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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Zakat merupakan urutan ketiga di dalam Rukun Islam setelah syahadat dan 

shalat. Zakat adalah ibadah yang berhubungan dengan harta benda yang bertujuan 

untuk mensucikan harta. 

Saat ini, tidak banyak dari Umat Muslim di dunia yang menganggap 

pentingnya zakat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang 

perekonomian mereka yang mungkin disebabkan akan kurangnya kesadaran diri 

atau karena kurangnya informasi mengenai zakat tersebut.  

Di masyarakat, teknologi sangat dibutuhkan agar mudah mengakses 

berbagai informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, teknologi tidak bisa terpisah 

dari keseharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi. 

Perkembangan jquery merupakan pustaka JavaScript lintas-platform yang 

didesain untuk menyederhanakan client-side scripting pada HTML. 

Sintaks pada jquery didesain untuk memudahkan dalam navigasi sebuah 

dokumen, pengembangan aplikasi berbasis Ajax. jquery juga menyediakan 

kemampuan bagi para pengembang untuk dapat membuat plug-in pada pustaka 

JavaScript ini. Pendekatan modular pada jquery memungkinkan kita untuk dapat 

membuat halaman web yang dinamis dan aplikasi berbasis web yang lebih baik. 

Penggunaan jquery ini dirasakan memiliki peranan penting khususnya 

dalam membangun aplikasi berbasis web yang lebih baik yang biasanya dilakukan 
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secara manual, sehingga akan lebih cepat dikerjakan dengan memanfaatkan 

penggunaan jquery ini. Selain itu aplikasi web menggunakan jquery ini mudah 

untuk diakses sehingga dapat meningkatkan produktifitas pemakainya. 

Adapun Aplikasi Zakat Harta Benda yang ada saat ini, masih terbatas pada 

jenis zakat harta tertentu saja. Oleh karena itu, penulis mencoba membangun 

aplikasi Zakat Harta Benda dengan menambahkan beberapa jenis zakat harta 

benda tertentu dengan menggunakan bahasa pemrograman php, mysql, dan plug in 

jquery yang pemanfaaatannya digunakan sebagai alat bantu untuk membantu 

perhitungan Zakat Harta Benda. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pokok permasalahan yang akan dibahas pada perhitungan zakat harta 

berdasarkan informasi yang diperoleh, yaitu sebagai berikut : 

1. Jenis zakat harta meliputi zakat emas dan perak, zakat pertanian, zakat hewan 

ternak, zakat tabungan, zakat perniagaan, zakat rikaz, dan zakat investasi. 

2. Perhitungan zakat masih manual.  

3. Perhitungan zakat berdasarkan rumus yang ada pada Alquran dan hadis.  
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1.3 Ruang Lingkup 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dibuat ruang lingkup yang 

menjadi bahan penelitian sebagai berikut : 

1. Menentukan jenis dan menghitung jumlah harta. 

2. Menentukan kadar nisab dan membandingkan jumlah harta dengan nisab 

untuk mengetahui apakah jumlah harta sudah mencapai nisab atau belum.  

3. Zakat dihitung dalam satuan rupiah kecuali zakat ternak. 

4. Perhitungan masa haul digunakan tahun masehi dengan mengurangi 11 hari.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan pembuatan program aplikasi ini adalah untuk memudahkan 

masyarakat dalam menghitung zakat yang harus dibayar sesuai dengan jenis 

zakatnya masing-masing dan khususnya bagi para wajib zakat yang harus 

membayar berbagai jenis zakat. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian membangun aplikasi Zakat Harta Benda 

menggunakan plug in jquery adalah: 

1. Membantu untuk mengetahui bagaimana aplikasi zakat harta benda bekerja. 

2. Tahapan penelitian dan hasil penelitian dapat menambah pengetahuan 

mengenai implementasi aplikasi zakat harta benda menggunakan plug in 

jquery. 
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3. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang 

akan mengembangkan aplikasi zakat harta benda menggunakan plug in jquery. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan Pra Skripsi adalah 

sebagai berikut: 

BAB I. Pendahuluan 

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang 

lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II. Tinjauan Pustaka Dan Dasar Teori 

Pada bab ini mencakup Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori. Tinjauan 

Pustaka akan membahas mengenai uraian tentang kajian berbagai pustaka yang 

kemudian hasil kajian ini dihubungkan dengan masalah yang sedang diteliti dalam  

penyusunan Skripsi. Sedangkan Dasar Teori menjelaskan definisi zakat, sumber, 

syarat dan dasar hukum zakat, dan jenis-jenis zakat harta benda. 

 

BAB III. Analisis Dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini dijelaskan mengenai sistem, penjelasan analisis kebutuhan 

sistem, perancangan sistem yang meliputi use case diagram, class diagram, 

sequence diagram, activity diagram, perancangan tabel, relasi tabel, dan 

perancangan antarmuka. 


