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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring berjalan waktu, teknologi yang semakin canggih menuntut setiap 

perusahaan atau lembaga harus selalu siap untuk mengupdate dan mengupgrade 

baik sumber daya manusia maupun sumber daya informasi yang ada pada 

perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan atau lembaga dapat terus 

mempertahankan eksistensinya dalam persaingan bisnis yang semakin ketat. 

Tidak hanya mempertahankan, namun teknologi canggih berpengaruh besar 

terhadap pangsa pasar bisnis perusahaan. 

Dalam meningkatkan pelayanan perusahaan terhadap konsumen dalam hal 

ini mustahiq (penerima zakat) dan muzakki (pembayar zakat), teknologi juga 

berperan penting untuk meningkatkan pelayanan yang cepat, akurat dan efisien. 

Perangkat komputer yang canggih berpadu dengan sebuah sistem yang baik dapat 

mewujudkan salah satu tujuan perusahaan dalam meningkatkan pelayanan kepada 

konsumen. Dan pastinya pelayanan yang baik akan menjadi sebuah nilai lebih 

bagi konsumen yang mampu meningkatkan pemasaran perusahaan. 

Badan Amil Zakat Nasional merupakan sebuah lembaga yang dibentuk 

pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan zakat. 

Badan Amil Zakat Nasional atau yang disingkat dengan BAZNAS saat ini sedang 

berjalan dalam proses perkembangan. Hal ini terbukti dengan terus 

dikeluarkannya undang-undang serta peraturan-peraturan yang mengatur tentang 

pengelolaan zakat  secara nasional. 

Semakin canggihnya teknologi sekarang, Badan Amil Zakat Nasional juga 

harus mampu mengikuti perkembangan dengan dibuatnya sebuah Sistem 

Manajemen BAZNAS (SiMBA) yang digunakan untuk mengintegrasikan 

pengelolaan zakat antara BAZNAS Pusat dengan BAZNAS yang ada di daerah 

sehingga dapat menghasilkan laporan-laporan zakat secara real time. 
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Bangka Belitung sebagai provinsi yang baru dibentuk dalam beberapa 

tahun terakhir juga ikut bekerjasama dalam pengelolaan zakat di Indonesia 

khususnya wilayah Prov. Kep. Bangka Belitung. Dalam proses penghimpunan 

zakat di wilayah Bangka Belitung, BAZNAS Prov. Kep. Bangka Belitung terus 

mengalami peningkatan dalam penghimpunan zakat. Seiring dengan hal tersebut, 

BAZNAS Prov. Kep. Bangka Belitung juga berusaha untuk meningkatkan 

penyaluran zakat kepada 8 (delapan) asnaf yang telah ditentukan dalam Al Qur’an 

Surah At Taubah ayat 60. 

Semakin banyaknya transaksi penyaluran zakat, tentunya semakin banyak 

juga proses yang harus terekam dengan baik agar dapat mengurangi resiko 

kekeliruan data di kemudian hari. Proses pencatatan yang dilakukan secara 

manual dinilai sudah sangat sulit dilakukan terutama ketika akan diperlukannya 

data dalam waktu yang cukup singkat. Diperlukan sebuah sistem yang mampu 

menampung semua aktifitas mulai dari pendataan, pencatatan proses transaksi 

hingga pelaporan agar BAZNAS Prov. Kep. Bangka Belitung lebih dapat 

meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kinerja dalam bidang penyaluran 

zakat. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis memandang penting 

mengangkat masalah diatas ke dalam skripsi dengan mengambil judul Rancang 

Bangun Sistem Informasi Manajemen Pendataan dan Pendistribusian Zakat pada 

Badan Amil Zakat Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung Berbasis desktop. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi 

masalah pada bidang pendistribusian sebagai berikut : 

a. Banyaknya proses yang dilakukan secara manual dinilai tak lagi efektif 

untuk bersaing di era teknologi sekarang ini, 

b. Arsip Fisik yang sering tidak tersimpan dengan baik (sering hilang), 

c. Diperlukan sistem yang dapat digunakan semudah mungkin oleh 

pengguna, 
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d. Sistem yang dibangun mencakup pencatatan proposal masuk, pendataan 

mustahiq berdasarkan beberapa kategori, segala jenis transaksi 

penyantunan mustahiq berdasarkan beberapa jenis kategori, hingga 

pembuatan laporan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk lebih terarah, penulis membatasi masalah yang akan dilakukan 

dalam perancangan sistem ini, diantaranya : 

a. Proses Penerimaan Proposal 

b. Proses Survey 

c. Proses Permohonan Dana 

d. Proses Pendistribusian 

e. Laporan Pendistribusian tahunan 

 

1.4 Metodologi Penelitian 

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai sistem yang sudah berjalan di 

perusahaan dalam rangka pengembangan sistem, ada beberapa metodologi 

penelitian yang digunakan yakni : 

1.4.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan dalam laporan ini dilakukan dengan menggunakan beberapa 

metode yaitu : 

a. Wawancara 

 Merupakan metode pengumpulan data yang berupa komunikasi langsung 

antara penulis dengan narasumber bertujuan untuk mendapatkan masukan 

serta informasi yang berkaitan dengan penyusunan laporan ini. 

b. Observasi 

 Dalam hal ini penulis mengamati secara langsung sistem yang sedang 

berjalan di Baznas Prov. Kep. Bangka Belitung dan kebagian-bagian yang 

berhubungan langsung dengan sistem yang akan dikembangkan. 

c. Studi Pustaka 
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Metode pengumpulan data dengan mempelajari dan mengumpulkan bahan 

dari buku-buku atau sumber yang berkaitan dengan topik permasalahan. 

d. Studi Literatur 

 Pengumpulan bahan tertulis yang ada kaitannya dengan masalah yang 

dihadapi. 

1.4.2 Analisa Sistem 

Dalam pengembangan sistem ini, penulis menggunakan metode 

pendekatan object oriented. Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap analisa 

sistem ini adalah sebagai berikut : 

a. Menganalisa sistem yang ada, yaitu mempelajari dan mengetahui apa yang 

dikerjakan pada sistem yang ada. 

b. Menspesifikasikan sistem, yaitu menspesifikasikan masukan yang 

digunakan, database yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran yang 

dihasilkan. 

Adapun tahap-tahap pada analisa sistem antara lain sebagai berikut : 

a. Activity Diagram 

 Digunakan untuk memodelkan alur kerja dari sebuah proses bisnis dan 

mengurutkan setiap aktivitas dalam suatu proses. 

b. Usecase Diagram 

 Untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan 

siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut 

c. Usecase Description 

 Digunakan untuk menjelaskan secara rinci mengenai fungsi-fungsi dari 

sistem yang dikembangkan. 

1.4.3 Perancangan Sistem 

Tahap ini menjelaskan secara rinci mengenai sistem yang dikembangkan 

berdasarkan hasil analisa sistem yang berjalan. Dalam tahap ini ada beberapa 

proses yang akan dilalui seperti : 

a. Entity Relationship Diagram (ERD) 

 ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antara datastore yang 

ada dalam diagram arus data. 
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b. Transformasi ERD ke LRS 

 Kolom relasi atau tabel menunjukkan atribut file yang merupakan suatu 

data field. Kumpulan data field disebut dengan dominan, sedangkan 

masing-masing dari record di dalam data disebut dengan tuple. Setiap 

tuple atau record mempunyai kunci yang unik (key field) yang terdiri dari 

primary key (Kunci Primer) dan foreign key (Kunci Asing). 

c. Logical Record Structure 

 LRS terdiri dari link-link diantara tipe record.Link ini menunjukkan arah 

dari satu tipe record lainnya. 

d. Tabel 

 Tabel merupakan suatu tempat penyimpanan data. Penciptaan tabel 

dilakukan dengan menentukan struktur tabel. Field struktur disebut juga 

sebagai kolom atau attribut. Setelah struktur terbentuk selanjutnya dapat 

diisikan data pada setiap field. Kesatuan utuh dari satu baris field disebut 

dengan satu rekord atau baris. 

e. Spesifikasi Basis Data 

 Spesifikasi basisdata merupakan penjelasan secara lengkap mengenai 

suatu tabel. 

f. Struktur Tampilan 

 Diagram yang menjelaskan tentang bagian-bagian yang termasuk kedalam 

file master, transaksi dan laporan. Dari struktur tampilan ini kita dapat 

mengetahui apa saja yang termasuk ke dalam file master, file transaksi dan  

file laporan. 

g. Rancangan layar 

 Rancangan layar merupakan gambaran konsep tampilan yang akan muncul 

ketika sistem dijalankan oleh pengguna.  

h. Sequence Diagram 

 Digunakan untuk menggambarkan proses kerja sistem ketika diakses oleh 

pengguna. 
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1.5 Maksud dan Tujuan 

Adapun maksud dilaksanakan penelitian ini adalah untuk memenuhi syarat 

dalam  mencapai gelar studi sarjana yang dilaksanakan di STMIK ATMA 

LUHUR Pangkalpinang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui dan memahami proses kerja pada Bid. Pendistribusian 

di Baznas Prov. Kep. Bangka Belitung, 

b. Untuk mengetahui secara detail proses transaksi yang terjadi pada Bid. 

Pendistribusian Baznas Prov. Kep. Bangka Belitung, 

c. Memberikan solusi kemudahan proses kerja dengan sistem yang akan 

dibangun, 

d. Membantu membangun Baznas Prov. Kep. Bangka Belitung menjadi 

lembaga yang lebih modern dan canggih. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Uraian singkat mengenai struktur penulisan pada masing-masing bab 

adalah sebagai berikut: 

BAB I 

 

 

 

BAB II 

 

 

 

BAB III 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Membahas Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Metode Penelitian yang digunakan, Tujuan Penelitian, 

Metodelogi Penelitian serta Sistematika Penulisan. 

LANDASAN TEORI 

Memaparkan teori-teori yang didapat dari sumber-sumber yang 

relevan untuk digunakan sebagai panduan dan teori pendukung dalam 

penelitian serta penyusunan skripsi. 

PENGELOLAAN PROYEK 

Bab ini berisi antara PEP (Project Execution Plan) yang berisi 

objective proyek, identifikasi stakeholders, identifikasi deliverables, 

penjadwalan proyek (yang berisi : work breakdown structure, 

milestone, jadwal proyek) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya), 

struktur tim proyek berupa tabel RAM (Responsible Assignment 
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BAB IV 

 

 

 

BAB V 

 

Matrix) dan skema/diagram struktur, analisa resiko (project risk) dan 

meeting plan. 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini berisi antara lain : analisis, analisis masalah, 

perancangan, perancangan basis data, perancangan menu, perancangan 

keluaran sistem, dan perancangan masukan sistem. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dipaparkan dan saran-saran yang mungkin diperlukan. 

 


