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BAB  1

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) yang sekarang telah menjadi BAZNAS

(Badan Amil Zakat Nasional)  merupakan  suatu lembaga yang bergerak dibidang

pengumpulan dan penyaluran zakat, beralamat di Jl. KH. Abdurrahman Siddiq No.

140 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang.

Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang

beragama Islam (muzakki) dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya

(mustahiq) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah.

Zakat telah banyak membantu kehidupan ekonomi masyarakat khususnya

masyarakat muslim  Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan sebuah badan

lembaga zakat nasional yaitu BAZNAS. Selain menerima zakat dari para muzakki dan

menyalurkannya kepada para mustahiq, BAZNAS juga menerima infaq dan shadaqah

dari para masyarakat dan memberdayakannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan

sosial serta meningkatkan status masyarakat dari mustahiq menjadi muzakki.

Bagian pengumpulan adalah bagian yang melayani masalah penerimaan zakat,

infak, dan sadaqah di BAZNAS. Dana yang masuk tersebut akan disalurkan ke 8

golongan yang berhak menerima zakat yaitu:

1. Fakir.

2. Miskin

3. fii sabilillah (Orang yang berjuang di jalan Allah)

4. gharimiin (Orang yang memiliki hutang)

5. Amil (Orang yang mengurusi zakat)

6. muallaf (Orang yang baru memeluk Islam)

7. Hamba sahaya

8. Musafir (Orang yang melakukan perjalanan)

Bagian pendayagunaan adalah layanan yang berfungsi untuk menyalurkan

zakat, infak, dan sadaqah yang masuk ke bagian pengumpulan dan juga menerima

proposal-proposal permohonan bantuan dana dari para pemohon. Proposal-proposal

yang masuk akan disurvey kelayakannya. Hasil survey kelayakan tersebut akan

dipertimbangkan untuk mendapatkan bantuan.
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Selama ini, sistem pendayagunaan belum terkomputerisasi dengan baik,

sehingga sedikit memperlambat kinerja dari para karyawan. Layanan tersebut baik

dalam menginput data dan menyeleksi kelayakan proposal. Karena belum

terkomputerisasi dengan baik maka sistem ini pun tidak dapat terintegrasi, sehingga

mempersulit dalam melakukan peneyeleksian mustahiq dengan proposalnya. Tidak

hanya itu saja bagian tersebut pun merasa kesulitan dalam membuat laporan

pendistribusian zakat mustahiq yang mengajukan proposal bantuan dana, tentu akan

merepotkan pendayagunaan selaku bagian yang menangani pendistribusian zakat

kepada para mustahiq, jika sistem layanan pendayagunaan zakat belum

terkomputerisasi. Melihat situasi diatas, maka perlu sebuah rancang sistem informasi

untuk kemudahan proses pekerjaannya.

1.2. Tujuan

a. Menganalisis dan merancang suatu aplikasi Sistem Informasi yang menangani

masalah layanan pendistribusian zakat.

b. Mengoptimalkan sebaik mungkin sistem pendistribusian zakat.

1.3 Manfaat

a. Memudahkan bagian layanan pendayagunaan dana mustahiq untuk

menangani masalah pendistribusian zakat.

b. Membantu BAZNAS untuk membuat dan melengkapi database para mustahiq.

c. Mempercepat proses survey penyeleksian kelayakan proposal permohonan

dana para mustahiq.

d. Mempermudah bagian bendahara untuk membuat laporan pendistribusian

zakat

e. Mempermudah proses penginputan data
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1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu penelitian dilakukan mulai tanggal 15 Oktober sampai dengan 30

Desember 2012. Pelaksanaan penelitian dalam rangka penyusunan laporan kerja

praktek dilaksanakan di BAZDA Daerah Provinsi Kep Bangka Belitung, yang

bertempat di Jl. KH. Abdurrahman Siddiq No. 140 Kelurahan Gedung Nasional

Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang.


