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ABSTRAK 

 

Data dan informasi adalah sesuatu yang teramat penting dan berharga dalam sebuah organisasi dewasa ini. 

Pengelolan data dan informasi yang akurat dan cepat dapat membantu tumbuh kembangnya sebuah organisasi. 

Maka dari itu, pengelolaan data dan informasi dipandang penting demi kelancaran sebuah pekerjaan dan untuk 

menganalisa perkembangan dari pekerjaan itu sendiri. Untuk pengelolaan data dan informasi dibutuhkan sebuah 

aplikasi terkomputerisasi. Aplikasi juga sangat dibutuhkan dalam pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat 

(BAZ) Masjid seperti di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Adapun tujuan yang hendak dicapai 

adalah menghasilkan aplikasi pengelolaan data zakat infaq dan shadaqah berbasis web pada Masjid Raya Sabilal 

Muhtadin Banjarmasin. Dengan adanya aplikasi pengolahan data zakat infaq dan shadaqah berbasis web pada 

Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin dapat memperbaiki pengolahan data zakat infaq dan shadaqah 

Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin serta dapat membantu Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin 

dalam meningkatkan pelayanan kepada umat secara umum, dan kepada muzakki serta mustahik secara 

khususnya. 
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ABSTRACT 

 

Data and information is something that is very important and valuable in an organization today. Management 

of accurate and fast data and information can help the growth and development of an organization. Therefore, 

data and information management is considered important for the smooth running of a job and to analyze the 

progress of the work itself. For data and information management, a computerized application is needed. 

Applications are also very much needed in the management of zakat at the Amil Zakat Agency (BAZ) of mosques 

such as the Sabilal Muhtadin Great Mosque of Banjarmasin. The goal to be achieved is to produce a web-based 

zakat infaq and shadaqah data management application at the Sabilal Muhtadin Grand Mosque Banjarmasin. 

With the application of web-based zakat infaq and shadaqah data processing applications at the Sabilal 

Muhtadin Great Mosque of Banjarmasin, it can improve data processing of zakat infaq and shadaqah at the 

Sabilal Muhtadin Great Mosque of Banjarmasin and can help the Sabilal Muhtadin Great Mosque of 

Banjarmasin in improving services to the people in general, and to muzakki and mustahik in particular. 
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PENDAHULUAN  

Perkembangan Teknologi Informasi sangat 

berperan penting bagi kehidupan manusia. dengan 

adanya perkembangan Teknologi Informasi 

manusia dapat dengan mudah mendapatkan 

informasi dan manusia dapat dengan mudah 

melakukan kegiatan sehari-hari dengan bantuan 

teknologi yang ada. Teknologi membawa manusia 

melihat lebih jauh dunia luar, membuka wawasan 

berfikir, serta membangun sebuah kreativitas untuk 

menciptakan hal-hal baru. Salah satu teknologi 

yang saat ini berkembang sangat pesat adalah 

aplikasi berbasis web. Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi ini telah memberikan 

dampak yang besar pada masyarakat (O'Brien, 

James A., Marakas, 2011).  

Bidang keuangan khususnya akuntansi 

menjadi salah satu bagian terpenting untuk 

mengimbangi kemajuan ilmu dan teknologi, 

sehingga banyak perusahaan berlomba-lomba 

untuk mengembangkan sistem informasi akuntansi 

yang mereka miliki. Salah satunya di bidang sosial 

dan dakwah, banyak yayasan dan lembaga yang 

menawarkan jasa untuk memenuhi kebutuhan 

rohani masyarakat. Badan amil zakat termasuk di 

dalamnya. Zakat merupakan salah satu kewajiban 

bagi umat Islam yang sudah mampu dan hartanya 

sudah mencukupi nishab, sebagai implementasi 

pelaksanaan Rukun Islam yang ketiga, termasuk 

shodaqoh dan infaq, semakin meningkatnya 

kesadaran masyarakat muslim untuk berzakat dan 

diimbangi dengan perkembangan teknologi yang 

semakin cepat, maka dibutuhkan pula pelayanan 

yang cepat dan akurat mengenai sistem informasi 

zakat dan penyaluran zakat.Penting untuk setiap 

lembaga amil zakat memiliki aplikasi yang baik 

agar kualitas layanannya meningkat dan 

masyarakat lebih percaya lagi terhadap lembaga 

amil zakat. Menteri Agama Lukman Hakim 

Saifuddin (2017) mengatakan, penting 

memanfaatkan teknologi informasi untuk 

menunjang pengelolaan zakat yang lebih baik, 

yaitu pengelolaan zakat yang amanah, profesional, 

transparan, akuntabel serta memperhatikan 

kepatuhan syariah (shariah compliance), Sistem 

informasi yang lebih baik diharapkan 

meningkatkan kepercayaan (trust) dari masyarakat 

kepada lembaga amil zakat. 

Sebagaimana layaknya sebagai kegiatan Islam, 

Masjid Raya Sabilal Muhtadin juga dilengkapi 

dengan keberadaan Lembaga Pendidikan Islam 

yang mengasuh aktivitas pendidikan dari tingkat 

TK s/d SMU & SMK yang banyak menjadi 

perhatian warga. Disamping itu juga dilengkapi 

dengan Perpustakaan Umum, Radio Dakwah 

Sabilal Muhtadin, Koperasi Karyawan, sarana 

Olahraga serta SPBU, Akan tetapi pada bagian 

lembaga amil zakat masih kurang dari segi sistem 

yang belum terkomputerisasi yaitu masih mencatat 

dibuku dan diketik kembali untuk dijadikan 

laporan .Sejumlah penelitian telah dilakukan dalam 

membangun sebuah sistem Informasi pengelolaan, 

diantaranya penelitian tentang “Sistem Informasi 

Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Berbasis 

Web Pada Baznas Kabupaten Barru” Oleh Berliana 

Kusuma Riasti, Rosita Yanuarti, Annisa, Gita 

Anesya Pebrianika (2016), ada beberapa masalah 

yaitu belum adanya sistem yang mampu mengatasi 

permasalahan dalam pengelolaan zakat, infaq dan 

sedekah.Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu 

dibuat sebuah aplikasi yang dapat mempermudah 

pengelolaan data zakat, infaq, dan shadaqah, 

sehingga lembaga amil zakat dapat melakukan 

pencarian informasi tentang laporan tersebut 

apabila diperlukan.Berdasarkan latar belakang 

diatas, penulis membuat aplikasi dengan judul 

“APLIKASI PENGELOLAAN DATA ZAKAT 

INFAQ DAN SHADAQAH PADA MASJID 

RAYA SABILAL MUHTADIN 

BANJARMASIN”. 

METODE  
 

Adapun teknik pengumpulan data dalam 

Aplikasi Pemesanan dan Maintenance Parabola 

Transvision Cabang Banjarmasin adalah sebagai 

berikut. 

1. Observasi 
Oservasi adalah suatu cara pengumpulan data 
dengan melakukan penelitian langsung pada 
objek penelitian yaitu Transvision Cabang 
Banjarmasin. 

2. Wawancara 
Wawancara adalah suatu cara pengumpulan 
data dengan mengajukan beberapa 
pertanyaan kepada karyawan Transvision 
Cabang Banjarmasin tentang pemesanan dan 
maintenance parabola. 

3. Studi Pustaka 
Studi pustaka adalah metode pengumpulan 

data dengan studi ke perpustakaan dengan  

mempelajari dan mengutip dari berbagai 

macam buku-buku yang berhubungan dengan 

penelitian. 

 



 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. UML (Unified Modelling Language) 

UML merupakan singkatan dari “Unified 

Modelling Language” yaitu suatu metode 

permodelan secara visual untuk sarana perancangan 

sistem berorientasi objek, atau definisi UML 

yaitu sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi 

standar pada visualisasi, perancangan dan juga 

pendokumentasian sistem software. Berikut ini 

merupakan perancangan UML dari “APLIKASI 

PENGELOLAAN DATA ZAKAT INFAQ DAN 

SHADAQAH PADA MASJID RAYA SABILAL 

MUHTADIN BANJARMASIN”. 

A. Use Case 

Gambar 1. 1 Use Case 

B. Activity Diagram 

1. Loign 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. 2 Activity Diagram Login 

2. Activity Diagram penceramah 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 3 Actyvity Diagram penceramah 

 
3. Activity Diagram Petugas Jum’AT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 4 Activity Diagram Petugas Jum’At 

C. Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi 

antar objek di dalam dan di sekitar sistem.. 

1. Sequence Diagram Login 

 

 

 

 

Gambar 1. 5 Sequence Diagram Login 

2. Sequence Diagram Penceramah 

 

 

 

 

Gambar 1. 6 Sequence Diagram penceramah 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Sequence Diagram Petugas Jum’at 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 7 Sequence Diagram Petugas Jum’at 

HASIL TAMPILAN APLIKASI 

1. Tampilan Halaman Login Form login 
merupakan form untuk dapat mengakses 
menu. 

 

Gambar 1. 8 Tampilan Halaman Login 

 

 
2. Tampilan Form Menu Utama 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 9 Tampilan Form Menu Utama 

 

 

 

 

 

 

3. Tampilan Form Menu Data Karyawan 

Gambar 1. 10 Tampilan Form Menu  data 

karyawan 

 

4. Tampilan Form Menu  Data Penceramah 

. 
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Gambar 1. 11 Tampilan  DataPenceramah 

5. Tampilan Form Menu Data Pengumuman 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 12 Tampilan Form Tambah Data 

Penggumuman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Tampilan Laporan Cetak Data Penceramah 

 

 
 

Gambar 1. 13 Tampilan Laporan Cetak Data Glue 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

dalam bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik 

kesimpulan yaitu : 

1.Aplikasi ini dapat memberikan kemudahan serta 

mempercepat pengolahan data pada Kantor Masjid 

Raya Sabilal Muhtadin. 

2.Informasi output data yang di hasilkan berupa 

laporan data karyawan, penceramah, pengumuman, 

petugas jum’at, shadaqah, zakat, kurban, infaq, dan 

pengajian sehingga menjadi lebih akurat dan 

tingkat ketelitian lebih tinggi, sehingga 

kemungkinan besar kesalahan sangat kecil. 

3.Dengan adanya aplikasi ini dapat memberikan 

keamanan dalam penyimpanan data sehingga tidak 

perlu khawatir data menjadi rusak ataupun hilang. 

4.Aplikasi ini memudahkan dalam melakukan 

perbaikan atau mengoreksi data, apabila suatu 

waktu terjadi kesalahan dalam menginput data. 

Saran 

Aplikasi ini masih jauh dari kata sempurna 

dan tentu masih memiliki banyak 

kekurangan. Sehingga saran-saran yang 

dapat disampaikan  perihal 

penyempurnaan aplikasi ini, antara lain: 

1.Diperlukannya tambahan fitur seperti: 

pembuatan notifikasi untuk pengawas, 

terkoneksi dengan android dan lain lain. 

Untuk pengembangan sistem Adapun 

saran yang ingin di sampaikan oleh penulis 

untuk pengembangan Aplikasi Pelayanan 

Administrasi dan Kepegawaian 

dikelurahan Sungai Jingah Banjarmasin 

adalah sebagi berikut : 

1. Aplikasi ini dapat dikembangkan 

lagi, sehingga dapat di akses dari mana 

saja selama masih dalam cakupan internet 

atau online. 

2.Sistem informasi ini dapat 

dikembangkan kembali dengan desain 

yang lebih memudahkan pengguna. 

3.Menambahkan item-item yang 

diperlukan dalam pengelolaan zakat, infaq, 

dan shadaqah dimasa yang akan datang. 

4.Dapat dikembangkan menjadi aplikasi 

yang berbasis mobile jika sangat 

diperlukan. 
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