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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat 

ini telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan berbagai aspek 

social. Penggunaan teknologi oleh manusia dalam membantu 

menyelesaikan pekerjaan merupakan hal yang menjadi keharusan dalam 

kehidupan. Salah satunya penggunaan komputer sebagai alat bantu dalam 

menyelesaikan pekerjaan sangat diminati oleh berbagai kalangan, baik 

sebagai pengolah data maupun proses – proses khusus dalam kehidupan 

sehari – hari, karena memiliki tingkat ketelitian yang tinggi dan proses 

kerja yang cepat. 

Dengan menggunakan aplikasi khusus akan memberikan 

kemudahan dalam menyelesaikan permasalahan. Seiring kemajuan 

teknologi computer maka sudah sepantasnya jika ilmu fikih khususnya 

yang membahas pembayaran zakat juga ikut berkembang, dengan diikuti 

perkembangan teknologi computer agar memudahkan pengelola zakat 

dalam perhitungannya.  

Agama islam menjelaskan bahwa zakat menjadi salah satu dari 

pilar utama keislaman seseorang, yaitu syahadat, sholat, puasa ramadhan, 

zakat dan haji bagi yang mampu. Maka jika seseorang yang mampu   
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membayar zakat tetapi tidak menunaikannya berarti dosa sama 

halnya ketika meninggalkan shalat dan puasa ramadhan. 

Informasi mengenai kadar zakat dan nishabnya masih sulit didapat 

karena masih bergantung pada orang yang paham mengenai zakat. 

Masyarakat banyak yang masih belum mengetahui tentang perhitungan 

zakat pada harta atau kekayaan yang telah dimilikinya. Maka pengelola 

zakat harus dapat menghitung harta atau kekayaan yang wajib dizakatkan  

tersebut dengan teliti. Perhitungan zakat dengan manual dirasa sulit dan 

membutuhkan waktu yang lama, untuk memberikan kemudahan pengelola 

zakat dalam menghitungnya, terdapat software aplikasi Microsoft acces  

yang dapat membantu agar perhitungan zakat dapat dilakukan dengan teliti 

dan menghemat waktu. 

Komputer dengan aplikasinya dalam ilmu fikih mengenai zakat 

seperti yang direncanakan dalam skripsi ini didasarkan dari menghitung 

jumlah zakat yang harus dikeluarkan atau dibayar sehingga mempermudah 

pengelola zakat dalam perhitungannya serta menghemat waktu. Pada 

Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah 

Surakarta (Lazismu UMS) perhitungan zakat belum dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi tersebut, ini mengharuskan pengelola zakat 

menghitung jumlah zakat para muzakki dengan manual, sehingga 

menyebabkan kurang efektif dan efisien.   
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Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas memberikan 

acuan dari judul skripsi, yaitu : “ Analisis Perbandingan Program 

Aplikasi berbasis Acces Point dengan Program Aplikasi dari Lazismu 

UMS”, sehingga dengan adanya penelitian yang dilakukan dapat 

menyempurnakan aplikasi yang telah dibuat. Aplikasi ini bisa memberikan 

kemudahan bagi pengelola zakat dalam menghitung jumlah zakat para 

muzakki di lembaga tersebut.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penyusun dapat merumuskan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem operasi program aplikasi zakat yang digunakan 

oleh LAZISMU UMS? 

2. Apakah penggunaan program aplikasi zakat berbasis excel yang 

digunakan LAZISMU UMS mampu untuk kebutuhan olah data dan 

penyajian data yang lebih komplek? 

3. Apakah model pengelolaan keuangan zakat yang berbasis acces 

point akan lebih baik dibanding program aplikasi excel yang 

digunakan oleh LAZISMU UMS? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka Tujuan 

Penelitian yang ingin di capai adalah: 

1. Mengetahui sistem operasi program aplikasi zakat yang digunakan 

oleh LAZISMU UMS. 
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2. Mengetahui penggunaan program aplikasi zakat berbasis excel 

yang digunakan LAZISMU UMS mampu untuk kebutuhan olah 

data dan penyajian data yang lebih komplek. 

3. Mengetahui model pengelolaan keuangan zakat yang berbasis 

acces point akan lebih baik dibanding program aplikasi berbasis 

excel yang digunakan oleh LAZISMU UMS. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diberikan dari penelitian ini dapat memberikan 

manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Secara terperinci manfaat 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat akademis 

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil dari penelitian ini 

dapat menambah wawasan baru dan penelitian ini diharapkan 

sebagai bahan tambahan rujukan dan informasi bagi seseorang 

yang ingin melakukan penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis   

a. Bagi pengguna, penelitian ini diharapkan dapat membantu 

pengelola zakat dalam perhitungan zakat agar lebih teliti dan 

tepat. Karena kesalahan dalam penghitungan zakat akan 

berakibat buruk bagi para mustahiq (yang berhak menerima 

zakat).  
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b. Bagi Lazismu Ums, dapat memberikan kontribusi positif dalam 

rangka memberikan informasi tentang aplikasi zakat berbasis 

acces point. 

E. Metode Penelitian 

E.1. Jenis dan Sumber Data 

  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data 

kualitatif. Sedangkan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer  yang diambil dari hasil wawancara dan dokumentasi dari 

Lazismu UMS. 

E.2 Analisis Data 

  Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

pelaku yang dapat diamati. 

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan ini dibagi menjadi lima bab dengan urutan penulisan 

sebagai berikut : bab I adalah pendahuluan, dalam Bab I ini diuraikan 

mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Bab II adalah landasan teori, 

Pada Bab ini berisi teori-teori yang mendukung penelitian ini yaitu 

mengenai teori zakat dan teori produktivitas, pengaruh teknologi terhadap 

tingkat produksi,  penelitian sebelumnya. Bab III adalah metode penelitian, 

Bab ini berisi tentang tempat dan waktu penelitian, informan penelitian, 
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sampel penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Bab 

IV adalah analisis data dan pembahasan, Berisi tentang deskripsi data, 

analisis data, hasil analisis dan pembahasanya. Bab V adalah kesimpulan 

dan saran, Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-

saran yang perlu untuk disampaikan baik obyek penelitian ataupun bagi 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 


