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Abstrak: Pada dasarnya fungsi komputer digunakan sebagai media untuk menyimpan data
yang didalamnya terdapat banyak program aplikasi yang dapat mempermudah serta
menunjang suatu pekerjaan manusia. Pada bagian administrasi sebuah lembaha amil zakat di
daerah Karawang dalam proses pengolahan data zakat, laporan-laporan serta penyimpanan
data masih dilakukan secara manual belum ada aplikasi khusus untuk pengelolaannya. Adanya
kesalahan penginputan data serta ketidak akuratan data sangat mungkin terjadi. Untuk
mengatasi permasalahan tersebut, perancangan sebuah program merupakan solusi terbaik
untuk pemecahan masalah ini. Ketersediaan formulir penginputan data dan media
penyimpanan yang terpusat dalam database, maka dapat membuat aplikasi dalam pengelolaan
zakat menjadi lebih akurat, sehingga akan membuat pengelolaan zakat menjadi lebih
berkualitas. Aplikasi SIMZ mempunyai tampilan yang sederhana dan interaktif namun dapat
mengolah data yang sangat baik dan dapat memenuhi kebutuhan sistem, sehingga pengguna
dapat dengan mudah mengguanakannya. Adapaun dalam perancangan sistem informasi zakat
yang dibuat adalah berorientasi objek.
Kata kunci: berorientasi objek, manajemen zakat, sistem informasi.
Abstract: Basically, the function of a computer is used as a medium for storing data in which
there are many application programs that can simplify and support human work. In the
administrative section of an amil zakat institution in the Karawang area, the processing of zakat
data, reports and data storage is still done manually, there is no special application for its
management. The existence of data input errors and data inaccuracies are very likely to occur.
To solve this problem, designing a program is the best solution for solving this problem. The
availability of data input forms and centralized storage media in a database can make the
application of zakat management more accurate, so that it will make zakat management more
qualified. The SIMZ application has a simple and interactive interface but can process data very
well and can meet system requirements, so that users can easily use it. As for the zakat
information system design made is object-oriented.
Keywords: information system, object oriented, zakat management.
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1. Pendahuluan
Sistem informasi merupakan perpaduan aktivitas user dan teknologi informasi dalam
mendukung manajemen dan operasi. Saat ini teknologi informasi dan komputer mengalami
perkembangan yang signifikan yang sudah di implemetasikan di seluruh negara didunia
termasuk Indonesia [1]. Kemajuan teknologi informasi di Indonesia sangat berkembang, instansi
pemerintahan maupun swasta sudah seharusnya dapat memanfaatkan komputer untuk
memperbaiki sistem dalam proses pencatatan maupun pengolahan data yang sesuai dengan
perkembangan teknologi sekarang [2]. Dalam pengertian lain, rujukan yang digunakan pada
organisasi teknologi informasi dan komunikasi dan menginformasikan cara user dalam
berhubungan dengan teknologi yang mendukung dalam proses bisnis.
Untuk mempermudah bidang pekerjaan dalam suatu perusahaan, maka diperlukan
suatu sistem informasi. Pengelolaan zakat adalah contoh pada bidang agama. Dalam Agama
islam dalam memberantas kemiskinan salah satunya adalah dengan zakat, oleh karena itu
adanya kebutuhan dalam manajemen zakat yang amanah, transparan dan professional [3].
Kata profesional tidak terlepas dari bagaimana pelayanan zakat itu sendiri. Pelayanan yang
yang baik untuk saat ini seharusnya sudah menggunakan sistem informasi agar memperoleh
pencapaian kerja yang maksimal, dalam ini adalah dalam pengelolaan zakat [4]. Manajemen
zakat pada negara Indonesia adalah kajian yang menarik dalam upaya mengentaskan
kemiskinan dan menambah taraf hidup masyarakat, yang mana didapatkan dari potensi zakat
yang ada di Indonesia sebanyak Rp 217 triliun tetapi yang sudah ada sekitar Rp 1,5 triliun [5].
Baitul Maal Pupuk Kujang Cikampek merupakan lembaga atau instansi amil zakat di
kabupaten Karawang. Pada proses operasioanalnya dalam menjalankan kegaiatan pengelolaan
zakat terbilang masih manual, salah satunya adalah mencatan data muzaki ataupun mustahiq
pada lembar kertas. Seperti yang dialami dalam pengelolaan zakat yang berada pada Masjid
Raya Andalas masih bersifat manual dengan word dan excel, yang mempunyai keterbatasan
dalam pengelolaan datanya yang sangat banyak karena beresiko data hilang [6]. Sedangkan
amil atau orang yang mengelola zakat harus mampu memantau pengintegrasian dana zakat
kepada calon mustahiq dengan benar dan tepat dan ini bisa mudah dilakukan jika
memanfaatkan sebuah sistem informasi [7].
Pembuatan sebuah aplikasi merupakan solusi yang tepat pada permasalahan tersebut.
Dengan adanya aplikasi yang akan dibuat nantinya pengelolaan zakat akan lebih berkualitas,
karena dapat menyatukan proses-proses pada kegiatan manajemen zakat, dan juga data yang
dihasilkan dapat langsung disajikan dalam bentuk laporan.
2. Metode Penelitian
Metode pengembangan sistem perangkat lunak pada pembuatan aplikasi sistem
informasi yang peneliti buat menggunakan metode waterfall. Metode ini menggunakan tahapan
software yang berurutan di mulai dengan analisis sampai tahap pendukung [8]. Adapun
deskripsi dari metode waterfall yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Analisa Kebutuhan
Sistem, pada tahapan ini peneliti mengamati setiap masalah yang ada di Baitul Maal Pupuk
Kujang khususnya masalah pada proses pengelolaan data ZIS (Zakat, Infaq, Sodaqoh), lalu
mendefinisikan masalah tersebut. Kemudian Penulis mendeskripsikan sistem yang sedang
dijalankan pada Baitul Maal Pupuk Kujang dengan pemanfaatan UML (Unified Modeling
Language) yaitu menggunakan diagram aktivitas. Kemudian memberikan masukan untuk
memperbaiki dan menambah atau melakukan pergantian sistem yang sedang berjalan, dengan
adanya pembangunan aplikasi, maka dapat diterapkan ke dalam sistem manajemen zakat
sehingga menjadi lebih berkualitas. Begitu pula dengan perancangan sistem usulan
digambarkan dengan usecase diagram dengan pemanfaatan UML (Unified Modeling
Languange). 2) Desain, pada pembuatan aplikasi fokus kepada cara membuat sistem dalam
pemenuhan kebutuhan yang ada pada fase analisis, membuat software dalam upaya dukungan
terhadap sistem terdiri dari: rancangan database dengan ERD (Entity Relationship Diagram)
dan LRS (Logical Record Structure) dan rancangan sistem menggunakan UML (Unfield
Modelling Languange) yaitu dengan component diagram dan Deployment Diagram. 3) Code
Generation, penulis mendeskripsikan perancangan yang diusulkan pada sistem untuk dapat
menjelaskan dalam perintah berupa coding menggunakan bahasa pemrograman VB.Net untuk
membantu dan memecahkan permasalahan yang ada pada Baitul Maal Pupuk Kujang. Penulis
menggunakan penulisan kode dengan metode berorientasi objek. 4) Testing, pengujian
diperlukan untuk penilaian dari keberhasilan program yang dirancang agar dapat segera
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diketahui kelemahan atau fungsi dari program tersebut dengan menggunaka metode black box.
Black box testing merupakan uji coba yang dikerjakan dengan tulisan dalam melakukan
pemeriksaan agar aplikasi dapat berjalan sesuai yang diharapkan. 5) Support dan Maintenance,
pada tahap ini merupakan tahap dilakukannya evaluasi setelah program aplikasi di
implementasikan ke dalam sistem. Tahap ini bisa terjadi dua kemungkinan, apakah dilakukan
penambahan fitur aplikasi terkait pengembangan atau adanya perubahan dalam sistem ataupun
perbaikan karena ditemukannya error pada program aplikasi.
3. Hasil dan Pembahasan
Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan akan disajikan sesuai dengan alur metode
waterfall, di awali dengan pembahasan analisa kebutuhan sistem sampai dengan tahap terakhir
yaitu testing.
Analisa Kebutuhan Sistem
Pada tahap ini merupakan tahapan dimana peneliti memberikan rekomendasi
perubahan sistem yang selama ini di usung oleh lembaga menjadi sistem yang lebih baik
dengan tidak merubah dasar dari proses pengelolaan zakat itu sendiri, salah satunya seperti
memangkas proses manual yang dapat di gantikan prosesnya kedalam proses otomatis yang
ditangani oleh program aplikasi nantinya. Hasil dari analisa tersebut merupakan capaian yang
dapat di berikan oleh program aplikasi setelah di terapkan kedalam sistem, adapun beberapa
capaian yang harus bisa di berikan program aplikasi di antaranya pada proses administrasi
adalah bagian admin dapat mengelola data muzaki, mustahiq, karyawan serta mengelola data
donasi dan juga mencetak laporan.
Use Case Diagram
Merupakan uraian sekelompok node yang saling terkait membentuk sistem dengan
cara teratur yang dengan pengawasan actor [9].

Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Gambar 1. Use Case Diagram proses transaksi donasi
Diagram use case berperan dalam memberikan gambaran dengan ringkas kepada
actor untuk penggunaan sistem dan dapat melakukan apa saja dalam sistem. Dan usecase
diagram yang akan dijelaskan hanya terkait dengan proses utama atau transaksi dari
pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, Sodaqoh) pada gambar 1.
Deskripsi use case diagram pengelolaan data donasi:
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Tabel 1. Deskripsi use case diagram pengelolaan data donasi
Use Case Diagram
Use Case Name
Requirements
Goal
Pre-condition
Post condition
Failed end Conditions
Primary Actors
Main Flow/Basic Path

Alternate flow/Invariant 1

Invariant 2

Deskripsi
Pengelolaan Transaksi Donasi
Administrasi dapat menyimpan data transaksi donasi kedalam sistem.
Administrasi telah melakukan login sebagai administrasi dan menginput data transaksi
donasi.
Berhasil menyimpan data transaksi donasi dan hasilnya dapat di cetak berupa kwitansi
donasi.
Administrasi membatalkan penginputan data donasi karena kesalahan dalam
memasukan beberapa data.
Administrasi
1) Administrasi mengakses form donasi, 2) Administrasi memilih tombol “Input”, 3)
Administrasi memilih tombol cari muzaki, 4) Sistem menampilkan daftar muzaki yang
terdaftar, 5) Administrasi memilih muzaki dan input data donasi, 6) Administrasi
memilih tombol “Save”, 7) Sistem menyimpan data transaksi donasi dan menampilkan
keterangan berhasil menyimpan data, 8) Sistem menampilkan pilihan cetak kwitansi,
9) Administrasi memilih cetak kwitansi, dan 10) Sistem menampilkan kwitansi
transaksi donasi.
A1) Administrasi mencari data donasi, A2) Sistem mencari data donasi dan
menampilkannya, A3) Admistrasi memilih data donasi, A4) Administrasi memilih
tombol “Edit”, A5) Sistem menampilkan data yang dicari, A6) Administrasi merubah
data yang salah, A7) Administrasi memilih tombol “Update”, dan A8) Sistem
menyimpan data kedalam Database.
-

Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Desain
Tahap desain dari berbagai aspek dalam pengembangan sistem usulan dimulai dari
desain Database yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan data. Hingga desain
interface dari aplikasi sistem informasi yang dibuat.
Desain Basis Data
Desain basis data ini menggambarkan hubungan atau relasi antara tabel-tabel yang
ada didalam Database.

Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Gambar 2. ERD (Entity Relationship Diagram) Database Aplikasi SIMZ
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Untuk penggambaran desain Database menggunakan ERD (Entity Relationship
Diagram) dan LRS (Logical Record Structure). Adapun ERD (Entity Relationship Diagram) yang
digunakan pada pembutan program aplikasi sistem informasi zakat ini seperti di gambarkan
pada gambar 2.
ERD adalah model yang memberikan penjelasan konektivitas antar data pada database
sesuai dengan objek dasar data yang memiliki konektivitas antar relasi. Variasi dari kardinalitas
dapat menentukan dalam bentuk koversi tabel [10]. Peran kardinalitas dibutuhkan dalam
mempertegas ketidaksamaan dari pemodelan diagram E-R. Adapun LRS (Logical Record
Structure) yang digunakan pada pembutan program aplikasi sistem informasi zakat ini seperti di
gambarkan pada gambar 3.

Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Gambar 3. LRS (Logical Record Structure) Database Aplikasi SIMZ
LRS (Logical Record Structure) merupakan representasi struktur record pada tabel
sehingga membentuk hasil pada setiap himpunan entitas [11]. Dan pada LRS juga kita
menentukan kardinalitas antar tabel yang berelasi. Berikut LRS dari rancangan aplikasi.
Software Architecture
Adalah proses yang menjelaskan struktur aplikasi dalam pemenuhan kriteria secara
teknis dan operasional dengan mempertimbangkan kualitas kinerja, keamanan dan
pengelolaan. Pada penelitian ini arsiktur program aplikasi yang dibuat digambarkan dengan
menggunakan component diagram dan juga Deployment Diagram.
Component Diagram
Penjelasan struktur dan konektivitas antar komponen software, termasuk
ketergantungan diantara komponen tersebut. Kompenen diagram dapat terdiri berupa
antarmuka pada pelayanan yang disediakan komponen lainnya. Berikut gambar dari diagram
komponen aplikasi yang dirancang:

Alif Rizqi Mulyawan II Sistem Informasi Manajemen …

109

110

ISSN: 2355-3421 (Print) ISSN: 2527-9777 (Online); 105 - 114

Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Gambar 4. Component diagram rancangan aplikasi
Deployment Diagram
Untuk menggambarkan mengenai sistem yang dapat dilihat fisik yang terlihat. Sistem
dengan diwakili node dengan kubus. Garis dapat menkoneksikan kubus satu dengan yang lain
dengan menunjukkan konektivitas diantara node tersebut. Berikut gambar Deployment Diagram
aplikasi yang dirancang pada gambar 5.

Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Gambar 5. Deployment Diagram rancangan aplikasi
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Implementasi Program
Hasil analisa kebutuhan sistem dan desain komponen perancangan program aplikasi di
implementasikan menjadi program aplikasi yang merupakan capaian pada penelitian ini.
Aplikasi SIMZ dirancang berinteraksi secara langsung dengan pengguna melalui interface.
Interface dibuat user friendly agar pengguna dengan mudah dan juga cepat paham dengan
cara menggunakan atau mengelola program aplikasi ini. Berikut beberapa tampilan interface
terkait transaksi dari aplikasi SIMZ pada perancangan sebagai implementasi.

Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Gambar 6. Form login program aplikasi
Form login digunakan sebagai pintu masuk utama dalam mengakses program aplikasi
simz sekaligus menentukan hak akses apa yang akan digunakan.

Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Gambar 7. Form data muzaki program aplikasi
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Form data muzaki merupakan form untuk pengelolaan data muzaki, pada form ini dapat
melakukan input data muzaki baru, edit data muzaki, hapus data muzaki.

Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Gambar 8. Form transaksi donasi program aplikasi
Form transaksi donasi berfungsi untuk menginputkan data donasi yang terjadi pada
kegiatan operasional Baitul Maal. Pada form tersebut dapat memilih jenis donasi yang dilakukan
seperti zakat, infaq atau sodaqoh.
Testing
Proses testing merupakan tahap dari perancangan program yang bertujuan untuk
menguji dan mengetahui proses input dan output apakah hasilnya sesuai dengan yang telah
dikonsepkan diawal perancangan. Dalam proses testing metode yang digunakan adalah teknik
blackbox dengan pengujian hanya pada formulir yang berkoneksi dengan proses bisnis yang
utama saja.
Tabel 2. Hasil Pengujian Blackbox Testing Form Transaksi Donasi
No
1

Skenario Pengujian
Jika textfield tidak diisi
satupun kemudian klik
tombol save

Test Case
-

2

Jika textfield diisi
tetapi beberapa data
kosong, kemudian klik
tombol save

-

3

Jika semua textfield
diisi, kemudian klik
tombol save

-

Hasil Yang Didapat
Sistem menolak
karena data
seharusnya tidak
ada yang kosong
dan akan muncul
pesan peringatan
“masih terdapat data
yang kosong”
Sistem menolak
karena data
seharusnya tidak
ada yang kosong
dan akan muncul
pesan peringatan
“masih terdapat data
yang kosong”
Sistem akan
menerima operasi
save dan
menyimpannya
kedalam Database
dan tampil pesan
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Hasil Pengujian
Sesuai Harapan

Kesimpulan
Valid

Sesuai Harapan

Valid

Sesuai Harapan

Valid
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No

Skenario Pengujian

4

Pencarian data donasi
berdasarkan nomer
donasi dengan
memasukan nomer
yang tidak terdaftar
Pencarian data donasi
berdasarkan nomer
donasi dengan
memasukan nomer yg
terdaftar
Pencarian data donasi
berdasarkan periode
yang ditentukan

5

6

Test Case

Hasil Yang Didapat Hasil Pengujian
“Data berhasil
disimpan”
Sistem akan
Sesuai Harapan
memberikan
informasi “No Donasi
tidak ditemukan”

Kesimpulan

No Donasi: 20160801DN02
(benar)

Sistem akan
Sesuai Harapan
memberikan
informasi “No Donasi
ditemukan”

Valid

Periode Awal: 01/08/2016
Periode Akhir:
05/08/2016

List donasi akan
mensortir dan
menampilkan data
donasi dengan
tanggal donasi dari
rentang waktu yang
ditentukan pada
pencarian

Valid

No Donasi: 20160801DN01
(salah)

Sesuai Harapan

Valid

Sumber: Hasil Penelitian (2020)

4. Kesimpulan
Dengan diterapkan komputerisasi sistem, yaitu: dengan merancang sebuah sebuah
program aplikasi yang dapat membantu dan mengelola data yang berkualitas dimana dapat
menggantikan sistem berjalan yang sudah ada, diharapkan dapat memberikan suatu
keuntungan yang sangat mendasar bagi instansi yaitu berupa otomatisasi dan meningkatkan
informasi yang dihasilkan secara berkualitas. Ini akan berdampak positif tentunya dalam
pengelolaan data zakat, infaq, sodaqoh pada kegiatan operasional setiap harinya pada Baitul
Maal Pupuk Kujang, karena program aplikasi yang baik adalah program yang mampu
memenuhi segala yang dibutuhkan dari pengguna artinya dapat memenuhi keperluan sistem
serta dapat menampung data dalam jumlah yang besar.
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