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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Persyarikatan Muhammadiyah merupakan salah satu Organisasi Masyarakat 

Islam terbesar di Indonesia, dan dikenal sebagai organisasi Islam yang berbasis 

modern. Organisasi Muhammadiyah bergerak dalam berbagai bidang, diantaranya 

bidang sosial, bidang kesehatan serta bidang pendidikan. Dalam bidang sosial 

Muhammadiyah membentuk badan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah 

Muhammdiyah atau disingkat dengan sebutan LAZISMU. LAZISMU merupakan 

lembaga nirlaba yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui 

pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan dana 

kedermawanan lainnya, baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan atau 

instansi. 

LAZISMU berdiri pada tahun 2002 yang ditandai dengan penandatanganan 

deklarasi oleh Prof. Dr. HA. Syafi’I Ma’arif, MA selaku Ketua Umum Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah dan selanjutnya dikukuhkan Oleh Mentri Agama Repubik 

Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK  Nomor : 457 

Tanggal 21 November 2002. 

Berdirinya LAZISMU bertujuan sebagai institusi pengelola zakat dengan 

manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari 

penyelesaian masalah (problem solver) yang dihadapi oleh Negara Indonesia. Saat 

ini Indonesia kembali dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang 

menjadikan latar belakang berdirinya LAZISMU. Dua factor utama tersebut 

adalah  Pertama: kemiskinan yang semakin meluas, kebodohan dan sumberdaya 

manusia yang sangat rendah. Kedua: zakat mampu mendorong keadilan sosial, 

seperti peningkatan sumberdaya manusia dengan cara pembentukan masyarakat 

mandiri untuk penuntasan kemiskinan. 

Sebagai Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki 

potensi zakat yang terbilang cukup tinggi. Namun pendayagunakan potensi yang 

sudah ada belum bisa dikelola secara maksimal, sehingga tidak memberikan 

dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada. 
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LAZISMU sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional yang diakui oleh Negara 

sudah selayaknya memiliki Aplikasi pendukung untuk memenuhi standar 

pelayanan publik. Salah satunya dengan menerapkan SIM (sistem informasi 

manajemen) untuk mengoptimalkan kinerja dari LAZISMU sebagai badan 

pengelolah Zakat. Fungsi LAZISMU yaitu mengumpulkan, mendistribusikan 

serta mendayagunakan zakat secara optimal dan professional. Sehingga 

memerlukan sistem yang memiliki fleksibilitas  tinggi untuk menunjang 

pengoptimalan kinerja LAZISMU.  

Program pendayagunaan yang dimilki oleh badan LAZISMU memerlukan 

standar  pelayanan dengan manajemen modern  salah satunya adalah SIM. Secara 

umum SIM (Sistem informasi manajemen) didefinisikan sebagai kumpulan dari 

interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan 

mengolah data untuk menyediakan informasi. Sistem yang menyediakan 

informasi digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, serta pengambilan 

keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini sangat cocok untuk mendukung 

pengoptimalan kinerja dari LAZISMU dalam memenuhi standar  pelayanan 

publik. Dalam operasional programnya  LAZISMU didukung oleh Jaringan Multi 

Lini,  sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar di seluruh provinsi 

(berbasis kabupaten/kota). Salah satunya adalah Kabupaten Malang. 

Saat ini LAZISMU dihadapkan dengan permasalahan di Jaringan Multi Lini 

yang belum memilki standar pelayanan publik. Salah satunya Lazismu Kabupaten 

Malang yang memiliki lebih dari 300 muzakki. Setiap bulannya Lazismu 

Kabupaten Malang bisa mengumpulkan dana zakat dari muzakki kurang lebih 17 

juta rupiah. Akan tetapi Lazismu Kabupaten Malang belum memiliki aplikasi 

pengelola data yang komplit untuk mengoptimalkan pengelolahan data muzakki 

dan mustahik sehingga pengelolahan data tersebut belum maksimal. Mulai dari 

penghimpunan, penyaluran, dan pelaporan, yang belum tersentral kedalam satu 

sistem. 

Aplikasi pengelola data muzakki dan mustahik yang sudah ada pada 

lembaga Lazismu Kabupaten Malang masih memiliki kekurangan. Diantaranya,  

Pertama: Penginputan data pemasukan dari muzakki hanya bisa diinput pada hari 

saat transaksi. Kedua: Aplikasi hanya berfungsi sebagai pencatatan pemasukan 
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dari muzakki/donatur. Ketiga: Tidak adanya fitur pelaporan pengeluaran dan 

penyaluran dana untuk mustahik. Keempat: Belum adanya pencetakan laporan 

yang baik. Kelima: Belum adanya pelaporan yang detail antara muzakki yang 

membayar zakat, infaq dan sodakoh. Keenam: Belum adanya ID muzakki dan 

mustahik  secara otomatis. Ketujuh: belum adanya search engines muzakki dan 

mustahik. 

Berdasarkan penjabaran diatas, Lazismu Kabupaten Malang memerlukan 

suatu rancangan Sistem Informasi Manajemen yang baru agar memiliki standar 

pelayanan publik yang baik. Selama ini pelayanan dilakukan secara manual mulai 

dari pencatatan muzakki, pengumpulan, pelaporan, hingga penyaluran kepada 

mustahik. Pelayanan tersebut dilakukan karena apilikasi yang sudah ada dirasa 

kurang maksimal untuk memenuhi standar pelayanan  ZIS. Hal ini mengakibatkan 

kurang optimalnya kinerja dari Lazismu Kabupaten Malang, sehingga 

kepercayaan muzakki kepada amil zakat menurun. Tanpa dukungan Sistem 

Informasi Manajemen yang baik pengelolaan zakat tidak  akan efektif dan efisien. 

Pengelolaan zakat akan efektif dan efisien jika Sistem Informasi Manajemen 

Lazismu Kabupaten Malang dibenahai untuk mendukung pengoptimalan kinerja 

pelayanannya. Untuk itu perlu menambahkan beberapa fitur dari fitur yang sudah 

ada agar pengolahan data muzakki dan mustahik menjadi lebih maksimal. Fitur 

yang ditambahkan diantaranya: 1.Melengkapi fitur pelaporan, pemasukan, 

pengeluaran, penyaluran dari muzakki 2.Pelaporan penyaluran kemustahik. 

3.Pencatatan data mustahik dan muzakki  4. Search engines muzakki dan 

mustahik  5.Mengintegrasikan antara penghimpunan, penyaluran, dan pelaporan 

antar satu dengan yang lain. Fitur ini diperlukan sebagai salah satu faktor 

pendukung kesuksesan  LAZISMU sebagai problem solver, dan tidak terlepas dari 

manajemen pengelolaan secara kontinyu dan rapi. 

Seperti yang kita ketahui LAZISMU adalah lembaga nirlaba yang 

berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara 

produktif dana ZIS baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan atau instansi. 

Karena LAZISMU menerapkan pendayagunaan secara produktif dan memiliki 

muzakki dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda,  maka dari itu 

LAZISMU memerlukan sistem manajemen pengolahan yang baik mulai dari 
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transparansi laporan keungan, penyaluran, pendayagunaan, serta jumlah muzakki 

dan mustahik. Semua ini memerlukan sistem manajemen pendukung untuk 

memenuhi kebutuhan layanan lembaga ZIS. Tanpa dukungan tersebut pengelolaan 

zakat tidak akan efektif dan efisien. Semakin baik sistem pengelolahannya maka 

akan semakin baik kualitas pelayanan dan dapat meningkatkan kepercayaan 

muzakki. Maka dari itu dengan rancangan Sistem Informasi Manajemen yang 

baru diharapkan bisa menjadi terobosan solusi pengoptimalan pengolahan data 

muzakki dan mustahik. Sehingga tujuan LAZISMU sebagai institusi pengelola 

zakat dengan manajemen modern dapat terwujud. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka 

penulis menyimpulkan beberapa permasalahan. Diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

1. Sistem informasi yang sudah ada dibadan Lazismu Kabupaten Malang 

belum terintegrasi antara penghimpunan, penyaluran, pelaporan, dan 

pengarsipan sehingga akan terjadi ketidak efektifan dalam proses 

pengolahan data. 

2. Penginputan data pemasukan dari muzakki hanya bisa diinput pada hari saat 

transaksi, jadi kita tidak bisa mengimput data kemarin pada hari ini. 

3. Penginputan data yang bisa dilakukan sebatas pencatatan pemasukan dari 

Muzakki/Donator, sedangkan untuk pelaporan pengeluaran dan penyaluran 

dana untuk mustahik belum ada. 

4. Belum adanya pelaporan yang detail antara muzakki yang membayar zakat, 

infaq dan sodakoh. 

5. Belum adanya ID muzakki, mustahik dan ID transaksi secara otomatis. 

6. Melengkapi fitur-fitur yang belum ada untuk pengoptimalan pengolahan 

data muzakki dan mustahik seperti search engines. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah merancang Sistem Informasi 

Manajemen Lazismu Kabupaten Malang agar terintegrasi antara Bagian 
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Penghimpunan dengan Bagian Pendayagunaan serta Memudahkan kinerja amil 

dan manajer dalam pengelolahan laporan donasi ZIS baik pemasukan atau 

pengeluaran disetiap bulannya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Dapat menambah wawasan dalam menganalisa sistem yang sudah 

berjalan dan mengimpelementasikan rancangan Sistem Informasi 

Manajemen ZIS pada khusunya. 

2. Sebagai referensi dan dokumentasi yang dapat digunakan untuk 

pengembangan dari Sistem Informasi Manajemen ZIS dikemudian hari.  

3. Dengan mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen ZIS 

diharapkan dapat membantu mengoptimalkan kinerja Lazismu Kabupaten 

Malang dalam penghimpunan, penyaluran, dan pelaporan. Sehingga 

kinerja dari amil lebih efektif dan efisien. 

4. Mempermudah amil dalam mengelolah data muzakki dan mustahik. 

Sehingga administrasi terkelola secara professional. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain : 

1. Pengembangan dari aplikasi yang sudah ada. 

2. Sistem informasi ini akan terintegrasi antara penghimpunan, penyaluran, 

pelaporan, dan pengarsipan di Lazismu Kabupaten Malang. 

3. Data yang digunakan berasal dari data-data lama Lazismu Kabupaten 

Malang. 

4. Pengembangan sistem informasi ini tidak membahas mengenai keamanan 

data. 

5. Sistem hanya digunakan untuk Lazismu Kabupaten Malang. 

6. Pengembangan sistem informasi ini hanya mencakup sistem pemrosesan 

transaksi pada Bagian Penghimpunan seperti pendaftaran muzakki, 

penerimaan pembayaran donasi dan pelaporan jumlah penerimaan zakat . 
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Proses kegiatan pada Bagian Pendayagunaan seperti pendaftaran 

mustahik, penyaluran donasi dan pelaporan jumlah penyaluran zakat. 

7. Pembuatan sistem informasi manajemen Lazismu Kabupaten Malang 

menggunakan pemodelan pengembangan Rapid Application 

Development, pemrograman PHP, MySql sebagia database dan Apache 

sebagai webserver. 

 

1.6 Metodologi 

Metodelogi yang digunakan pada penulisan Tugas Akhir ini mencakup 

Empat hal yaitu Studi pustaka dan pengumpulan data, perancangan sistem, 

implementasi sistem, dan Testing. 

 

1.6.1 Studi Pustaka dan Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, maka penulisan ini menggunakan beberapa 

metode sebagai sarana untuk membantu serta memudahkan peneliti dalam 

penyusunan laporan dan melakukan kajian rancangan Sistem yang akan dibangun. 

Berikut adalah metode pengumpulan data yang di gunakan yaitu : 

a. Metode Observasi 

Pada tahapan ini kita melakukan pengamatan secara langsung ke tempat 

penerapan Sistem (Lazimu Kabupaten Malang) agar kita mengetahui alur 

kerja dari penerapan pengelolahan Lazimu Kabupaten Malang itu sendiri. 

b. Metode Wawancara 

Pada tahap wawancara ini, peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan 

kepada pegawai Lazismu Kabupaten Malang terkait harapannya dari sistem 

yang akan dibangun. Tujuannya agar peneliti lebih paham permasalahan 

yang dihadapi dan bisa memberikan solusi yang tepat. 

c. Studi Pustaka 

Tujuan dari Studi pustaka adalah untuk menambah referensi akan teori-teori 

yang diperlukan selama penelitian, dengan cara membaca dan mempelajari 

secara mendalam literatur-literatur yang mendukung penelitian ini. 

Diantaranya buku-buku, jurnal, makalah, artikel cetak maupun elektronik, 

dan lain sebagainya. 
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d. Studi Literatur 

Metode pengumpulan data dengan cara menganalisa penelitian sejenis untuk 

mencari kelebihan terhadap penelitian yang peneliti lakukan sekarang dari 

penelitian yang sudah ada. 

 

1.6.2 Perancangan Sistem 

Dalam perancangan sistem informasi ini, peneliti menggunakan metode 

pengembangan sistem Rapid Application Development (RAD) atau 

pengembangan aplikasi cepat yang telah popular dalam mengakselerasikan 

pengembangan sistem dalam waktu yang relatif lebih cepat. Dalam penerapannya, 

Menurut Kendall (2010) tahapan utama dari metode RAD terdiri dari tiga fase 

yaitu : 

1. Requirement Planning (Perencanaan Syarat-Syarat) 

2. Workshop Design (Merancang) 

3. Implementation (Implementasi) 

 

1.6.3 Implementasi Sistem 

Implementasi dilakukan berdasarkan perancangan sistem, yang mana sistem 

alur kerja rancangan menggunakan siklus Rapid Application Development. 

Implementasi dimulai dengan menyiapkan hardware dan software yang 

dibutuhkan. Setelah itu, dilakukan pemrograman dengan Bahasa pemrograman 

PHP dan MySql sebagia data basenya. 

 

1.6.4 Testing 

Tahap evaluasi ini merupakan tahapan terakhir yang akan dilakukan untuk 

mengukur kinerja sistem yang telah dibangun. Apakah sistem tersebut dapat 

menjalankan fungsinya seperti yang telah ditentukan. Sehingga diharapkan 

dengan adanya Sistem Informasi Manajemen Lazismu Kabupaten Malang ini, 

LAZISMU bisa melakukan pengolahan manajemen yang lebih baik lagi dan 

mampu mengoptimalkan pengolahan data. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi, sistematika 

penulisan yang digunakan untuk menyusun laporan tugas akhir. 

 

 BAB II  Landasan Teori 

Berisi tentang penjelaskan dasar-dasar teori yang berkaitan dengan 

pengembangan Sistem informasi manajemen, sistem Rapid 

Application Development, Pemrograman PHP sebagai sistem 

pembangun utama, dan penjelasan tentang MySql sebagai sistem 

database yang akan digunakan dalam pembuatan sistem zakat pada 

Tugas Akhir ini. 

 

 BAB III Analisa dan Perancangan Sistem 

Berisi tentang penjelaskan perancangan usulan yang meliputi Analisis 

Sistem dengan RAD (Rapid Application Development), dan desain 

antar muka dari sistem yang akan dibuat. 

 

 BAB IV Implementasi dan Pengujian 

Berisi hasil implementasi dan pengujian sistem dari analisis 

perancangan  pada bab sebelumnya. 

 

 BAB V Penutup 

Berisi kesimpulan dan saran yang didapatkan selama pelaksanaan 

tugas akhir untuk pengembangan sistem ini kedepannya 

 

 Lampiran-lampiran  

Membahas tentang daftar pustaka, Source Code dan biografi penulis.  

 


