dana zakat saja. Sebagai alat 

untuk penginputan pemasukan dan pengeluaran dana zakat yang telah masuk. 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis pada bab sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

Disimpulkan bahwa aplikasi yang digunakan Lazismu UMS saat ini adalah 

program Microsoft excel, dalam segi biaya tidak terlalu mahal sehingga 

pengadaan program aplikasi tidak menjadi faktor penghambat. Namun perlu 

adanya pembaruan sistem aplikasi baru yang lebih kompleks untuk pengelolaan 

dana zakat dan faktor kruangan berperan disini karna perlunya biaya pengadaan 

dan oprasional aplikasi zakat tersebut. 

Dari segi sistem program aplikasi excel yang digunakan pada pengelolaan 

zakat di Lazismu UMS. Namun perlu adanya aplikasi baru yang lebih kompleks 

untuk penyajian data yang semakin rumit dengan cepat dan tepat. 

Disimpulkan bahwa Sumber Daya Mnausia meruupakan salah satu faktor 

yang berpengaruh karnadalam pengoprasian aplikasi sangat bergantung pada 

pengelola yang akan menyajikan data data laporan yang akan disajikan. 

Sistem yang digunakan dalam menerima dana zakat adalah auto debet ( 

potong gaji karyawan langsung) dan ditransfer ke rekening Lazismu UMS 

sehingga faktor mitra/ nasabah belum cukup berperan dalam oprasional sistem 

aplikasi yang digunakan oleh Lazismu UMS. 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil dan simpulan telah diperoleh dalam penelitian ini, maka 

saran yang dapat disampaikan untuk pihak-pihak terkait dan penelitian berikutnya 

adalah: 

Perlu adanya perkembangan aplikasi computer zakat yang dapat 

mempermudah kinerja para pengelola dan juga bisa member informasi kepada 

mitra (nsabah) dalam hal zakat ini. 

Faktor yang digunakan sebagai objek penelitian ini diharpakan nantinya 

menjadi perimbangan Lazismu UMS dlam penerapan aplikasi baru seperti 

pengelolaan keuangan untuk biaya oprasional aplikasi baru hingga perlunya 
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dukungan nasabah dalam pengelolaan dana zakat yakni dengan membantu 

memantau pengelolaannya. 

Skripsi ini jauh dari kata sempurna maka disarankan bagi penelitian 

selanjutnya menggunakan lebih banyak faktor yang lebih berpengaruh sehingga 

mendapatkan hasil yang akurat serta rujukan bagi lembaga pengelola zakat dalam 

melakukan pengembangan pengelolaan. 

Skripsi ini masih belum bisa meneliti dengan baik faktor pendukung aplikasi 

yang digunakan masih sebatas aplikasi yang sederhan pada lembaga ini 

diharapkan pada penelitian berikutnya peneliti dapat mencari lembaga yang sudah 

menggunakan aplikasi pengelola zakat atau menyempurnakan dengan merancang 

aplikasi pada lembaga ini yang pada bagian selanjutnya dapat diteliti faktor- 

faktor yang mempengaruhi penerapannya. 
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