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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Syariat  Islam sebagai ajaran wahyu dapat dipetakan menjadi dua kelompok. 

Pertama, ajaran Islam yang memiliki interkoneksi vertikal, yaitu antara manusia 

dengan tuhan. Kedua, ajaran Islam yang memiliki interkoneksi horizontal, kaitannya 

bukan hanya antara manusia dengan tuhan, melainkan memiliki interkoneksi sosial. 

Salah satu ajaran Islam yang memiliki interkoneksi sosial adalahzakat. Sebagaimana 

yang telah di katakan Al-Quran dalam surat At-Tawba ayat 103. 

Perkembangan teknologi saat ini berkembang pesat begitu juga dengan 

teknologi telpon seluler yang semakin hari mengalami peningkatan yang cepat. Saat 

ini, penggunaan teknologi ini dirasakan memiliki peranan penting khususnya dalam 

membantu beberapa jenis pekerjaan yang biasanya dilakukan secara manual akan 

lebih cepat dikerjakan dengan memamfaatkan penggunaan teknologi ini. Selain itu 

teknologi ini memudahkan untuk diakses sehingga dapat meningkatkan produktifitas 

pemakainya. Pada kesempatan kali ini, penulis mencoba memampaatkan pengguna 

teknologi telpon seluler dalam menjalankan aplikasi zakat berbasis android. 

Pembayaran sakat sendiri merupakan hal yang di wajibkan. Khususnya bagi umat 

Islam, sebab zakat merupakan ajaran pokpok agama yang sangat penting dan strategis 

dalam islam, zakat merupakan rukun islam yang ke empat setelah syahadat, shalat 
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dan puasa pada bulan Ramadhan. Seperti yang tercantum dalam hadist riwayat 

Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar : Islam dibagun atas lima rukun. 

Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad SAW utusan Allah, menegakkan 

shalat, puasa ramadhan, membayar zakat, dan menunaikan haji apa bila mampu”. Jika 

shalat berfungsi untuk membentuk keshalihan dari sisi pribadi, maka zakat berfungsi 

membentuk keshalihan dalam sistem sosial kemasyarakatan. Pembentukan keshalihan 

pribadi dan keshalihan dalam sistem masyarakat inilah salah satu tujuan 

diturunkannya risalah Islam oleh Allah SWT kepada manusia. Mengingat pentingnya 

pembayaran zakat itu sendiri, penulis mencoba mengimplementasikannya dalam 

bentuk software zakat.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Penulis bermaksud mengangkat 

permasalahan tersebut sebagai bahan perancangan. Oleh karena itu, Penulis memilih 

topik ini untuk Tugas Akhir dengan judul “APLIKASI ZAKAT BERBASIS 

ANDROID 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan membahas. Bagaimana 

membuat atau membangun suatu “ aplikasi zakat berbasis android” 

1.3 Ruang Lingkup 

Penelitian ini membuat aplikasi menghitung  zakat dan mengelola informasi 

zakat.  
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1. Memberikan informasi mengenai zakat fitrah dan zakat maal menurut mazhab  

Syafi’i. 

2. Zakat yang dibahas nizab dan besarnya zakat menurut ketentuan mazhab 

syafi’i. 

3. Perhitungan zakat fitrah dan maal. 

4. Versi android yang dipakai adalah KitKet. 

5. Aplikasi yang di bangun menggunakan Andoid Studio. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan tugas akhir ini tidak lain untuk membuat aplikasi zakat 

berbasis android. Untuk masyarakat awam dalam penyelsaian perhitungan zakat. 

 

1.5 Mamfaat Penelitian 

 Adapun mamfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Bagi penulis, dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan di bidang teknologi 

dan menambah pengetahuan tentang zakat..  

1. Memudahkan masyarakat untuk memahami tentang aturan-aturan zakat 

menggunakan aplikasi zakat berbasis Android. Menambah pengetahuan 

masyarakat tentang zakat cukup menggunakan smartphone. 
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2. Hasilnya Insya Allah dapat diterima oleh semua pihak terkait guna kepentingan 

bersama. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

 Secara garis besar sistematika penulisan pada skripsi yang dibuat adalah 

sebgai berikut : 

1. Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman 

motto, halaman pesembahan, intisari, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, 

daftar tabel, dan daftar lampiran. 

2. Bagian skripsi terdiri dari lima bab yaitu: 

BAB I : Pendahuluan, menguraian tentang latar belakang, permasalahan, tujuan, 

mamfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi. 

 

BAB II : Landasan teori, yaitu bab yang menguraikan tentang kajian pustaka baik 

dari buku-buku ilmiah, maupun sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini. 

BAB III : metodologi penelitian yaitu, bab yang menguraikan tentang objek 

penelitian, variabael, metode penelitian, metode pengumpulan data, dan metode 

analisis data. 

BAB IV : Hasil penelitaian dan pembahasan, yaitu bab yang menguraikan tentang 

hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah di peroleh. 
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BAB V : Simpulan dan saran, yaitu bab yang berisi simpulan hasil dan saran serta 

hasil penelitian. 

3. Bagian akhir skripsi : Terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


