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 SARI 

 

Zakat merupakan salah satu rukun islam dan unsur pokok bagi tegaknya syariat islam 

yang menjadi kewajiban seorang muslim untuk menunaikannya jika telah memenuhi syarat-

syaratnya. Minat masyarakat membayar zakat dapat dipengaruhi oleh tingkat religiusitas 

seseorang, khususnya pemahaman mengenai kewajiban zakat yang akan mempengaruhi 

kesadaran seseorang untuk mengeluarkan zakat. Dengan kurangnya pemahaman tentang 

zakat tersebut, banyak dari muzakki yang tidak mengetahui perhitungan zakat sesuai nisab 

dan haulnya. Akan tetapi membuat aplikasi zakat berbasis android adalah solusi agar dapat  

mempermudah para muzakki untuk mengetahui perhitungan nisab dan haulnya.. 

Aplikasi zakat ini dibangun menggunakan android studio dan bahasa pemrograman 

java. Untuk perancangan pada aplikasi ini, digunakan proses model waterfall dan perangkat 

lunak yang berisi Use Case Digram, Activity Diagram, Entitas Relationship Diagram(ERD), 

Class Diagram Basis Data Diagram dan Rancangan Antarmuka. Database SQLite digunakan 

untuk menyimpan data dari field-field yang ada diaplikasi. 

Aplikasi yang telah dibangun dalam penelitian ini dilakukan pengujian menggunakan 

metode black box testing. Hasil pengujian menunjukan bahwa dari 6 skenario pengujian 

terdapat 5 skenario yang bernilai valid dan masih terdapat satu skenario yang memiliki 

kesalahan pada penyimpanan tanpa mengisikan nilai terlebih dahulu yang membuat data 

tersebut menjadi tidak valid. Namun kesalahan tersebut tidak mempengaruhi fungsi utama 

dari aplikasi. Sehingga aplikasi ini tetap dapat menghitung dan mencatat zakat dengan baik.  

 

Kata kunci: zakat, model waterfall, use case diagram, Activity diagram, ERD class 

Diagram, Sqlite, android, android studio, java, black box testing. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Zakat merupakan salah satu rukun islam dan unsur pokok bagi tegaknya syariat islam 

yang menjadi kewajiban seorang muslim untuk menunaikannya jika telah memenuhi syarat-

syaratnya (Hussin, Muhammad, & Ahmad, 2013). Selain itu, zakat mempunyai peran yang 

sangat penting bagi umat islam, sebab zakat dapat membersihkan harta dalam arti zakat 

mewajibkan kita menyisihkan harta kita yang di dalamnya terdapat hak milik orang lain 

sebanyak 2,5%. Dalam berzakat seseorang harus menghitung nisab zakatnya terlebih dahulu 

dan menentukan waktu berzakat atau batas haulnya. Adapun pencatatan dan perhitungan 

zakat yang meliputi zakat fitrah dan zakat maal (harta). Zakat fitrah adalah zakat yang 

dilakukan pada hari raya Idul Fitri sedangkan zakat maal adalah zakat hasil perniagaan, 

pertanian, peternakan, uang tabungan, emas dan perak masing-masing jenis memiliki 

perhitungannya sendiri-sendiri. 

Seorang muslim yang memiliki kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang 

telah mencapai nisab dan haul disebut dengan Muzakki. Seorang muslim yang kondisi 

ekonominya tergolong mampu, wajib membayar sebagian harta yang dimiliki kepada orang-

orang yang berhak menerimanya baik melalui panitia zakat maupun mendistribusikan secara 

langsung. Zakat yang dikeluarkan bisa berupa barang ataupun uang. Hal itu dikarenakan agar 

para Muzakki memiliki keleluasaan untuk memilih sesuai dengan kondisi yang menurutnya 

lebih mudah. Minat masyarakat membayar zakat dapat dipengaruhi oleh tingkat religiusitas 

seseorang, khususnya pemahaman mengenai kewajiban zakat yang akan mempengaruhi 

kesadaran seseorang untuk mengeluarkan zakat. Dengan kurangnya pemahaman tentang 

zakat tersebut, banyak dari muzakki yang tidak mengetahui perhitungan zakat sesuai dengan 

nisab dan haul dan tidak mencatat hartanya. Selain itu, dengan adanya keterbatasan dalam 

sarana pencatatan zakat memiliki pengaruh dalam optimalitas penunaian kewajiban zakat. 

Berdasarkan permasalahan diatas, diperlukan suatu sarana yang dapat mempermudah 

perhitungan dan pencatatan zakat sesuai nisab dan haul. Oleh karena itu, akan dibangun 

sebuah aplikasi “Zakat Sesuai Nisab dan Haul” yang akan dijalankan pada smartphone 

berbasis android sehingga informasi tentang zakat yang akan dibutuhkan dapat diakses 
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dengan cepat. Aplikasi yang akan dibangun dengan menggunakan Android Studio ini 

diharapkan dapat menghitung dan mencatat zakat sesuai nisab dan haul. 

Saat ini, telah banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan smartphone berbasis 

android. Indonesia tercatat sebagai negara di Asia Tenggara yang memiliki pengguna 

terbanyak untuk android. Totalnya yakni pengguna 41 juta pengguna atau pangsa pasarnya 

94%. Sementara iOS di Indonesia hanya digunakan 2,8 juta pengguna atau 6%, sedangkan 

penduduk muslim yang ada di Indonesia sebesar 85% dari total jumlah penduduk. 

Berdasarkan informasi yang disebutkan diatas dapat diperkirakan jumlah pengguna android 

yang ber agama muslim adalah 85% dari 41 juta pengguna android (Rachman, 2015). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan yang 

menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana membangun aplikasi zakat sesuai nisab dan 

haul berbasis android. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk membatasi pengerjaan yang akan dilakukan penulis, maka disusunlah batasan 

masalah sebagai berikut: 

 Aplikasi ini diperuntukan kepada muzakki hanya untuk menghitung jumlah zakat dan a.

menentukan batas haul zakatnya. 

 Ruang lingkup zakat diantaranya zakat fitrah dan zakat harta. Adapun zakat harta b.

meliputi zakat uang tabungan, zakat hasil perniagaan, pertanian, peternakan, emas dan 

perak. 

 Pencatatan zakat mengikuti periode-periode tertentu sesuai jenis-jenis zakatnya.  c.

 

1.4 Tujuan Masalah 

Adapun tujuan yang akan dilakukan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut:  

a. Membuat aplikasi yang dapat menghitung nisab zakatnya. 

b. Membuat aplikasi yang dapat mencatat dan menentukan waktu berzakat atau batas 

haulnya. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang akan diharapkan pada tugas akhir adalah sebagai berikut:  

a. Memudahkan masyarakat luas atau Muzakki untuk mengetahui jumlah zakat yang harus 

dikeluarkan sesuai dengan nisabnya. 

b. Memudahkan masyarakat luas atau Muzakki untuk mengetahui kapan dia harus 

membayar zakat sesuai batas haulnya. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 2 metode yaitu metode pengumpulan data dan 

pengembangan aplikasi . 

 

1.6.1 Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melalui studi literatur yang mana digunakan 

untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan terkait dengan masalah yang dihadapi, baik 

itu dari buku – buku, makalah, maupun data – data dari internet.  

 

1.6.2 Pengembangan Aplikasi  

Pada pengembangan Aplikasi ini akan dilakukan dengan model waterfall. Model 

waterfall terdiri dari tahapan aktivitas proses dan disediakan dalam bentuk terpisah meliputi: 

 Analisis kebutuhan a.

Analisis kebutuhan sistem merupakan tahapan awal dalam pembuatan aplikasi ini. 

Analisis kebutuhan sistem ini terdiri dari kebutuhan input, proses dan output.  

 Perancangan sistem b.

Tahapan perancangan ini merupakan susunan kerangka pembuatan aplikasi. Diantaranya 

pembuatan use case diagram, activity diagram, ERD, class diagram, tabel basis data dan 

rancangan interface.  

 Implementasi  c.

Pada tahap ini, hasil dari rancangan sistem akan diimplementasikan menggunakan 

android studio, Sqlite, bahasa pemrograman dan software lain yang diperlukan dalam 

membangun sistem ini. 

 Pengujian sistem d.

Tahap tahap pengujian sistem ini akan dilakukan dengan menggunakan metode black 

box testing agar jika terjadi kesalahan maka dapat langsung diperbaiki.  
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1.7 Sistematika Penelitian 

Untuk memudahkan dalam memahami laporan tugas akhir ini maka dibuatlah satu 

sistematika penulisan. Secara garis besar sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pembahasan masalah umum yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Landasan teori dan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian dan digunakan dalam 

proses analisis permasalahan dalam penelitian. 

BAB III METODOLOGI 

Pada bab ini uraian tentang kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak serta rancangan 

aplikasi perhitungan dan pencatatan zakat sesuai nisab dan haul.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada hasil dan pembahasan dari aplikasi perhitungan dan pencatatan zakat sesuai nisab dan 

haul, berisi tampilan bentuk dari aplikasi berupa gambar hasil screenshoot sistem dan juga 

pembahasan dari hasil pengujian sistem. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari pembuatan sistem informasi ini dan 

juga saran-saran yang perlu diperhatikan berdasarkan dari keterbatasan-keterbatasan yang 

ditemukan selama pengembangan aplikasi perhitungan dan pencatatan zakat sesuai nisab dan 

haul. 
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 BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Teori Zakat 

Zakat menurut bahasa ialah nama’ berarti kesuburan dan thahara berarti kesucian, 

zakat dapat diartikan dengan kesuburan dan suci, dikarenakan zakat dapat memberikan 

kesucian diri dari kotoran dosa dan dapat menyuburkan hartanya. Orang yang disepakati 

wajib mengeluarkan zakat, ialah mereka, telah sampai umur, berakal dan nishab yang 

sempurna (Shiddieqy, 1999).    

Hal ini seperti yang terdapat pada ayat dalam al-Qur’an yang memiliki arti sebagai 

berikut : 

“Dan tidak diperintahkan mereka melainkan menyembah Allah, sambil mengikhlaskan 

ibadat dan ta’at kepadaNya serta berlaku condong kepada ibadat itu dan mendirikan shalat 

dan memberikan zakat ; itulah agama yang lurus”. (Surat Al Baiyinah  : 5) 

Zakat sendiri memiliki perbedaan arti dengan sedekah yang kerap kali dipergunakan al 

Qur’an dan As Sunnah. Zakat adalah kewajiban yang merupakan salah satu dari rukun islam, 

sedangkan sedekah merupakan sesuatu yang tidak wajib dilakukan akan tetapi dianjurkan 

karena itu merupakan tindakan yang baik. 

 

2.2 Jenis-Jenis Zakat Dan Perhitungan 

Adapun mengenai jenis-jenis zakat, menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua, 

yakni : 

2.2.1 Zakat Fitrah  

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dibayar seseorang pada saat bertepatan 

dengan berbuka puasa pada akhir puasa ramadhan (Basyir, 1997). Zakat fitrah wajib dibayar 

oleh setiap muslim yang sudah kelebihan bahan makanan. Zakat fitrah dibayar seseorang 

dengan kadar zakatnya 2.5 kg bahan makanan pokok atau dibayar dengan uang yang 

memiliki nilai setara dengan zakat tersebut. 

 

2.2.2 Zakat Harta  

Menurut pendapat rumah yatim (2015), zakat mal (harta) terdiri dari  zakat hasil 

perniagaan, pertanian, perternakan, uang tabungan, emas dan perak masing-masing jenis 
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memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Perhitungan zakat dan nisab dari harta yang wajib 

dikeluarkan yaitu: 

a. Zakat perdagangan  

Pada zakat perdagangan ini memiliki  beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sebagai 

syarat wajib zakat, ketentuan yang harus dipenuhi ialah nisab zakat 85 gram emas, masa 

zakat berlalu selama satu tahun, kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% setelah setiap 

putaran tahun hijriyah serta harta telah sampai nisabnya. 

b. Zakat pertanian  

Jika padi, gandum dan jagung telah sampai nisab yaitu lima wasak atau seberat lebih 

kurang 653 kg. Zakat pertanian dikeluarkan pada saat menerima hasil panen. 

c. Zakat peternakan 

Jika seseorang memiliki 30 ekor sapi, maka dia harus mengeluarkan seekor anak sapi, 

jika mencapai 40 ekor, dikeluarkan zakatnya seekor sapi berumur satu tahun. Kemudian 

setiap pertambahan 30 ekor yaitu seekor anak sapi dan pertambahan 40 ekor adalah 

seekor sapi usia dua tahun. Sedangkan pada perhitungan ternak kambing, jika memliki 

lebih dari 40 ekor kambing dan kurang dari 120 ekor maka dikeluarkan zakat seekor 

kambing usia dua tahun. Jumlah selebihnya diperhitungkan setiap kelipatan 80 ekor 

kambing, kecuali jika jumlahnya lebih dari 200 ekor maka penambahan zakat akan 

dilakukan setiap kelipatan 100 ekor kambing. Zakat peternakan berlalu salama satu 

tahun. 

 Zakat emas dan perak e.

Jika seseorang wajib zakat memiliki harta senilai 85 gram emas atau 595 gram perak, 

maka orang tersebut wajib mengetahui harga emas atau perak pergram dan 

mengeluarkan kadar zakat sebanyak 2,5%  dari harta dimiliki dan dibayarkan setelah 

masa zakat berlalu selama satu tahun.  

 Zakat uang tabungan f.

Nisab dan zakat dari uang tabungan dikategorikan sama dengan  zakat emas dan perak. 

Artinya jika seseorang memiliki uang tabungan dalam jumlah akumulasi lebih besar dari 

nilai nisab 85 gram emas atau 595 gram perak, maka ia telah dikategorikan sebagai 

wajib zakat dan wajib membayar zakat dengan kadar yang dikeluarkan 2,5% dari harta 

yang dimiliki, setelah masa zakat berlalu selama satu tahun. 
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2.3 Model Waterfall 

Menurut pendapat Sommerville (2003),  model waterfall terdiri dari tahapan aktivitas 

proses dan disediakan dalam bentuk terpisah meliputi analisis, perancangan sistem, 

implementasi dan pengujian sistem. Model ini dilakukan dengan penurunan dari satu fase ke 

fase lainnya. Berikut adalah penjelasan tahapan-tahapan aktifitas proses pada model 

waterfall: 

a. Analisis kebutuhan  

Analisis merupakan tujuan dan batasan sistem didapatkan dari konsultasi dengan user  

sistem dan berfungsi sebagai spesifikasi sistem.  

b. Perancangan sistem 

Perancangan sistem merupakan proses yang saling terhubung antara sistem perangkat 

lunak dan perangkat keras. Perancangan perangkat lunak melibatkan identifikasi dan 

deskripsi abstraksi sistem perangkat lunak yang mendasar.  

c. Implementasi  

Implementasi adalah perancangan perangkat lunak direlasasikan sebagai program atau 

unit program. 

d. Pengujian sistem  

Pengujian sistem merupakan program individu diuji sebagai sistem yang lengkap untuk 

menjamin bahwa prsyaratan sistem telah terpenuhi. 

 

2.4 Metode Black Box Testing 

Metode black box merupakan metode yang digunakan untuk memperlihatkan bahwa 

fungsi-fungsi perangkat lunak dapat beroperasi dengan baik, seperti input yang diterima dan 

output dihasilkan dengan tepat sesuai dengan kondisi yang telah ditetapkan. Pengujian black 

box ini berkaitan dengan pengujian yang dilakukan pada interface perangkat lunak. Black box 

dapat diuji pada berbagai titik untuk menentukan apakah status yang diharapkan atau dituntut 

sesuai dengan status aktual (Simarmata, 2010).  

 

2.5 Android  

Android merupakan sistem operasi berbasis linux yang dapat digunakan di berbagai 

perangkat mobile. Banyak aplikasi android yang menggunakan bahasa pemrograman java. 

Java sendiri memiliki variasi kode, sehingga pengembang dapat membangun aplikasi yang 

bagus dan inovasi. 
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Dari beberapa inovasi-inovasi yang diciptakan oleh pakar android, dari android versi 

1.5 sampai android versi 2.3 (Gingerbread), rincian versi android sebagai berikut: 

 Android versi 1.1 a.

Sejarah Android versi 1.1 dirilis pada 9 Maret 2009, android versi ini menampilkan jam 

alarm, pencarian suara, pemberitahuan Email dan pembaruan pada aplikasi. 

 Android versi 1.5 (Cupcake) b.

Pada pertengah Mei 2009 terdapat pembaruan pada versi ini adalah kemampuan 

merekam, bluetooth, animasi layar, keybord pada layar dan lain-lain. 

 Android versi 1.6 (Donut) c.

Android versi 1.6 meliris pada September 2009 dilengkapi proses pencarian yang lebih 

baik, kontrol applet VPN dan pengguna baterai indikator. 

 Android versi 2.0/2.1(Eclair) d.

Android versi 2.0/2.1 menambah perubahan user interface dengan browser baru, 

pengoptimalan hardware dan peningkatan Google Maps 3.1.2. dirilis pada tanggal 3 

Desember 2009. 

 Android versi 2.2 (Froyo) e.

Pada tanggal 20 Mei 2010 Google kembali meliris android versi 2.2 perubahan yang 

muncul pada memori, optimal kecepatan dan kinera sistem operasi secara menyeluruh. 

 Android versi 2.3 (Gingerbread) f.

Pada 1 Desember 2010 kembali diliris android versi 2.3. pada versi ini memiliki 

tingkatan pada menejemen daya, penggunaan multiple kamera dan kontrol melalu 

aplikasi (Hermawan S, 2011). 

 

2.6 Perbandingan Dengan Aplikasi Sejenis 

2.6.1 Aplikasi Perhitungan Zakat PKPU Kota Cimahi Berbasis Android 

Aplikasi perhitungan zakat PKPU (Pos Kemanusia Peduli Umat) kota cimahi berbasis 

android bertujuan untuk melakukan perhitungan zakat sesuai dengan jenisnya dan untuk 

menyampaikan informasi berita seputar kegiatan-kegiatan yang ada di PKPU  kota cimahi. 

Dalam aplikasi ini dilengkapi dengan menu-menu berita, hitung zakat, catatan zakat, info 

zakat, panduan zakat dan tentang zakat. Pada menu perhitungan dan pencatatan zakat dalam 

aplikasi ini dibuat secara terpisah, sehingga pengguna harus melakukan pencatatan terlebih 

dahulu sebelum menghitung zakatnya. Untuk pembuatan aplikasi pada smartphone android 
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dengan versi minimal android 2.3 (GingerBread). Contoh antarmuka pada aplikasi ini dapat 

dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

Gambar 2.1 Aplikasi perhitungan zakat PKPU kota cimahi berbasis android 

Sumber: Syani (2014) 

 

2.6.2 Aplikasi Zakat Berbasis Android 

Aplikasi zakat berbasis android hanya bertujuan untuk mempermudah bagi pengguna 

melakukan aktivitas perhitungan zakat dan tranfer zakat, dan aplikasi ini tidak diperuntukan 

untuk pencatatan haul pada zakat. Aplikasi ini dilengkapi dengan menu-menu zakat profesi, 

zakat harta pengingat dan transfer. Aplikasi ini dibangun dengan basis android versi 2.3 

(GingerBread). Contoh antarmuka pada aplikasi ini dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

 Gambar 2.2 Aplikasi zakat berbasis android  

Sumber: Andiantoro (2015) 
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2.6.3 Aplikasi Perhitungan Dan Pencacatan Zakat Sesuai Nisab Dan Haul 

Aplikasi yang berjudul aplikasi perhitungan dan pencatatan zakat sesuai nisab dan 

haul bertujuan untuk mempermudah pengguna melakukan perhitungan dan pencatatan sesuai 

nisab dan batas haul zakat. Aplikasi ini dilengkapi dengan menu-menu referensi zakat, zakat 

fitrah, zakat emas, zakat perak, zakat perniagaan, zakat uang tabungan, zakat peternakan dan 

zakat pertanian. Didalam menu-menu zakat terdapat pencatatan dan perhitungan zakat, 

sehingga pengguna dapat mengetahui total zakat yang harus dibayar. Untuk membangun 

aplikasi ini dengan menggunakan android versi 2.3 (GingerBread). Contoh antarmuka pada 

aplikasi ini dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

 

Gambar 2.3 Aplikasi perhitungan dan pencacatan zakat sesuai nisab dan haul 

 

2.6.4 Tabel Perbandingan Penelitian Sejenis 

Berikut adalah penjelasan secara singkat dengan menggunakan tabel perbandingan 

penelitian sejenis untuk mempermudah bagi pembaca akan ditampilkan pada Tabel 2.1. 

 

 Tabel 2.1 Aplikasi sejenis 

No. Peneliti Tahun Judul Fungsi Keterangan 

1. Mamay 

Syani 

 

2016 Aplikasi 

perhitungan 

zakat PKPU 

kota cimahi 

berbasis 

android 

1. Berita 

2. Hitung Zakat 

3. Catatan Zakat 

4. Info Zakat 

5. Panduan Zakat 

6. Tentang Zakat 

Aplikasi ini memiliki 

menu perhitungan 

dan pencatatan 

secara terpisah 
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2. Yogi 

Andiantoro 

dkk 

2015 Aplikasi zakat 

berbasis 

android 

1. Zakat Profesi 

2. Zakat Harta 

3. Pengingat Zakat 

3. Transfer Zakat 

Aplikasi ini hanya 

untuk menghitung 

zakat dan tidak 

diperuntukan untuk 

pencatatan. 

Dikarenakan aplikasi 

ini bertujuan untuk 

membayar zakat. 
3. Harry 

Pranata 
2017 Aplikasi 

perhitungan 

dan pencatatan 

sesuai nisab 

dan haul 

1. Referensi Zakat 

2. Zakat Fitrah 

3. Zakat Emas dan 

Perak 

4. Zakat Perniagaan 

5.Zakat Uang 

Tabungan 

6. Zakat Peternakan 

7. Zakat Pertanian  

Aplikasi ini memiliki 

menu-menu zakat 

yang didalam menu 

tersebut terdapat 

perhitungan dan 

pecatatan, sehingga 

pengguna dapat 

mengetahui total 
zakat yang harus 
dibayar dan  dapat 
mengetahui nisab 

dan haul. 
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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Studi literatur 

Studi literatur ini dilakukan untuk memperoleh ilmu mengenai zakat dan kebutuhan 

aplikasi terhadap pengguna yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian 

dengan melakukan wawancara kepada pengelola rumah yatim kaliurang pada tanggal 12 

januari 2018. Dengan dilakukannya komunikasi langsung secara berdialog atau tanya jawab 

agar dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang nisab dan haul pada zakat 

tersebut. Serta pencarian referensi dari jurnal, buku-buku, dan sumber-sumber yang terkait 

lainnya. Berikut ini adalah rincian studi literatur yang akan ditampilkan pada Tabel 3.1.  

 

Tabel 3.1 Studi literatur 

Nomor Topik Literatur  

1. Zakat   Buku 

2. Android Buku 

3. Model waterfall Buku 

4. Metode black box testing Buku 

 

3.2 Pengembangan Perangkat Lunak 

Pengembangan sistem perangkat lunak ini dilakukan dengan model waterfall yang 

terdiri dari analisis kebutuhan sistem, perancangan aplikasi, coding, implementasi dan 

pengujian. Sehingga sistem dapat terstruktur dan dapat memenuhi kebutuhan pengembangan 

pada sistem.  

 

3.3 Analisis Kebutuhan Sistem 

Proses analisis kebutuhan sistem terdiri dari kebutuhan proses, kebutuhan input dan 

kebutuhan output. Analisis kebutuhan proses, yaitu menjelaskan bagaimana sistem akan 

berkerja, proses-proses apa yang digunakan, mulai dari masuknya data input yang kemudian 

diproses oleh sistem hingga menjadi data output. 
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3.3.1 Analisis Kebutuhan Input 

Pada tahapan analisis kebutuhan input atau masukan yang dilakukan dalam aplikasi ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Jumlah dan jenis harta yang dimiliki oleh pengguna. 

b. Tanggal masehi dan hijriah pada saat pengisian data. 

 

3.3.2 Analisis Kebutuhan Proses 

Pada tahapan analisis kebutuhan proses yang dilakukan dalam aplikasi ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Proses pencatatan zakat yang telah diisi oleh pengguna. 

b. Proses perhitungan pada pencatatan zakat yang telah diisi oleh pengguna. 

c. Proses hapus pencatatan zakat. 

 

3.3.3 Analisis Kebutuhan Output  

Pada tahapan analisis kebutuhan output atau keluaran yang dilakukan dalam aplikasi ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Informasi perhitungan total yang harus dikeluar pada zakat. 

b. Informasi pencatatan zakat yang telah diisi oleh pengguna. 

c. Informasi berupa perubahan pada pencatatan zakat. 

 

3.3.4 Analisis Kebutuhan Antarmuka 

Pada tahapan analisis kebutuhan antarmuka akan dibuat dengan semenarik mungkin agar 

mudah dimengerti dan dimainkan oleh pengguna. Analisis antarmuka yang dibutuhkan 

adalah sebagai berikut: 

 Antarmuka referensi atau halaman utama. a.

 Antarmuka menu-menu zakat. b.

 Antarmuka pada kategori zakat-zakat lainnya. c.

 

3.3.5 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak  

Aplikasi ini menggunakan perangkat lunak dalam masa pengerjaan dan penunjang 

kinerja sistem. Perangkat lunak yang digunakan  dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut: 

a. Android Studio 
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Android studio berfungsi sebagai pembuatan aplikasi dengan menggunakan bahasa 

pemrograman java. 

b. Adobe Photoshop 

Adobe Photoshop digunakan untuk mengubah ukuran pada icon dan gambar pada 

android. 

c. Google Chrome 

Google chrome digunakan untuk mencari refrensi-refrensi mengenai android. 

d. Visio professional 2013  

Visio professional digunakan sebagai perancangan aplikasi android dengan 

menggunakan UML. 

e. Nox  

Nox digunakan sebagai emolator aplikasi 

 

3.3.6 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras 

Perangkat keras juga sebagai media yang akan mengolah data. Perangkat keras yang 

digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut: 

 Laptop lenovo G40 a.

Laptop digunakan untuk membuat aplikasi serta pengujian aplikasi. 

 Smartphone Oppo J7 b.

Smartphone digunakan untuk melakukan uji coba aplikasi android. 

 Kabel Data c.

Kabel data digunakan untuk media penghubung Smartphone dan Android Studio untuk 

melakukan debugging 

 

3.4 Perancangan Aplikasi 

Setelah analisis kebutuhan pembuatan aplikasi diuraikan, selanjutnya adalah 

perancangan sistem dengan menggunakan UML (Unified Modelling Language). Unified 

modelling Language (UML) adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk menentukan, 

visualisasi, membangun, dan mendokumentasi sebuah aplikasi. Dengan menggunakan UML 

perancangan dilakukan untuk menguraikan relasi antara pengguna dengan aplikasi. Adupun 

UML yang digunakan adalah Activity Diagram, class Diagram dan Use Case Diagram untuk 

menjelaskan cara kerja aplikasi. 

 



15 

 

  

3.4.1 Use Case Diagram 

Berikut ini adalah bentuk dari use case diagram yang digambarkan dalam rancangan 

sistem. Pada bagian ini akan dijelaskan kepada pengguna apa saja yang harus dilakukan 

ketika aplikasi dijalankan: 

Seorang pengguna bisa mengolah semua data di dalam aplikasi tersebut. Meliputi 

mencatat dan menghitung zakat emas, zakat perak, zakat perniagaan, zakat uang tabungan, 

zakat fitrah, zakat pertanian, zakat perternakkan dan melihat infomasi tentang referensi zakat. 

Rincian use case dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

 

Gambar 3.1 Use case diagram pada aplikasi 

 

3.4.2 Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam sistem yang sedang 

dirancang. Alur aktivitas awal bisa dimulai dari pengguna atau dari sistem dan akan 

menampilkan akhir dari proses tersebut. 

a. Activity diagram mencatat dan menghitung zakat emas 

Pengguna membuka aplikasi dan aplikasi akan menampilkan menu utama yang berisi 

referensi zakat, pengguna dapat memilih menu pada zakat misalnya menu zakat emas 
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lalu aplikasi akan menampilkan form pengisian pencatatan zakat emas dan berupa output 

pencatatan bulan pertama sampai masa haul dan nisab terpenuhi, apabila nisab atau haul 

belum tercapai, aplikasi menampilkan pemberitahuan pesan “nisab tidak tercapai” dan 

apabila berhasil aplikasi akan mengeluarkan total zakat yang wajib dikeluarkan oleh 

pengguna. Rincian activity diagram dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 

 

Gambar 3.2 Activity diagram mencatat dan menghitung zakat emas 

 

b. Activity diagram mencatat dan menghitung zakat perak 

Pengguna membuka aplikasi dan aplikasi akan menampilkan menu utama yang berisi 

referensi zakat, pengguna dapat memilih menu pada zakat misalnya menu zakat perak 

lalu aplikasi akan menampilkan form pengisian pencatatan zakat perak dan berupa 

output pencatatan bulan pertama sampai masa haul dan nisab terpenuhi, apabila nisab 

atau haul belum tercapai, aplikasi menampilkan pemberitahuan pesan “nisab tidak 

tercapai” dan apabila berhasil aplikasi akan mengeluarkan total zakat yang wajib 

dikeluarkan oleh pengguna. Rincian activity diagram dapat dilihat pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 Activity diagram mencatat dan menghitung zakat perak 

 

c. Activity diagram mencatat dan menghitung zakat uang tabungan 

Pengguna membuka aplikasi dan aplikasi akan menampilkan menu utama yang berisi 

referensi zakat, pengguna dapat memilih menu pada zakat seperti menu zakat uang 

tabungan sehingga aplikasi menampilkan form pengisian pencatatan zakat uang 

tabungan dan berupa output pencatatan bulan pertama sampai masa haulnya dengan 

nisab terpenuh, apabila nisab belum tercapai maupun haulnya aplikasi akan 

menampilkan pemberitahuan pesan“nisab tidak tercapai” dan apabila berhasil aplikasi 

akan mengeluarkan total zakat yang wajib dikeluarkan oleh pengguna. Rincian activity 

diagram dapat dilihat pada Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4 Activity diagram mencatat dan menghitung zakat uang tabungan 

 

 Activity diagram mencatat dan menghitung zakat perniagaan d.

Pengguna membuka aplikasi dan aplikasi akan menampilkan menu utama yang berisi 

referensi zakat, pengguna dapat memilih menu pada zakat seperti menu zakat perniagaan 

sehingga aplikasi menampilkan form pengisian pencatatan zakat perniagaan dan berupa 

output pencatatan bulan pertama sampai masa haulnya dengan nisab terpenuhi, apabila 

nisab belum tercapai maupun haulnya aplikasi akan menampilkan pemberitahuan 

pesan“nisab tidak tercapai” dan apabila berhasil aplikasi akan mengeluarkan total zakat 

yang wajib dikeluarkan oleh pengguna. Rincian activity diagram dapat dilihat pada 

Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5 Activity diagram mencatat dan menghitung zakat perniagaan 

 

 Activity diagram mencatat dan menghitung zakat pertanian e.

Pengguna membuka aplikasi lalu aplikasi akan menampilkan menu utama yang berisi 

referensi zakat, pengguna dapat memilih menu pada zakat seperti menu zakat pertanian 

sehingga aplikasi menampilkan form pengisian pencatatan zakat pertanian lalu aplikasi 

menampilkan dialog output pencatatan tercapai atau tidak tercapainya nisab, apabila 

nisab belum tercapai aplikasi akan menampilkan pemberitahuan pesan“nisab tidak 

tercapai” dan apabila berhasil aplikasi akan mengeluarkan total zakat yang wajib 

dikeluarkan oleh pengguna. Rincian activity diagram dapat dilihat pada Gambar 3.6. 
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Gambar 3.6 Activity diagram mencatat dan menghitung zakat pertanian 

 

 Activity diagram mencatat dan menghitung zakat peternakan f.

Pengguna membuka aplikasi dan aplikasi akan menampilkan menu utama yang berisi 

referensi zakat, pengguna dapat memilih menu pada zakat seperti menu zakat peternakan 

sehingga aplikasi menampilkan form pengisian pencatatan zakat peternakan dan berupa 

output pencatatan nisab tercapai, apabila nisab belum tercapai aplikasi akan akan 

menampilkan pemberutahuan pesan”nisab tidak tercapai” dan apabila berhasil aplikasi 

akan mengeluarkan total zakat yang wajib dikeluarkan oleh pengguna. Rincian activity 

diagram dapat dilihat pada Gambar 3.7. 
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Gambar 3.7 Activity diagram mencatat dan menghitung zakat peternakan 

 

 Activity diagram mencatat dan menghitung zakat fitrah g.

Pengguna membuka aplikasi dan aplikasi akan menampilkan menu utama yang berisi 

referensi zakat, pengguna dapat memilih menu pada zakat seperti menu zakat fitrah 

sehingga aplikasi menampilkan form pengisian pencatatan zakat fitrah dan berupa output 

pencatatan nisab tercapai, apabila nisab belum tercapai aplikasi akan menampilkan 

pemberutahuan pesan”nisab tidak tercapai” dan apabila berhasil aplikasi akan 

mengeluarkan total zakat yang wajib dikeluarkan oleh pengguna. Rincian activity 

diagram dapat dilihat pada Gambar 3.8. 
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Gambar 3.8 Activity diagram mencatat dan menghitung zakat fitrah 

 

 Activity diagram referensi zakat h.

Setelah pengguna membuka aplikasi, aplikasi akan menampilkan menu utama yang 

berisi referensi zakat, sehingga pengguna dapat melihat referensi pada jenis-jenis zakat. 

Rincian activity diagram dapat dilihat pada Gambar 3.9. 

 

 

Gambar 3.9 Activity diagram referensi zakat 
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3.4.3 ERD (Entitas Relationship Diagram) 

Penelitian ini menggunakan 7 jenis entitas untuk mengelompokan data yang tersimpan 

yang akan digunakan oleh sistem. Jenis-jenis entitas tersebut terdiri dari zakat emas, zakat 

perak, zakat uang tabungan, zakat perniagaan, zakat fitrah, zakat perternakan dan zakat 

pertanian.  

Entitas zakat emas mempunyai 5 atribut. Entitas zakat perak mempunyai 5 atribut, 

entitas zakat uang tabungan mempunyai 6 atribut, entitas zakat perniagaan mempunyai 9 

atribut, entitas zakat fitrah mempunyai 7 atribut, entitas zakat pertanian mempunyai 8 atribut, 

entitas zakat perternakan mempunyai 6 atribut. Rincian ERD pada aplikasi dapat dilihat pada 

Gambar 3.10. 

 

 

Gambar 3.10 ERD pada aplikasi 

 

3.4.4 Class Diagram 

Class diagram membantu dalam menampilkan struktur dan memperlihatkan hubungan 

antar kelas serta penjelasan detail tiap kelas dalam desain dari suatu sistem. Adapun class 

diagram pada aplikasi ini adalah sebagai berikut: 
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 Class diagram pada zakat emas a.

Pada class diagram zakat emas ini bertujuan untuk menghitung dan mencatat zakat 

sesuai nisab dan haulnya dengan atribut seperti id_zakat, jumlah_zakat, jenis, tgl_zakat, 

dan tgl_hijri dan memiliki macam-macam operasi dengan method void dan boolean. 

Rincian dari class diagram pada zakat emas tersebut dapat dilihat Error! Reference 

source not found..  

 

Tabel 3.2 Class diagram pada zakat emas 

Zakat Emas 

-id_zakat  

-jumlah_zakat 

-jenis 

-tgl_zakat 

-tgl_hijri 

+pushZakat() : void 

+Kurang13() : boolean 

+isNotHaul() : boolean 

+TidakKosong : boolean 

+isHaul : boolean 

+getHijriDate() 

+getMounthNow() 

+hapusItemEmas() : void 

 

 Class diagram pada zakat perak b.

Pada class diagram zakat perak ini bertujuan untuk menghitung dan mencatat zakat 

sesuai nisab dan haulnya dengan atribut seperti id_zakat, jumlah_zakat, jenis, tgl_zakat, 

dan tgl_hijri dan memiliki macam-macam operasi dengan method void dan boolean. 

Rincian dari class diagram pada zakat perak tersebut dapat dilihat Error! Reference 

source not found.. 

 

Tabel 3.3 Class diagram pada zakat perak 

Zakat Perak 

-id_zakat 

-jumlah_zakat 

-jenis 

-tgl_zakat 

-tgl_hijri 

+pushZakat() : void 

+Kurang13() : boolean 

+isNotHaul() : boolean 
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+TidakKosong : boolean 

+isHaul : boolean 

+getHijriDate() 

+getMounthNow() 

+hapusItemPerak() : void 

. 

 Class diagram pada zakat uang tabungan c.

Pada class diagram zakat uang tabungan ini bertujuan untuk menghitung dan mencatat 

zakat sesuai nisab dan haulnya dengan atribut seperti id_tabungan, jumlah_tabungan, 

harga_pergram, jenis, tgl_zakat, dan tgl_hijri dan memiliki macam-macam operasi 

dengan method void dan boolean. Rincian dari class diagram pada zakat uang tabungan 

tersebut dapat dilihat Error! Reference source not found.. 

 

Tabel 3.4 Class diagram pada zakat uang tabungan 

Zakat Uang Tabungan 

-id_tabungan 

-jumlah_tabungan 

-harga_pergram 

-jenis 

-tgl_zakat 

-tgl_hijri 

+pushZakat() : void 

+Kurang13() : boolean 

+isNotHaul() : boolean 

+TidakKosong : boolean 

+isHaul : boolean 

+getHijriDate() 

+getMounthNow() 

+hapusItem() : void 

 

 Class diagram pada zakat perniagaan d.

Pada class diagram zakat perniagaan ini bertujuan untuk menghitung dan mencatat zakat 

sesuai nisab dan haulnya dengan atribut seperti id_niaga, modal, untung, piutang, 

hutang, harga_pergram, jenis_nisabniaga, tgl_zakat, dan tgl_hijri dan memiliki macam-

macam operasi dengan method void dan boolean. Rincian dari class diagram pada zakat 

perniagaan pada zakat perniagaan tersebut dapat dilihat Error! Reference source not 

found.. 
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Tabel 3.5 Class diagram pada zakat perniagaan 

Zakat Perniagaan 

-id_niaga 

-modal 

-untung 

-piutang 

-hutang 

-harga_pergram 

-jenis_nisabniaga 

-tgl_zakat 

-tgl_hijri 

+pushZakat() : void 

+Kurang13() : boolean 

+isNotHaul() : boolean 

+TidakKosong : boolean 

+isHaul : boolean 

+getHijriDate() 

+getMounthNow() 

+hapusItem() : void 

 

 Class diagram pada zakat peternakan e.

Pada class diagram zakat peternakan ini bertujuan untuk menghitung dan mencatat zakat 

sesuai nisab dengan atribut seperti id_ternak, jumlah_ternak, hasil, jenis, tgl_zakat, dan 

tgl_hijri dan memiliki macam-macam operasi dengan method void. Rincian dari class 

diagram  pada zakat peternakan tersebut dapat dilihat Error! Reference source not 

found.. 

 

Tabel 3.6 Class diagram pada zakat peternakan 

Zakat Peternakan 

-id_ternak 

-jumlah_ternak 

-hasil 

-jenis 

-tgl_zakat 

-tgl_hijri 

+pushZakat() : void 

+hitungsapi() : void 

+hitungkambing() : void 

+getHijriDate() 

+getMounthNow() 

+hapusItem() : void 

 

 Class diagram pada zakat pertanian f.
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Pada class diagram zakat pertanian ini bertujuan untuk menghitung dan mencatat zakat 

sesuai nisab dengan atribut seperti id_ternak, jumlah_ternak, hasil, jenis, tgl_zakat, dan 

tgl_hijri dan memiliki macam-macam operasi dengan method void. Rincian dari class 

diagram pada zakat pertanian tersebut dapat dilihat Error! Reference source not 

found.. 

 

Tabel 3.7 Class diagram pada zakat pertanian 

Zakat Pertanian 

-id_tani 

-jumlah_panen 

-hasil 

-jenis_panen 

-jenis 

-tgl_zakat 

-tgl_hijri 

+pushZakat() : void 

+hitung() : void 

+getHijriDate() 

+getMounthNow() 

+hapusItem() : void 

 

 Class diagram pada zakat fitrah g.

Pada class diagram zakat fitrah ini bertujuan untuk menghitung dan mencatat zakat 

sesuai nisab dengan atribut seperti id_fitrah, jumlah_orang, hasil, harga, jenis, tgl_zakat, 

dan tgl_hijri dan memiliki macam-macam operasi dengan method void. Rincian dari 

class diagram pada zakat fitrah tersebut dapat dilihat Error! Reference source not 

found.. 

 

Tabel 3.8 Class diagram pada zakat fitrah 

Zakat Fitrah 

-id_fitrah 

-jumlah_orang 

-hasil 

-harga 

-jenis 

-tgl_zakat 

-tgl_hijri 

+pushZakat() : void 

+hitungberat() : void 

+hitungliter() : void 

+getHijriDate() 
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+getMounthNow() 

+hapusItem() : void 

 

3.4.5 Tabel Basis Data 

Perancangan basis data pada aplikasi perhitungan dan pencatatan sesuai nisab dan 

haul ini, dibuat berdasarkan kebutuhan aplikasi untuk menyimpan data yang meliputi tabel 

emas, tabel perak, tabel tabungan, tabel perniagaan, tabel fitrah, tabel pertanian dan tabel 

perternakan. Adapun tabelnya adalah sebagai berikut. 

 Tabel emas a.

Pada tabel ini digunakan untuk menyimpan data emas yang meliputi id_zakat sebagai 

primary key, jumlah_zakat, harga pergram, jenis, tgl_zakat dan tgl_hijri. Rincian tabel 

emas dapat dilihat pada Error! Reference source not found.. 

 

Tabel 3.9 Tabel pada emas 

No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 id_zakat integer Primary key 

2 jumlah_zakat real  

3 tgl_zakat text  

4 jenis text  

5 tgl_hijri text  

 

 Tabel perak b.

Pada tabel ini digunakan untuk menyimpan data perak yang meliputi id_zakat sebagai 

primary key, jumlah_zakat, harga pergram, jenis, tgl_zakat dan tgl_hijri. Rincian tabel 

perak dapat dilihat pada Error! Reference source not found.. 

 

Tabel 3.10 Tabel pada perak 

No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 id_zakat integer Primary key 

2 jumlah_zakat real  

3 tgl_zakat text  

4 jenis text  

5 tgl_zakat text  

 

 Tabel uang tabungan c.
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Pada tabel ini digunakan untuk menyimpan data tabungan yang meliputi id_tabungan 

sebagai primary key, jumlah_tabungan, harga_pergram, jenis, tgl_zakat dan tgl_hijri. 

Rincian tabel uang tabungan dapat dilihat pada Error! Reference source not found.. 

 

Tabel 3.11 Tabel uang tabungan 

No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 id_tabungan integer Primary key 

2 jumlah_tabungan real  

3 harga_pergram real  

4 jenis text  

5 tgl_hijri text  

6 tgl_zakat text  

 

 Tabel perniagaan d.

Pada tabel ini digunakan untuk menyimpan data perniagaan yang meliputi id_niaga 

sebagai primary key, modal, untung, piutang, hutang, harga_pergram, jenis_nisabniaga, 

tgl_zakat dan tgl_hijri. Rincian tabel perniagaan dapat dilihat pada Error! Reference 

source not found.. 

 

Tabel 3.12 Tabel perniagaan 

No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 id_niaga integer Primary key 

2 harga_pergram real  

3 modal real  

4 untung real  

5 piutang real  

6 hutang real  

7 jenis_nisabniaga text  

8 tgl_zakat text  

9 tgl_hijri text  

 

 Tabel pertanian e.

Pada tabel ini digunakan untuk menyimpan data pertanian yang meliputi id_tani sebagai 

primary key, jumlah_panen, harga_pergram, hasil, jenis, tgl_zakat dan tgl_hijri. Rincian 

tabel pertanian dapat dilihat pada Error! Reference source not found.. 

 

Tabel 3.13 Tabel pertanian 

No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 
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1 id_tani integer Primary key 

2 jumlah_panen real  

3 harga_jenis real  

4 hasil real  

5 jenis text  

6 jenis_penen text  

7 tgl_zakat text  

8 tgl_hijri text  

 

 Tabel peternakan f.

Pada tabel ini digunakan untuk menyimpan data perternakan yang meliputi id_ternak 

sebagai primary key, jumlah_ternak, hasil, jenis, tgl_zakat dan tgl_hijri. Rincian tabel 

peternakan dapat dilihat pada Error! Reference source not found.. 

 

Tabel 3.14 Tabel peternakan 

No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 id_ternak integer Primary key 

2 jumlah_ternak real  

3 hasil real  

4 jenis text  

5 tgl_zakat text  

6 tgl_hijri text  

 

 Tabel fitrah g.

Pada tabel ini digunakan untuk menyimpan data fitrah yang meliputi id_fitrah sebagai 

primary key, jumlah_orang, hasil, harga, jenis, tgl_zakat dan tgl_hijri. Rincian tabel 

fitrah dapat dilihat pada Error! Reference source not found.. 

 

Tabel 3.15 Tabel fitrah 

No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 id_fitrah integer Primary key 

2 jumlah_orang real  

3 harga real  

4 hasil real  

5 jenis text  

6 tgl_zakat text  

7 tgl_hijri text  
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3.4.6 Rancangan Interface 

Rancangan interface merupakan rancangan tampilan yang akan dibuat yang nantinya 

diaplikasikan pada sistem. Perancangan antarmuka dilakukan untuk mempermudah 

implementasi aplikasi yang akan dibangun. Berdasarkan pemodelan UML yang telah 

dirancang berikut adalah rancangan interface aplikasi zakat sesuai nisab dan haul: 

 Rancangan interface menu referensi a.

Pada menu ini merupakan menu yang menampilkan interface saat pertama kali aplikasi 

dijalankan. Pada halaman ini hanya berisi tampilan referensi jenis-jenis zakat dan pilihan 

untuk masuk ke menu-menu pada jenis zakat. Rincian interface menu referensi dapat 

dilihat pada Gambar 3.11. 

 

 

Gambar 3.11 Interface menu referensi zakat 

 

 Rancangan interface menu-menu zakat b.

Pada menu ini berisi enam jenis menu zakat, diantaranya menu-menu zakat fitrah, zakat 

emas, zakat perak, zakat uang tabungan, zakat perniagaan, zakat pertanian dan zakat 

perternakan. Rincian interface menu-menu zakat dapat dilihat pada Gambar 3.12. 
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Gambar 3.12 Interface menu-menu zakat 

 

 Rancangan interface menu zakat emas c.

Menu ini berisi sebuah form yang akan diisi oleh pengguna sebagai masukan data berupa 

perhitungan dan pencatatan sesuai nisab dan haulnya. Data masukan yaitu berupa jenis 

zakat, jumlah zakat, tanggal masehi dan tanggal hijriah. Rincian interface menu zakat 

emas dapat dilihat pada Gambar 3.13.  

 

 

Gambar 3.13 Interface menu zakat emas 
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 Rancangan interface menu zakat perak d.

Menu ini berisi sebuah form yang akan diisi oleh pengguna sebagai masukan data berupa 

perhitungan dan pencatatan sesuai nisab dan haulnya. Data masukan yaitu berupa jenis 

zakat, jumlah zakat, tanggal masehi dan tanggal hijriah. Rincian interface  menu zakat 

perak dapat dilihat pada Gambar 3.14. 

 

 

Gambar 3.14 Interface pada zakat perak 

 

 Rancangan interface menu zakat uang tabungan e.

Menu ini berisi sebuah form yang akan diisi oleh pengguna sebagai masukan data berupa 

perhitungan dan pencatatan sesuai nisab dan haul. Data masukan yaitu berupa jenis 

nisabnya, jumlah tabungan, harga pergram pada jenis nisabnya, tanggal masehi dan 

tanggal hijriah. Rincian interface menu zakat uang tabungan dapat dilihat pada Gambar 

3.15. 
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Gambar 3.15 Interface pada zakat uang tabungan 

 

 Rancangan interface menu zakat perniagaan f.

Menu berisi sebuah form yang akan diisi oleh pengguna sebagai masukan data berupa 

pencatatan dan perhitungan sesaui nisab dan haulnya. Data masukkan yaitu berupa jenis 

nisabnya, harga pergram pada jenis nisabnya, modal usaha, keuntungan usaha, piutang 

usaha, hutang usaha, tanggal masehi dan tanggal hijriah. Rincian interface menu zakat 

perniagaan dapat dilihat pada Gambar 3.16. 
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Gambar 3.16 Interface menu zakat perniagaan 

 

 Rancangan interface menu zakat pertanian g.

Menu ini berisi sebuah forn yang akan diisi oleh pengguna sebagai masukan data berupa 

pencatatan dan perhitungan sesuai nisab. Data masukan yaitu berupa jenis zakat, jenis 

nisab, harga zakat perkilo, jumlah panen, tanggal masehi dan tanggal hijriah. Rincian 

interface menu zakat pertanian dapat dilihat pada Gambar 3.17. 

 

 

Gambar 3.17 Interface menu zakat pertanian 

 

 Rancangan interface menu zakat peternakan h.

Menu ini berisi sebuah form yang akan diisi oleh pengguna sebagai masukan data berupa 

pencatatan dan perhitungan sesuai nisab. Data masukan yaitu berupa jenis zakat, jumlah 

ternak, tanggal masehi dan tanggal hijriah. Rincian interface menu zakat peternakan 

dapat dilihat pada Gambar 3.18. 
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Gambar 3.18 Interface menu zakat peternakan 

 

 Rancangan interface menu zakat fitrah i.

Menu ini berisi sebuah form yang akan diisi oelh pengguna sebagai masukan data berupa 

pencatatan dan perhitungan sesuai nisab. Data masukan yaitu berupa jenis zakat, jenis 

nisabnya, jumlah orang berzakat, harga pergram jenis zakat, tanggal masehi dan tanggal 

hijriah. Rincian interface menu zakat fitrah dapat dilihat pada Gambar 3.19. 

 

 

Gambar 3.19 Interface menu zakat fitrah 
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3.5 Perancangan Pengujian Aplikasi  

Rancangan pengujian adalah tahap dimana dilakukannya perancangan pengujian pada 

aplikasi akan dibangun. Pada kasus ini, penulis melakukan pengujian dengan menggunakan 

black box testing. Pengujian dilakukan dengan memberikan input pada aplikasi dan menilai 

apakah output yang diberikan sudah valid atau tidak. Rancangan pengujian ini terdiri dari 2 

jenis yaitu rancangan pengujian zakat memiliki nisab dan rancangan pengujian zakat 

memiliki nisab dan haul. 

a. Rancangan pengujian zakat yang memiliki nisab dan haul.  

Rancangan pengujian zakat yang memiliki nisab dan haul terdiri dari zakat emas, zakat 

perak, zakat perniagaan dan zakat uang tabungan. Rancangan pengujian dapat dilihat 

pada tabel Tabel 3.16. 

 

Tabel 3.16 Rancangan pengujian zakat yang memiliki nisab dan haul. 

No Skenario pengujian 
1. Menyimpan tanpa mengisikan nilai. 
2. Menyimpan dengan mengisikan data lebih dari nisab. 
3. Penyimpanan dengan mengisikan data kurang dari nisab. 
4. Penyimpanan bulan kedua dengan mengisi nilai kurang dari 

nisab. 

5. Penyimpanan data bulan  ke 12 dengan mengisi nilai lebih dari 

nisab. 

6. Menyimpan data bulan ke 13. 

 

b. Rancangan pengujian zakat yeng memiliki nisab. 

Rancangan pengujian zakat yang memiliki nisab terdiri dari zakat peternakan, zakat 

pertanian, dan zakat fitrah. Rancangan pengujian dapat dilihat pada tabel Tabel 3.17. 

 

Tabel 3.17 Rancangan pengujian zakat yang memiliki nisab 

No Skenario pengujian 
1. Menyimpan tanpa mengisikan nilai. 

2. Menyimpan dengan mengisikan nilai lebih dari nisab. 

3. Penyimpanan data bulan  ke 2 dengan  mengisi nilai lebih dari 

nisab. 
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 BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Implementasi Aplikasi 

Implementasi merupakan suatu tahapan dimana hasil rancangan pada bab sebelumnya 

akan diterapkan. Pada tahap ini, rancangan yang telah dibuat akan dituangakan dalam bentuk 

kode pemrograman agar sistem yang telah dirancang dapat dibangun dan diuji. Pada tahap 

proses implementasi aplikasi ini terdapat isi dari implementasi kode program yang meliputi 

zakat emas, zakat perak, zakat uang tabungan, zakat perniagan, zakat fitrah, zakat peternakan 

dan zakat pertanian. 

 

4.1.1 Zakat Emas  

Implementasi zakat emas ini digunakan untuk proses pencatatan sampai 12 kali dengan 

menghubungan ke database dan memulai menghitung harta yang dimiliki dengan 12 kali 

penyimpanan oleh pengguna. Pada implementasi zakat emas ini terdapat 2 class, yaitu class 

proses dan class database. 

 Pada baris 1 hingga 22 merupakan kode yang digunakan untuk memproses data harta a.

sesuai dengan kondisi yang telah ditetapkan seperti, jumlah minimal 85 gram dan 

menghitung jumlah zakat yang harus dibayar jika harta tersebut mencapai jumlah 

minimal. Setelah itu sistem akan memanggil fungsi yang ada pada class database yang 

digunakan untuk menyimpan data jika data tersebut sesuai dengan kondisi yang 

ditentukan. Kode class proses zakat emas dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
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1  modelEmas.setTglZakat(tvDateNow.getText().toString()); 

2  modelEmas.setJumlahZakat(Double.valueOf(edtEmas.getText(). 

        toString())); 

3  modelEmas.setJenis("Emas"); 

4  modelEmas.setTglHijri(tvHijri.getText().toString()); 

5  double nilai = Double.valueOf(edtEmas.getText().toString()); 

6  if(nilai >= 85 && dbEmas.isNotHaul("emas")||nilai<85  

         && dbEmas.TidakKosong("emas")){ 

7   if ( dbEmas.isHaul("emas") && nilai>=85){ 

8    Double x = 

         Double.valueOf(edtEmas.getText().toString())*2.5/100; 

9    String y = (x+""); 

10   Toast.makeText(getActivity(), y, 

                          Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

11   dbEmas.pushZakat(modelEmas, true); 

12  }else{ 

13   if (dbEmas.Kurang13("emas")){ 

14    dbEmas.pushZakat(modelEmas,true); 

15    Toast.makeText(getActivity(), "masuk", 

                                  Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

16   }else{ 

17    Toast.makeText(getActivity(), "haul sudah 

                        tercapai ", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

18   } 

19  } 

20 }else{ 

21  Toast.makeText(getActivity(), "nisab tidak tercapai ", 

                 Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

22 } 

Gambar 4.1 Kode class proses zakat emas 

 

 Pada baris 1 hingga 9 merupakan kode yang digunakan untuk menyimpan data yang diisi b.

pada field yang diperoleh dari class proses zakat emas. Pada baris 10 hingga 23 

merupakan kode yang digunakan untuk melakukan filter pada data tersebut. Kode class 

database zakat emas dapat dilihat pada Gambar 4.2. 
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1  public void pushZakat(ModelEmas modelEmas, boolean flag){ 

2   SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase(); 

3   ContentValues contentValues = new ContentValues(); 

4   contentValues.put("jenis",modelEmas.getJenis()); 

5   contentValues.put("tgl_hijri",modelEmas.getTglHijri()); 

6   contentValues.put("jumlah_zakat",modelEmas.getJumlahZakat()); 

7   contentValues.put("tgl_zakat",modelEmas.getTglZakat()); 

8   db.insertOrThrow("emas","",contentValues); 

9  } 

10 public boolean isHaul(String jenis){ 

11 SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase(); 

12 String query = ""; 

13 if (jenis.trim().equalsIgnoreCase("emas")){  

14 query = "select * from emas"; 

15 }else { 

16  query = "select * from perak";} 

17 Cursor cursor = db.rawQuery(query,null); 

18 if (cursor.getCount()==11){ 

19  return  true; 

20 }else { 

21 return false;  

22  }  

23 } 

Gambar 4.2 Kode class database zakat emas  

 

4.1.2 Zakat Perak 

Implementasi zakat perak ini digunakan untuk proses pencatatan sampai 12 kali dengan 

menghubungan ke database dan memulai menghitung harta yang dimiliki dengan 12 kali 

penyimpanan oleh pengguna. Pada implementasi zakat perak ini terdapat 2 class, yaitu class 

proses dan class database. 

 Pada baris 1 hingga 17 merupakan kode yang digunakan untuk memproses data harta a.

sesuai dengan kondisi yang telah ditetapkan seperti, jumlah minimal 596 gram dan 

menghitung jumlah zakat yang harus dibayar jika harta tersebut mencapai jumlah 

minimal. Setelah itu sistem akan memanggil fungsi yang ada pada class database yang 

digunakan untuk menyimpan data jika data tersebut sesuai dengan kondisi yang 

ditentukan. Kode class proses zakat perak dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
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1  if(nilai >= 595 && dbPerak.isNotHaul("perak")||nilai<595  

                    && dbPerak.TidakKosong("perak")){ 

2   if ( dbPerak.isHaul("perak") && nilai>=595){ 

3    Double x = Double.valueOf(edtPerak.getText().toString())*2.5/100; 

4    String y = (x+""); 

5    Toast.makeText(getActivity(), y, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

6    dbPerak.pushZakat(modelPerak); 

7   }else{ 

8    if (dbPerak.Kurang13("perak")){ 

9     dbPerak.pushZakat(modelPerak); 

10    Toast.makeText(getActivity(), "masuk", 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

11   }else{ 

12    Toast.makeText(getActivity(), "haul sudah tercapai ",  

               Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

13   } 

14  } 

15 }else{ 

16  Toast.makeText(getActivity(), "nisab tidak tercapai ", 

       Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

17 } 

Gambar 4.3 Kode class proses zakat perak 

 

 Pada baris 1 hingga 9 merupakan kode yang digunakan untuk menyimpan data yang diisi b.

pada field yang diperoleh dari class proses zakat perak. Pada baris 11 hingga 26 

merupakan kode yang digunakan untuk melakukan filter pada data tersebut. Kode class 

database zakat perak dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 

1   public void pushZakat(ModelPerak modelPerak){ 

2    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase(); 

3    ContentValues contentValues = new ContentValues(); 

4    contentValues.put("jenis",modelPerak.getJenis()); 

5    contentValues.put("tgl_hijri",modelPerak.getTglHijri()); 

6    contentValues.put("jumlah_zakat",modelPerak.getJumlahZakat()); 

7    contentValues.put("tgl_zakat",modelPerak.getTglZakat()); 

8    db.insertOrThrow("perak","",contentValues); 

9   } 

10 

11 public boolean isHaul(String jenis){ 

12   SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase(); 

13   String query = ""; 

14   if (jenis.trim().equalsIgnoreCase("perak")){  
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15    query = "select * from perak"; 

16   }else { 

17    query = "select * from emas"; 

18   } 

19   Cursor cursor = db.rawQuery(query,null); 

20   if ( cursor.getCount()==11){ 

21    return  true; 

22 

23   }else { 

24    return false; 

25   } 

26  } 

Gambar 4.4 Kode class database zakat perak 

 

4.1.3 Zakat Perniagaan 

Implementasi zakat perniagaan ini digunakan untuk proses pencatatan sampai 12 kali 

dengan menghubungan ke database dan memulai menghitung harta yang dimiliki dengan 12 

kali penyimpanan oleh pengguna. Pada implementasi zakat perniagaan ini terdapat 2 class, 

yaitu class proses dan class database. 

a. Pada baris 1 hingga 34 merupakan kode yang digunakan untuk memproses data harta 

sesuai dengan kondisi yang telah ditetapkan seperti, modal, keuntungan, piutang, dan 

hutang minimal harta 85 gram untuk jenis harta emas, 595 gram untuk perak, dan 

menghitung jumlah zakat yang harus dibayar jika harta tersebut mencapai jumlah 

minimal. Setelah itu sistem akan memanggil fungsi yang ada pada class database yang 

digunakan untuk menyimpan data jika data tersebut sesuai dengan kondisi yang 

ditentukan. Kode class proses zakat perniagaan dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

 

1  modelPerniagaan.setTglZakat(binding2.tvDatenow.getText().toString()); 

2  modelPerniagaan.setTglHijri(binding2.tvDatenowhijri.getText().toString()); 

3 

 modelPerniagaan.setModal(Double.valueOf(binding2.edtModal.getText().toString

() 

    )); 

4  modelPerniagaan.setUntung(Double.valueOf(binding2.edtUntung.getText(). 

    toString())); 

5  modelPerniagaan.setPiutang(Double.valueOf(binding2.edtPiutang.getText(). 

    toString())); 

6 modelPerniagaan.setHutang(Double.valueOf(binding2.edtHutangpn.getText(). 

     toString())); 
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7  modelPerniagaan.setJenisNisab(binding2.spnNiaga.getSelectedItem(). 

     toString()); 

8  modelPerniagaan.setHarga3(Double.valueOf(binding2.edtHarga3.getText(). 

toString( 

     ))); 

9  if  

   (binding2.spnNiaga.getSelectedItem().toString().trim(). 

    equalsIgnoreCase("emas") 

     ) { 

10  double nisabMinimal  

     = Double.valueOf(binding2.edtHarga3.getText(). 

  toString()) * 85; //hitung nisab 

11  double hartaMasuk = 

        Double.valueOf(binding2.edtModal.getText().toString()) + 

12    Double.valueOf(binding2.edtUntung.getText().toString()) + 

13    Double.valueOf(binding2.edtPiutang.getText().toString()) - 

14    Double.valueOf(binding2.edtHutangpn.getText().toString()); 

15  if (hartaMasuk >= nisabMinimal &&  

          dbNiaga.isNotHaul("emas") || hartaMasuk <  

         nisabMinimal && dbNiaga.TidakKosong("emas")){ 

16   if (hartaMasuk>=nisabMinimal && dbNiaga.isHaul("emas") ){ 

17    Double x  

         = Double.valueOf(binding2.edtModal.getText().toString()) +  

               //rumus perhitungan 

18     Double.valueOf(binding2.edtUntung.getText().toString()) + 

19     Double.valueOf(binding2.edtPiutang.getText().toString()) - 

20  Double.valueOf(binding2.edtHutangpn.getText().toString())*2.5/100; 

21   String y = (x+""); 

22    Toast.makeText(getActivity(), y, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

23    dbNiaga.pushZakat(modelPerniagaan); 

24   }else{ 

25    if (dbNiaga.Kurang13("emas")){ 

26     dbNiaga.pushZakat(modelPerniagaan); 

27     Toast.makeText(getActivity(), "masuk1",  

                   Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

28    }else{ 

29     Toast.makeText(getActivity(), "haul sudah tercapai ",  

                   Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

30    } 

31   } 

32  }else { 

33   Toast.makeText(getActivity(), "nisab tidak tercapai ",  

           Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

34  } 
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Gambar 4.5 Kode class proses zakat perniagaan 

 

 Pada baris 1 hingga 13 merupakan kode yang digunakan untuk menyimpan data yang b.

diisi pada field yang diperoleh dari class proses zakat perniagaan. Pada baris 14 hingga 

29 merupakan kode yang digunakan untuk melakukan filter pada data tersebut. Kode 

class database zakat perniagaan dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 

1    public void pushZakat(ModelPerniagaan modelPerniagaan){ 

2    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase(); 

3   ContentValues contentValues = new ContentValues(); 

4    contentValues.put("harga_pergram",modelPerniagaan.getHarga3()); 

5    contentValues.put("modal",modelPerniagaan.getModal()); 

6    contentValues.put("untung",modelPerniagaan.getUntung()); 

7    contentValues.put("piutang",modelPerniagaan.getPiutang()); 

8    contentValues.put("hutang",modelPerniagaan.getHutang()); 

9    contentValues.put("tgl_zakat",modelPerniagaan.getTglZakat()); 

10  contentValues.put("tgl_hijri",modelPerniagaan.getTglHijri()); 

11  contentValues.put("jenis_nisabniaga",modelPerniagaan.getJenisNisab()); 

12  db.insertOrThrow("perniagaan", " ", contentValues); 

13  } 

14 public boolean isHaul(String jenis){ 

15    SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase(); 

16    String query = ""; 

17    if (jenis.trim().equalsIgnoreCase("perniagaan")){  

18     query = "select * from tabungan where jenis='emas'"; 

19    }else { 

20     query = "select * from tabungan where jenis='perak'"; 

21    } 

22    Cursor cursor = db.rawQuery(query,null); 

23    if ( cursor.getCount()==11){ 

24     return  true; 

25 

26    }else { 

27     return false; 

28    } 

29   } 

Gambar 4.6 Kode class database zakat perniagaan 
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4.1.4 Zakat Uang Tabungan 

Implementasi zakat uang tabungan ini digunakan untuk proses pencatatan sampai 12 

kali dengan menghubungan ke database dan memulai menghitung harta yang dimiliki dengan 

12 kali penyimpanan oleh pengguna. Pada implementasi zakat uang tabungan ini terdapat 2 

class, yaitu class proses dan class database. 

 Pada baris 1 hingga 48 merupakan kode yang digunakan untuk memproses data harta a.

sesuai dengan kondisi yang telah ditetapkan seperti, jumlah tabungan minimal harta 85 

gram untuk jenis harta emas, 595 gram untuk perak, dan menghitung jumlah zakat yang 

harus dibayar jika harta tersebut mencapai jumlah minimal. Setelah itu sistem akan 

memanggil fungsi yang ada pada class database yang digunakan untuk menyimpan data 

jika data tersebut sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Kode class proses zakat uang 

tabungan dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 

1    modelTabungan.setJumlahTabungan(Double.valueOf(binding2.edtTabungan. 

getText().toString())); 

2   modelTabungan.setJenisNisab(binding2.spnTabungan.getSelectedItem(). 

       toString()); 

3   modelTabungan.setHargaZakat1(Double.valueOf(binding2.edtHarga1. 

getText() toString())); 

4   modelTabungan.setTglHijri(binding2.tvDatenowhijri.getText().toString()); 

5   modelTabungan.setTglZakat(binding2.tvDatenow.getText().toString()); 

6    if  (binding2.spnTabungan.getSelectedItem().toString().trim(). 

 equalsIgnoreCase("emas")){ 

7   double nisabMinimal =  

Double.valueOf(binding2.edtHarga1.getText().toString())*85; 

8     double hartaMasuk =  

Double.valueOf(binding2.edtTabungan.getText().toString()); 

9     if (hartaMasuk>=nisabMinimal && dbTabungan.isNotHaul("emas")||  

            hartaMasuk <= nisabMinimal && dbTabungan.TidakKosong("emas")) { 

10   if (dbTabungan.isHaul("emas") && hartaMasuk>=nisabMinimal){ 

11     Double x =  

         Double.valueOf(binding2.edtTabungan.getText().toString())*2.5/100; 

12    String y = (x + ""); 

13    Toast.makeText(getActivity(), y,  

      Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

14    dbTabungan.pushZakat(modelTabungan, true); 

15   }else{ 

16   if (dbTabungan.Kurang13("emas")){ 

17   dbTabungan.pushZakat(modelTabungan,true); 

18   Toast.makeText(getActivity(), "masuk1",  
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     Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

19    }else{ 

20   Toast.makeText(getActivity(), "haul sudah tercapai ", 

        Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

21      } 

22     } 

23  }else{ 

24  Toast.makeText(getActivity(), "nisab tidak tercapai ",  

   Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

25   } 

26 

27      //khusus perak 

28     }else{ 

29  double nisabMinimalPerak =  

   Double.valueOf(binding2.edtHarga1.getText().toString()) * 595; 

30  double hartaMasuk =  

   Double.valueOf(binding2.edtTabungan.getText().toString()); 

31  if (hartaMasuk>=nisabMinimalPerak &&  

   dbTabungan.isNotHaul("Perak")||  

   hartaMasuk<nisabMinimalPerak &&  

   dbTabungan.TidakKosong("perak")) { 

32  if ( hartaMasuk>=nisabMinimalPerak &&  

     dbTabungan.isHaul("perak")) { 

33  Double x =  

          

  Double.valueOf(binding2.edtTabungan.getText().toString())*2.5/100; 

34  String y = (x + ""); 

35  Toast.makeText(getActivity(), y, 

               Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

36  dbTabungan.pushZakat(modelTabungan, true); 

37  }else{ 

38  if (dbTabungan.Kurang13("perak")){ 

39   dbTabungan.pushZakat(modelTabungan,true); 

40    Toast.makeText(getActivity(), "masuk1",  

         Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

41   }else{ 

42   Toast.makeText(getActivity(), "haul sudah tercapai ",  

       Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

43     } 

44    } 

45    }else{ 

46    Toast.makeText(getActivity(), "nisab tidak tercapai ",  

         Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

47    } 
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48   } 

Gambar 4.7 Kode class proses zakat uang tabungan 

 

 Pada baris 1 hingga 10 merupakan kode yang digunakan untuk menyimpan data yang b.

diisi pada field yang diperoleh dari class proses zakat uang tabungan. Pada baris 11 

hingga 28 merupakan kode yang digunakan untuk melakukan filter pada data tersebut. 

Kode class database zakat uang tabungan dapat dilihat pada Gambar 4.8 

. 

1  public void pushZakat(ModelTabungan modelTabungan, boolean flag){ 

2    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase(); 

3    ContentValues contentValues = new ContentValues(); 

4   

 contentValues.put("jumlah_tabungan",modelTabungan.getJumlahTabungan()); 

5    contentValues.put("harga_pergram",modelTabungan.getHargaZakat1()); 

6    contentValues.put("tgl_zakat",modelTabungan.getTglZakat()); 

7    contentValues.put("tgl_hijri",modelTabungan.getTglHijri()); 

8    contentValues.put("jenis",modelTabungan.getJenisNisab()); 

9   db.insertOrThrow("tabungan", " ", contentValues); 

10 } 

11 public boolean isHaul(String jenis){ 

12    SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase(); 

13    String query = ""; 

14    if (jenis.trim().equalsIgnoreCase("tabungan")){  

15     query = "select * from tabungan where jenis='emas'"; 

16    }else { 

17     query = "select * from tabungan where jenis='perak'"; 

18    } 

19    Cursor cursor = db.rawQuery(query,null); 

20    if ( cursor.getCount()==11){ 

21     return  true; 

24 

25    }else { 

26     return false; 

27    } 

28   } 

Gambar 4.8 Kode class database zakat uang tabungan 

 

4.1.5 Zakat Fitrah 

Implementasi zakat fitrah ini digunakan untuk proses pencatatan sampai tidak terhingga 

dengan menghubungan pada database dan memulai menghitung harta yang dimiliki dengan 1 
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kali penyimpanan oleh pengguna. Pada implementasi zakat fitrah ini terdapat 2 class, yaitu 

class proses dan class database. 

 Pada baris 1 hingga 31 merupakan kode yang digunakan untuk memproses data jenis a.

harta dengan memanggil operasi hitungberat untuk jenis harta yang dihitung beratnya, 

operasi hitungliter untuk jenis harta yang dihitung volumenya, dan menghitung jumlah 

zakat yang harus dibayar. Setelah itu sistem akan memanggil fungsi yang ada pada class 

database yang digunakan untuk menyimpan data. Kode class proses zakat fitrah dapat 

dilihat pada Gambar 4.9. 

 

1  if (spnFitrah.getSelectedItem().toString().equals("kilo")){ 

2    hitungberat(); 

3   }else{ 

4    hitungliter(); 

5   } 

6   ModelFitrah model = new ModelFitrah(); 

7   model.setJenisZakat(spnFitrah.getSelectedItem().toString()); 

8   model.setJumlahOrang(Double.valueOf(edtFitrah.getText().toString())); 

9   model.setHarga5(Double.valueOf(edtHarga4.getText().toString())); 

10  model.setHasil3(Double.valueOf(edtHasil3.getText().toString())); 

11  model.setTglHijri(getHijriDate()); 

12  model.setTglZakat(getMountNow()); 

13  edtFitrah.setText(""); 

14  edtHarga4.setText(""); 

15  dbproses(model); 

16 

17 } 

18 private void hitungberat(){ 

19  double a,b,c; 

20  a = Double.valueOf(edtFitrah.getText().toString())*2.5; 

21  b = Double.valueOf(edtHarga4.getText().toString()); 

22  c = a*b; 

23  edtHasil3.setText(c+""); 

24 } 

25 private void hitungliter(){ 

26  double a,b,c; 

27  a = Double.valueOf(edtFitrah.getText().toString())*3.5; 

28  b = Double.valueOf(edtHarga4.getText().toString()); 

29  c = a*b; 

30  edtHasil3.setText(c+""); 

31 } 
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Gambar 4.9 Kode class proses zakat fitrah 

 

 Pada baris 1 hingga 11 merupakan kode yang digunakan untuk menyimpan data yang b.

diisi pada field yang diperoleh dari class proses zakat fitrah. Kode class database zakat 

fitrah dapat dilihat pada Gambar 4.10. 

 

1  public void pushZakat (ModelFitrah modelFitrah){ 

2   SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase(); 

3   ContentValues contentValues = new ContentValues(); 

4   contentValues.put("jumlah_orang",modelFitrah.getJumlahOrang()); 

5   contentValues.put("hasil",modelFitrah.getHasil3()); 

6   contentValues.put("harga",modelFitrah.getHarga5()); 

7   contentValues.put("jenis",modelFitrah.getJenisZakat()); 

8   contentValues.put("tgl_zakat",modelFitrah.getTglZakat()); 

9   contentValues.put("tgl_hijri",modelFitrah.getTglHijri()); 

10  db.insertOrThrow("fitrah","",contentValues); 

11 } 

Gambar 4.10 Kode class database zakat fitrah 

 

4.1.6 Percodingan Zakat Peternakan 

Implementasi zakat peternakan ini digunakan untuk proses pencatatan sampai tidak 

terhingga dengan menghubungan pada database dan memulai menghitung harta yang 

dimiliki dengan 1 kali penyimpanan oleh pengguna. Pada implementasi zakat peternakan ini 

terdapat 2 class, yaitu class proses dan class database. 

 Pada baris 1 hingga 69 merupakan kode yang digunakan untuk memproses data jenis a.

harta dengan memanggil operasi hitungsapi untuk jenis harta yang dihitung perekor 

sapinya, operasi hitungkambing untuk jenis harta yang dihitung perekor kambingnya, 

dan menghitung jumlah zakat yang harus dibayar. Setelah itu sistem akan memanggil 

fungsi yang ada pada class database yang digunakan untuk menyimpan data. Kode class 

proses zakat peternakan dapat dilihat pada Gambar 4.11. 

 

1  if (spnTernak.getSelectedItem().toString().equals("Sapi")){ 

2    hitungsapi(); 

3   }else{ 

4    hitungkambing(); 

5   } 

6   ModelTernak model = new ModelTernak(); 
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7   model.setJenisTernak(spnTernak.getSelectedItem().toString()); 

8   model.setJumlahTernak(Double.valueOf(edtTernak.getText().toString())); 

9   model.setHasil(String.valueOf(edtHasil.getText().toString())); 

10  model.setTglZakat(getMonthNow()); 

11  model.setTglHijri(getHijriDate()); 

12  dbproses(model); 

13  edtTernak.setText(""); 

14 

15 } 

16 private void hitungsapi(){ 

17  super.onStart(); 

18  Double nilai = Double.valueOf(edtTernak.getText().toString()); 

19  if (nilai <=39 && nilai >=30){ 

20   edtHasil.setText("seekor anak sapi"); 

21  } 

22  else if(nilai <=59 && nilai >=40){ 

23   edtHasil.setText("seekor sapi satu tahun"); 

24  } 

25  else if (nilai <=69 && nilai >= 60){ 

26   edtHasil.setText("seekor sapi usia dua tahun"); 

27  } 

28  else if (nilai <=79 && nilai >= 70){ 

29   edtHasil.setText("dua ekor anak sapi"); 

30  } 

31  else if (nilai <=89 && nilai >= 80){ 

32   edtHasil.setText("seekor anak sapi dan sapi dua tahun"); 

33  } 

34  else if (nilai <=99 && nilai >= 90){ 

35   edtHasil.setText("dua ekor sapi dua tahun"); 

36  } 

37  else if (nilai <=109 && nilai >=100){ 

38   edtHasil.setText("tiga ekor anak sapi"); 

39  } 

40  else if (nilai <=119 && nilai >= 110){ 

41   edtHasil.setText("dua ekor anak sapi dan seekor sapi usia dua 

tahun"); 

42  } 

43  else{ 

44   edtHasil.setText("tidak wajib zakat"); 

45  } 

46 

47 } 

48 

49 private void hitungkambing(){ 
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50  super.onStart(); 

51  Double nilai = Double.valueOf(edtTernak.getText().toString()); 

52  if (nilai <= 120 && nilai >= 40){ 

53   edtHasil.setText("seekor kambing usia dua tahun"); 

54  } 

55  else if (nilai <=200 && nilai >=121){ 

56   edtHasil.setText("dua ekor kambing usia dua tahun"); 

57  } 

58  else if (nilai <=300 && nilai >= 201){ 

59   edtHasil.setText("tiga ekor kambing usia dua tahun"); 

60  } 

61  else if (nilai <=400 && nilai >= 301){ 

62   edtHasil.setText("empat ekor kambing usia dua tahun"); 

63  } 

64  else if (nilai <=500 && nilai >= 401){ 

65   edtHasil.setText("lima ekor kambing usia dua tahun"); 

66  } 

67  else{ 

68   edtHasil.setText("tidak wajib zakat"); 

69  }} 

Gambar 4.11 Kode class proses zakat peternakan 

 

 Pada baris 1 hingga 9 merupakan kode yang digunakan untuk menyimpan data yang diisi b.

pada field yang diperoleh dari class proses zakat peternakan. Kode class database zakat 

peternakan dapat dilihat pada Gambar 4.12. 

. 

1  public void pushZakat(ModelTernak modelTernak){ 

2   SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase(); 

3   ContentValues contentValues = new ContentValues(); 

4   contentValues.put("jumlah_ternak",modelTernak.getJumlahTernak()); 

5   contentValues.put("hasil",modelTernak.getHasil()); 

6   contentValues.put("jenis",modelTernak.getJenisTernak()); 

7   contentValues.put("tgl_zakat",modelTernak.getTglZakat()); 

8   contentValues.put("tgl_hijri",modelTernak.getTglHijri()); 

9   db.insertOrThrow("ternak","",contentValues);} 

Gambar 4.12 Kode class database zakat peternakan 

 

4.1.7 Percodingan Zakat Pertanian 

Implementasi zakat pertanian ini digunakan untuk proses pencatatan sampai tidak 

terhingga dengan menghubungan pada database dan memulai menghitung harta yang 
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dimiliki dengan 1 kali penyimpanan oleh pengguna. Pada implementasi zakat pertanian ini 

terdapat 2 class, yaitu class proses dan class database. 

 Pada baris 1 hingga 34 merupakan kode yang digunakan untuk memproses data harta a.

sesuai dengan kondisi yang telah ditetapkan seperti, jumlah panen minimal 653 kg dan 

menghitung jumlah panen yang harus dibayar dengan memanggil operasi hitung. Setelah 

itu sistem akan memanggil fungsi yang ada pada class database yang digunakan untuk 

menyimpan data. Kode class proses zakat pertanian dapat dilihat pada Gambar 4.13. 

 

1  double nilai = Double.valueOf(edt_Tani.getText().toString()); 

2  if (nilai <= 653 && nilai >=0){ 

3   Toast.makeText(getActivity(), "nisab tidak tercapai ", 

        Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

4  } if (nilai>=653){ 

5   hitung(); 

6  } 

7   ModelPertanian modelPertanian = new ModelPertanian(); 

8   modelPertanian.setJenis(spn_Tani1.getSelectedItem().toString()); 

9   modelPertanian.setJenisPanen(spn_Tani.getSelectedItem() 

        .toString()); 

10  modelPertanian.setJumlahPanen(Double.valueOf(edt_Tani.getText() 

       .toString())); 

11  modelPertanian.setHargaJenis(Double.valueOf(edt_Harga6.getText() 

       .toString())); 

12  modelPertanian.setHasil1(Double.valueOf(edt_hasil11.getText() 

       .toString())); 

13  modelPertanian.setTglZakat(getMonthNow()); 

14  modelPertanian.setTglHijri(getHijriDate()); 

15  dbproses(modelPertanian); 

16 

17 } 

18 private void hitung() { 

19  if 

(spn_Tani.getSelectedItem().toString().trim().equalsIgnoreCase("alat")) { 

20   double a, b, c; 

21 

22   a = Double.valueOf(edt_Tani.getText().toString()); 

23   b = Double.valueOf(edt_Harga6.getText().toString()); 

24   c = a * b; 

25   edt_hasil11.setText(c + ""); 

26 

27  } else { 
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28   double a, b, c; 

29   a = Double.valueOf(edt_Tani.getText().toString()); 

30   b = Double.valueOf(edt_Harga6.getText().toString()); 

31   c = a * b; 

32   edt_hasil11.setText(c + ""); 

33 

34  } 

Gambar 4.13 Kode class proses zakat pertanian 

 

 Pada baris 1 hingga 14 merupakan kode yang digunakan untuk menyimpan data yang b.

diisi pada field yang diperoleh dari class proses zakat pertanian. Kode class database 

zakat pertanian dapat dilihat pada Gambar 4.14. 

 

1  public void pushZakat(ModelPertanian modelPertanian){ 

2   SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase(); 

3   ContentValues contentValues = new ContentValues(); 

4   contentValues.put("harga_jenis",modelPertanian.getHargaJenis()); 

5   contentValues.put("hasil",modelPertanian.getHasil1()); 

6   contentValues.put("jumlah_panen",modelPertanian.getJumlahPanen()); 

7   contentValues.put("konversi",modelPertanian.getKonversi4()); 

8   contentValues.put("jenis_panen",modelPertanian.getJenisPanen()); 

9   contentValues.put("jenis",modelPertanian.getJenis()); 

10  contentValues.put("tgl_zakat",modelPertanian.getTglZakat()); 

11  contentValues.put("tgl_hijri",modelPertanian.getTglHijri()); 

12  db.insertOrThrow("tani","",contentValues); 

13  Toast.makeText(c, "masuk kok", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

14 } 

Gambar 4.14 Kode class database zakat pertanian 

 

4.2 Tampilan Hasil Aplikasi 

Pada bagian tampilan hasil aplikasi ini dilakukan untuk melihat seberapa baik aplikasi 

berkerja dalam menangani masukan yang akan diberikan oleh pengguna. Masukan tersebut 

meliputi dari  hapus, perhitungan dan pencatatan.  

 

4.2.1 Tampilan Mengelola Data Bulan Awal Pada Zakat Emas  

Tampilan pada menu ini terdapat masukan dan keluaran data antara pengguna dengan 

aplikasi. Data masukan tersebut yang harus diisi oleh pengguna. Data masukan yang 

dimaksud terdiri dari tanggal hijriah, tanggal masehi, jenis zakat dan jumlah zakat. Pertama 
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pengguna membuka aplikasi dan memilih menu yang dibutuhkan.  Pengguna dapat mengisi 

form yang sudah disediakan dengan jumlah harta dan jenis harta yang dimiliki oleh 

pengguna, sehingga aplikasi dapat memproses data secara otomatis, apabila jumlah harta 

sudah tercukupi maka aplikasi akan menampilkan data-data harta yang dimiliki oleh 

pengguna. Apabila jumlah harta tidak tercukupi maka aplikasi akan menampilkan popup 

yang berisi “nisab tidak tercukup” dan pengguna diharuskan mengisi data pada hari 

kedepannya. Tampilan mengelola data bulan awal pada zakat emas dapat dilihat pada 

Gambar 4.15. 

 

 

Gambar 4.15 Tampilan mengelola data bulan awal pada zakat emas 

 

4.2.2 Tampilan Mengelola Data Bulan Akhir Pada Zakat Emas 

Pada tampilan ini dilakukan dengan cara yang sama dengan langkah awal. Pada 

langkah awal tersebut pengguna masuk keaplikasi dan memilih menu yang dibutuhkan. 

Pengguna harus mengisi form yang sudah disediakan oleh aplikasi. Sehingga aplikasi dapat 

memproses data yang diisi oleh pengguna. Disini pengguna mengisikan data harta pada bulan 

ke 12 dengan nominal uang dan jenis harta yang dimiliki, apabila harta penguna yang 

dimiliki sudah mencapai nisab, maka aplikasi akan memprosesnya dengan cara menghitung 

harta yang dimiliki oleh pengguna secara otomatis dan menampilkan data-data lain maupun 

total yang harus dikeluarkan oleh pengguna apabila harta pengguna yang dimiliki tidak 

mencukupi maka aplikasi akan menampilkan popup yang berisi “tidak diwajib membayar 
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zakat” dan pengguna harus mengulang pengisi data pencatatan pada tahun kedepan. Tampilan 

mengelola data bulan akhir pada zakat emas dapat dilihat pada Gambar 4.16. 

 

 

Gambar 4.16 Tampilan mengelola data bulan akhir pada zakat emas 

 

4.2.3 Tampilan Mengelola Data Bulan Awal Pada Zakat Perak 

Tampilan pada menu ini terdapat masukan dan keluaran data antara pengguna dengan 

aplikasi. Data masukan tersebut yang harus diisi oleh pengguna. Data masukan yang 

dimaksud terdiri dari tanggal hijriah, tanggal masehi, jenis zakat dan jumlah zakat. Pertama 

pengguna membuka aplikasi dan memilih menu yang dibutuhkan.  Pengguna dapat mengisi 

form yang sudah disediakan dengan jumlah harta dan jenis harta yang dimiliki oleh 

pengguna, sehingga aplikasi dapat memproses data secara otomatis, apabila jumlah harta 

sudah tercukupi maka aplikasi akan menampilkan data-data harta yang dimiliki oleh 

pengguna. Apabila jumlah harta tidak tercukupi maka aplikasi akan menampilkan popup 

yang berisi “nisab tidak tercukup” dan pengguna diharuskan mengisi data pada hari 

kedepannya. Tampilan mengelola data bulan awal pada zakat perak dapat dilihat pada 

Gambar 4.17. 
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Gambar 4.17 Tampilan mengelola data bulan awal pada zakat perak 

 

4.2.4 Tampilan Mengelola Data Bulan Akhir Pada Zakat Perak 

Pada tampilan ini dilakukan dengan cara yang sama dengan langkah awal. Pada 

langkah awal tersebut pengguna masuk keaplikasi dan memilih menu yang dibutuhkan. 

Pengguna harus mengisi form yang sudah disediakan oleh aplikasi. Sehingga aplikasi dapat 

proses data yang diisi oleh pengguna. Disini pengguna mengisikan data harta pada bulan ke 

12 dengan nominal uang dan jenis harta yang dimiliki, apabila harta penguna yang dimiliki 

sudah mencapai nisab, maka aplikasi akan memprosesnya dengan cara menghitung harta 

yang dimiliki oleh pengguna secara otomatis dan menampilkan data-data lain maupun total 

yang harus dikeluarkan oleh pengguna apabila harta pengguna yang dimiliki tidak mencukupi 

maka aplikasi akan menampilkan popup yang berisi “tidak wajib membayar zakat” dan 

pengguna harus mengulang pengisi data pencatatan pada tahun kedepan. Tampilan mengelola 

data bulan akhir pada zakat perak dapat dilihat pada Gambar 4.18.  
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Gambar 4.18 Tampilan mengelola data bulan akhir pada zakat perak 

 

4.2.5 Tampilan Mengelola Data Bulan Awal Pada Zakat Uang Tabungan 

Pada tampilan menu ini pengguna memiliki data masukan dan data keluaran. Data 

masukan yang harus diisi oleh pengguna yang terdiri dari tanggal hijriah, tanggal masehi, 

jenis zakat, jumlah tabungan dan harga pergram. Pertama pengguna membuka aplikasi dan 

memilih menu yang dibutuhkan. Pengguna dapat mengisi form yang sudah disediakan dengan 

jumlah harta dan jenis harta yang dimiliki oleh pengguna, sehingga aplikasi dapat memproses 

data secara otomatis, apabila jumlah harta sudah tercukupi maka aplikasi akan menampilkan 

data-data harta yang dimiliki oleh pengguna. Apabila jumlah harta tidak tercukupi maka 

aplikasi akan menampilkan popup yang berisi “nisab tidak tercukup” dan pengguna 

diharuskan mengisi data pada hari kedepannya. Tampilan mengelola data bulan awal pada 

zakat uang tabungan dapat dilihat pada Gambar 4.19. 
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Gambar 4.19 Tampilan mengelola data bulan awal pada zakat uang tabungan 

 

4.2.6 Tampilan Mengelola Data Bulan Akhir Pada Zakat Uang Tabungan 

Tampilan ini dilakukan dengan cara yang sama dengan langkah awal. Pada langkah 

awal tersebut pengguna masuk keaplikasi dan memilih menu yang dibutuhkan. Pengguna  

harus mengisi form yang sudah disediakan oleh aplikasi. Sehingga aplikasi dapat proses data 

yang diisi oleh pengguna. Disini pengguna mengisikan data harta pada bulan ke 12 dengan 

nominal uang dan jenis harta yang dimiliki, apabila harta penguna yang dimiliki sudah 

mencapai nisab, maka aplikasi akan memproses dengan cara menghitung harta yang dimiliki 

oleh pengguna secara otomatis dan menampilkan data-data lain maupun total yang harus 

dikeluarkan oleh pengguna apabila harta pengguna yang dimiliki tidak mencukupi maka 

aplikasi akan menampilkan popup yang berisi “tidak diwajibkan membayar zakat” dan 

pengguna harus mengulang pengisi data pencatatan pada tahun kedepan. Tampilan mengelola 

data bulan akhir pada zakat uang tabungan dapat dilihat pada Gambar 4.20. 
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Gambar 4.20 Tampilan mengelola data bulan akhir pada zakat uang tabungan 

 

4.2.7 Tampilan Mengelola Data Bulan Awal Pada Zakat Perniagaan 

Pada tampilan menu ini pengguna memiliki data masukan dan keluaran. Data masukan 

yang harus diisi oleh pengguna yang terdiri dari tanggal hijriah, tanggal masehi, jenis zakat, 

modal, keuntungan, hutang dan piutang. Pertama pengguna membuka aplikasi dan memilih 

menu yang dibutuhkan. Pengguna dapat mengisi form yang sudah disediakan dengan data 

dagang dan jenis nisab yang dimiliki oleh pengguna, sehingga aplikasi dapat memproses data 

secara otomatis, apabila jumlah harta sudah tercukupi maka aplikasi akan menampilkan data-

data harta yang dimiliki oleh pengguna. Apabila jumlah harta tidak tercukupi maka aplikasi 

akan menampilkan popup yang berisi “nisab tidak tercukup” dan pengguna diharuskan 

mengisi data pada hari kedepannya. Tampilan mengelola data bulan awal pada zakat 

perniagaan dapat dilihat pada Gambar 4.21. 
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Gambar 4.21 Tampilan mengelola data bulan awal pada zakat perniagaan 

 

4.2.8 Tampilan Mengelola Data Bulan Akhir Pada Zakat Perniagaan 

Pada tampilan ini dilakukan dengan cara yang sama dengan langkah awal. Pada 

langkah awal tersebut pengguna masuk keaplikasi dan memilih menu yang dibutuhkan. 

Pengguna harus mengisi form yang sudah disediakan oleh aplikasi. Sehingga aplikasi dapat 

memproses data yang diisi oleh pengguna. Disini pengguna mengisikan data dagang pada 

bulan ke 12 dengan jenis nisab yang dipilih, apabila data dagang pengguna yang dimiliki 

sudah mencapai nisab, maka aplikasi akan memproses dengan cara menghitung data dagang 

yang dimiliki oleh pengguna secara otomatis dan menampilkan data-data lain maupun total 

yang harus dikeluarkan oleh pengguna apabila data dagang pengguna yang dimiliki tidak 

mencukupi maka aplikasi akan menampilkan popup yang berisi “tidak wajib membayar 

zakat” dan pengguna harus mengulang pengisi data pencatatan pada tahun kedepan. Tampilan 

Tampilan mengelola data bulan akhir pada zakat perniagaan dapat dilihat pada Gambar 4.22. 
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Gambar 4.22 Tampilan mengelola data bulan akhir pada zakat perniagaan 

 

4.2.9 Tampilan Mengelola Zakat Fitrah 

Pada menu ini terdapat masukan dan keluaran data antara pengguna dengan aplikasi. 

Data masukan yang disediakan oleh aplikasi meliputi tanggal hijriah, tanggal masehi, jenis 

zakat, jenis nisab, jumlah perorang dan harga barang perliter atau perkilo. Menu ini pengguna 

diharuskan untuk mengisi form yang sudah disediakan oleh aplikasi. Sehingga aplikasi dapat 

memproses data dan menampilkan total yang harus dilkeluarkan oleh pengguna. Tampilan 

mengelola zakat fitrah dapat dilihat pada Gambar 4.23. 

 

 

Gambar 4.23 Tampilan mengelola zakat fitrah 
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4.2.10 Tampilan Mengelola Zakat Peternakan 

Pada menu ini terdapat masukan dan keluaran data antara pengguna dengan aplikasi. 

Data masukan yang disediakan oleh aplikasi meliputi tanggal hijriah, tanggal masehi, jenis 

ternak dan jumlah ternak. Menu ini pengguna diharuskan untuk mengisi form yang sudah 

disediakan oleh aplikasi. Sehingga aplikasi dapat memproses data dan menampilkan total 

yang harus dilkeluarkan oleh pengguna. Tampilan mengelola zakat peternakan dapat dilihat 

pada Gambar 4.24. 

 

 

Gambar 4.24 Tampilan mengelola zakat peternakan 

 

4.2.11 Tampilan Mengelola Zakat Pertanian 

Tampilan pada menu ini pengguna memiliki data masukan dan data keluaran. Data 

masukan yang harus diisi oleh pengguna yang terdiri data tanggal hijriah, tanggal masehi, 

jenis zakat, kadar zakat, harga barng perkilo dan jumlah panen. Menu ini pengguna 

diharuskan untuk mengisi form yang sudah disedikan oleh aplikasi. Sehingga aplikasi dapat 

memproses data dan menampilkan total zakat yang harus dikeluarkan oleh pengguna. 

Tampilan mengelola zakat pertanian dapat dilihat pada Gambar 4.25. 
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Gambar 4.25 Tampilan mengelola zakat pertanian 

 

4.3 Hasil Pengujian Aplikasi 

Pengujian aplikasi perhitungan dan pencatatan zakat sesuai nisab dan haul ini 

dilakukan dengan menggunakan metode black box. Pengujian  ini dilakukan dengan 

memberikan input pada program, lalu input tersebut akan diproses sesuai kebutuhan 

fungsionalnya untuk melihat apakah aplikasi dapat memberikan output sesuai yang 

diharapkan. Pengujian ini terdiri dari 2 jenis yaitu hasil pengujian zakat-zakat memiliki nisab 

dan haul dan hasil pengujian zakat-zakat memiliki nisab. 

 

4.3.1 Hasil pengujian zakat yang memiliki nisab dan haul 

 Pengujian zakat yang memiliki nisab dan haul diantaranya, hasil pengujian pada zakat 

emas, hasil pengujian pada zakat perak, hasil pengujian pada zakat perniagaan, dan  hasil 

pengujian pada zakat uang tabungan.  

 Hasil pengujian pada zakat emas a.

1. Pada pengujian zakat emas yang pertama, dicoba penyimpanan tanpa mengisikan 

nilai dengan harapan sistem akan menolak dan menampilkan pesan”data harus diisi”. 

Namun hasil pengujian tersebut tidak valid dikarenakan sistem langsung tertutup 

tanpa menampilkan pesan.  

2. Pengujian kedua, dicoba penyimpanan dan mengisikan lebih dari nisab dengan 

harapan sistem akan menampilkan data yang disimpan dan memberikan pesan 



64 

 

  

“masuk”. Hasil pengujian kedua benilai valid dikarenakan sistem dapat manampilkan 

pesan yang ditetapkan.  

3. Pengujian ketiga, dicoba penyimpanan dan mengisikan data pertama dengan kurang 

dari nisab dengan harapan sistem akan menampilkan pesan “nisab tidak tercapai”. 

Hasil pengujian ketiga bernilai valid dikarenakan sistem menampilkan pesan yang 

telah ditetapkan. 

4. Pengujian keempat, dicoba penyimpanan bulan kedua dengan mengisi nilai kurang 

dari nisab dengan harapan sistem menampilkan data dan memberikan pesan 

“masuk”. Hasil pengujian keempat bernilai valid dikarenakan sistem menampilkan 

pesan yang telah ditetapkan. 

5. Pengujian kelima, dicoba penyimpan data bulan ke 12 dengan mengisi nilai lebih 

dari nisab dengan harapan sistem akan menampilkan data yang disimpan dan 

menampilkan pesan mengenai nilai zakat yang harus dibayar. Hasil pengujian kelima 

bernilai valid dikarenakan sistem menampilkan pesan yang telah ditetapkan 

6. Pengujian keenam, dicoba penyimpan data bulan ke 13 dengan harapan sistem akan 

menampilkan pesan “haul sudah tercapai” dan data tidak akan disimpan. Hasil 

pengujian keenam bernilai valid dikarenakan sistem menampilkan pesan yang telah 

ditetapkan. Rincian hasil pengujian black box pada zakat emas dapat dilihat pada 

Tabel 4.1. 

     

Tabel 4.1 Tabel pengujian black box pada zakat emas 

No Skenario pengujian Hasil yang diharapkan Kesimp

ulan 

1. Menyimpan tanpa mengisikan 

nilai. 

 

Pengujian : 

 

 

Sistem akan menolak dan 

menampilkan pesan “data 

harus diisi”. 

 

Hasil pengujian: 

 

Tidak 

valid 
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2. Menyimpan dengan 

mengisikan data pertama lebih 

dari nisab. 

 

Pengujian: 

 

 

Sistem akan menampilkan data 

yang disimpan dan 

memberikan pesan “masuk” 

 

Hasil pengujian: 

 

 

Valid  

3. Penyimpanan dengan 

mengisikan data pertama 

kurang dari nisab. 

 

Pengujian: 

 

Sistem akan menampilkan 

pesan “nisab tidak tercapai”  

 

Hasil pengujian: 

 

Valid  
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4. Penyimpanan bulan kedua 

dengan mengisi nilai kurang 

dari nisab. 

 

Pengujian: 

 

 

Sistem akan menampilkan data 

dan memberikan pesan 

“masuk”. 

 

Hasil pengujian: 

 

 

Valid  

5. Penyimpanan data bulan  ke 12 

dengan mengisi nilai lebih dari 

nisab. 

 

Pengujian: 

 

Sistem akan menampilkan data 

yang disimpan dan 

menampilkan pesan mengenai 

nilai zakat yang harus dibayar. 

 

Hasil pengujian: 

 

Valid  
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6. Menyimpan data bulan ke 13. 

 

Pengujian: 

 

 

Sistem akan menampilkan 

pesan “haul sudah tercapai” 

dan data tidak akan disimpan. 

 

Hasil pengujian: 

 

 

Valid  
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 Hasil pengujian pada zakat perak b.

1. Pada pengujian zakat perak yang pertama, dicoba penyimpanan tanpa mengisikan 

nilai dengan harapan sistem akan menolak dan menampilkan pesan”data harus diisi”. 

Namun hasil pengujian tersebut tidak valid dikarenakan sistem langsung tertutup 

tanpa menampilkan pesan.  

2. Pengujian kedua, dicoba penyimpanan dan mengisikan lebih dari nisab dengan 

harapan sistem akan menampilkan data yang disimpan dan memberikan pesan 

“masuk”. Hasil pengujian kedua bernilai valid dikarenakan sistem dapat 

manampilkan pesan yang ditetapkan.  

3. Pengujian ketiga, dicoba penyimpanan dan mengisikan data pertama dengan kurang 

dari nisab dengan harapan sistem akan menampilkan pesan “nisab tidak tercapai”. 

Hasil pengujian ketiga bernilai valid dikarenakan sistem menampilkan pesan yang 

telah ditetapkan. 

4. Pengujian keempat, dicoba penyimpanan bulan kedua dengan mengisi nilai kurang 

dari nisab dengan harapan sistem menampilkan data dan memberikan pesan 

“masuk”. Hasil pengujian keempat bernilai valid dikarenakan sistem menampilkan 

pesan yang telah ditetapkan. 

5. Pengujian kelima, dicoba penyimpanan data bulan ke 12 dengan mengisi nilai lebih 

dari nisab dengan harapan sistem akan menampilkan data yang disimpan dan 

menampilkan pesan mengenai nilai zakat yang harus dibayar. Hasil pengujian kelima 

bernilai valid dikarenakan sistem menampilkan pesan yang telah ditetapkan 

6. Pengujian keenam, dicoba penyimpanan data bulan ke 13 dengan harapan sistem 

akan menampilkan pesan “haul sudah tercapai” dan data tidak akan disimpan. Hasil 

pengujian keenam bernilai valid dikarenakan sistem menampilkan pesan yang telah 

ditetapkan. Rincian hasil pengujian black box pada zakat perak dapat dilihat pada 

Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2 Tabel pengujian black box pada zakat perak 

No Skenario pengujian Hasil yang diharapkan Kesimpulan 

1. Menyimpan tanpa mengisikan  

nilai. 

 

Pengujian : 

 

Sistem akan menolak dan 

menampilkan pesan “data harus 

diisi”. 

 

Hasil pengujian: 

 

Tdak valid 
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2. Menyimpan dengan 

mengisikan data pertama 

lebih dari nisab. 

 

Pengujian: 

 

 

Sistem akan menampilkan data 

yang disimpan dan memberikan 

pesan “masuk” 

 

Hasil pengujian: 

 

Valid 

3. Penyimpanan dengan 

mengisikan data pertama 

kurang dari nisab. 

 

Pengujian: 

 

Sistem akan menampilkan pesan 

“nisab tidak tercapai”  

 

Hasil pengujian: 

 

Valid 
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4. Penyimpanan bulan kedua 

dengan mengisi nilai kurang 

dari nisab. 

 

Pengujian: 

 

 

Sistem akan mnmpilkan data dan 

memberikan pesan “masuk”. 

 

Hasil pengujian: 

 

 

Valid 

5. Penyimpanan data bulan  ke 

12 dengan mengisi nilai lebih 

dari nisab. 

 

Pengujian: 

 

Sistem akan menampilkan data 

yang disimpan dan menampilkan 

pesan mengenai nilai zakat yang 

harus dibayar. 

 

Hasil pengujian: 

 

Valid 
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6. Menyimpan data bulan ke 13. 

 

Pengujian: 

 

 

Sistem akan menampilkan pesan 

“haul sudah tercapai” dan data 

tidak akan disimpan. 

 

Hasil pengujian: 

 

 

Valid 
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 Hasil pengujian pada zakat perniagaan c.

1. Pada pengujian zakat perniagaan yang pertama, dicoba penyimpan tanpa mengisikan 

nilai dengan harapan sistem akan menolak dan menampilkan pesan”data harus diisi”. 

Namun hasil pengujian tersebut tidak valid dikarenakan sistem langsung tertutup 

tanpa menampilkan pesan.  

2. Pengujian kedua, dicoba penyimpan dan mengisikan lebih dari nisab dengan harapan 

sistem akan menampilkan data yang disimpan dan memberikan pesan “masuk”. 

Hasil pengujian kedua bernilai valid dikarenakan sistem dapat manampilkan pesan 

yang ditetapkan.  

3. Pengujian ketiga, dicoba penyimpanan dan mengisikan data pertama dengan kurang 

dari nisab dengan harapan sistem akan menampilkan pesan “nisab tidak tercapai”. 

Hasil pengujian ketiga bernilai valid dikarenakan sistem menampilkan pesan yang 

telah ditetapkan. 

4. Pengujian keempat, dicoba penyimpanan bulan kedua dengan mengisi nilai kurang 

dari nisab dengan harapan sistem menampilkan data dan memberikan pesan 

“masuk”. Hasil pengujian keempat bernilai valid dikarenakan sistem menampilkan 

pesan yang telah ditetapkan. 

5. Pengujian kelima, dicoba penyimpanan data bulan ke 12 dengan mengisi nilai lebih 

dari nisab dengan harapan sistem akan menampilkan data yang disimpan dan 

menampilkan pesan mengenai nilai zakat yang harus dibayar. Hasil pengujian kelima 

bernilai valid dikarenakan sistem menampilkan pesan yang telah ditetapkan 

6. Pengujian keenam, penulis dicoba penyimpanan data bulan ke 13 dengan harapan 

sistem akan menampilkan pesan “haul sudah tercapai” dan data tidak akan disimpan. 

Hasil pengujian keenam bernilai valid dikarenakan sistem menampilkan pesan yang 

telah ditetapkan Rincian hasil pengujian black box pada zakat perniagaan dapat 

dilihat pada Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3 Tabel pengujian black box pada zakat perniagaan 

No Skenario pengujian Hasil yang diharapkan Kesimpulan 

1. Menyimpan tanpa mengisikan 

nilai. 

 

Pengujian : 

 

Sistem akan menolak dan 

menampilkan pesan “data harus 

diisi”. 

 

Hasil pengujian: 

 

Tidak valid 
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2. Menyimpan dengan mengisikan 

data lebih dari nisab. 

 

Pengujian: 

 

 

Sistem akan menampilkan data 

yang disimpan dan memberikan 

pesan “masuk” 

 

Hasil pengujian: 

 

Valid 

3. Penyimpanan dengan 

mengisikan data kurang dari 

nisab. 

 

Pengujian: 

 

Sistem akan menampilkan pesan 

“nisab tidak tercapai”  

 

Hasil pengujian: 

 

Valid 
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4. Penyimpanan bulan kedua 

dengan mengisi nilai kurang dari 

nisab. 

 

Pengujian: 

 

 

Sistem akan mnmpilkan data dan 

memberikan pesan “masuk”. 

 

Hasil pengujian: 

 

 

Valid  

5. Penyimpanan data bulan  ke 12 

dengan mengisi nilai lebih dari 

nisab. 

 

Pengujian: 

 

Sistem akan menampilkan data 

yang disimpan dan menampilkan 

pesan mengenai nilai zakat yang 

harus dibayar. 

 

Hasil pengujian: 

 

Valid  
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6. Menyimpan data bulan ke 13. 

 

Pengujian: 

 

 

Sistem akan menampilkan pesan 

“haul sudah tercapai” dan data 

tidak akan disimpan. 

 

Hasil pengujian: 

 

 

Valid  
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 Hasil pengujian pada zakat uang tabungan d.

1. Pada pengujian zakat uang tabungan yang pertama, dicoba penyimpanan tanpa 

mengisikan nilai dengan harapan sistem akan menolak dan menampilkan pesan”data 

harus diisi”. Namun hasil pengujian tersebut tidak valid dikarenakan sistem langsung 

tertutup tanpa menampilkan pesan.  

2. Pengujian kedua, dicoba penyimpanan dan mengisikan lebih dari nisab dengan 

harapan sistem akan menampilkan data yang disimpan dan memberikan pesan 

“masuk”. Hasil pengujian kedua bernilai valid dikarenakan sistem dapat 

manampilkan pesan yang ditetapkan.  

3. Pengujian ketiga, dicoba penyimpanan dan mengisikan data pertama dengan kurang 

dari nisab dengan harapan sistem akan menampilkan pesan “nisab tidak tercapai”. 

Hasil pengujian ketiga bernilai valid dikarenakan sistem menampilkan pesan yang 

telah ditetapkan. 

4. Pengujian keempat, dicoba penyimpanan bulan kedua dengan mengisi nilai kurang 

dari nisab dengan harapan sistem menampilkan data dan memberikan pesan 

“masuk”. Hasil pengujian keempat bernilai valid dikarenakan sistem menampilkan 

pesan yang telah ditetapkan. 

5. Pengujian kelima, dicoba penyimpanan data bulan ke 12 dengan mengisi nilai lebih 

dari nisab dengan harapan sistem akan menampilkan data yang disimpan dan 

menampilkan pesan mengenai nilai zakat yang harus dibayar. Hasil pengujian kelima 

bernilai valid dikarenakan sistem menampilkan pesan yang telah ditetapkan 

6. Pengujian keenam, dicoba penyimpanan data bulan ke 13 dengan harapan sistem 

akan menampilkan pesan “haul sudah tercapai” dan data tidak akan disimpan. Hasil 

pengujian keenam bernilai valid dikarenakan sistem menampilkan pesan yang telah 

ditetapkan. Rincian hasil pengujian black box pada zakat uang tabungan dapat dilihat 

pada Tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4 Tabel pengujian black box pada zakat uang tabungan 

No Skenario pengujian Hasil yang diharapkan Kesimpulan 

1. Menyimpan tanpa mengisikan 

nilai. 

 

Pengujian : 

 

Sistem akan menolak dan 

menampilkan pesan “data 

harus diisi”. 

 

Hasil pengujian: 

Tidak valid  
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2. Menyimpan dengan mengisikan 

data lebih dari nisab. 

 

Pengujian: 

 

Sistem akan menampilkan data 

yang disimpan dan 

memberikan pesan “masuk” 

 

Hasil pengujian: 

 

Valid  

3. Penyimpanan dengan 

mengisikan data kurang dari 

nisab. 

 

Pengujian: 

 

Sistem akan menampilkan 

pesan “nisab tidak tercapai”  

 

Hasil pengujian: 

 

Valid  
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4. Penyimpanan bulan kedua 

dengan mengisi nilai kurang 

dari nisab. 

 

Pengujian: 

 

 

Sistem akan mnmpilkan data 

dan memberikan pesan 

“masuk”. 

 

Hasil pengujian: 

 

 

Valid 

5. Penyimpanan data bulan  ke 12 

dengan mengisi nilai lebih dari 

nisab. 

 

Pengujian: 

Sistem akan menampilkan data 

yang disimpan dan 

menampilkan pesan mengenai 

nilai zakat yang harus dibayar. 

 

Hasil pengujian: 

Valid  
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6. Menyimpan data bulan ke 13. 

 

Pengujian: 

 

 

Sistem akan menampilkan 

pesan “haul sudah tercapai” 

dan data tidak akan disimpan. 

 

Hasil pengujian: 

 

 

Valid  

 

4.3.2 Hasil pengujian zakat yeng memiliki nisab  

Hasil pengujian zakat yang memiliki nisab diantaranya, hasil pengujian pada zakat 

peternakan, hasil pengujian pada zakat pertanian, dan hasil pengujian pada zakat fitrah. 
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 Hasil pengujian pada zakat pertanian a.

1. Pada pengujian zakat pertanian yang pertama, dicoba penyimpanan tanpa mengisikan 

nilai dengan harapan sistem akan menolak dan menampilkan pesan”data harus diisi”. 

Namun hasil pengujian tersebut tidak valid dikarenakan sistem langsung tertutup 

tanpa menampilkan pesan.  

2. Pengujian kedua, dicoba penyimpanan dan mengisikan lebih dari nisab dengan 

harapan sistem akan menampilkan data yang disimpan dan menampilkan data baru 

berisi wajib zakat dengan nilai yang harus dikeluarkan. Hasil pengujian kedua 

bernilai valid dikarenakan sistem dapat manampilkan pesan yang ditetapkan.  

3. Pengujian ketiga, dicoba penyimpanan dan mengisikan data pertama dengan kurang 

dari nisab dengan harapan sistem akan menampilkan data yang disimpan dan 

menampilkan data baru dengan pesan”tidak wajib zakat”. Hasil pengujian ketiga 

bernilai valid dikarenakan sistem menampilkan pesan yang telah ditetapkan. 

4. Pengujian keempat, dicoba penyimpanan data bulan ke 2 dengan mengisi nilai lebih 

dari nisab dengan harapan sistem akan menampilkan data bulan ke 2. Hasil 

pengujian keempat bernilai valid dikarenakan sistem akan menampilkan pesan yang 

telah ditetapkan. Rincian hasil pengujian black box pada zakat peternakan dapat 

dilihat pada Tabel 4.5. 

 

Tabel 4.5 Tabel pengujian black box pada zakat peternakan 

No Skenario pengujian Hasil yang diharapkan Kesimpula

n 

1. Menyimpan tanpa mengisikan 

nilai. 

 

Pengujian : 

 

Sistem akan menolak dan 

menampilkan pesan “data harus 

diisi”. 

 

Hasil pengujian: 

 

Tidak valid 



81 

 

  

  

2. Menyimpan dengan 

mengisikan nilai lebih dari 

nisab. 

 

Pengujian: 

 

 

Sistem akan menampilkan data yang 

disimpan dan menampilkan data baru 

berisi wajib zakat  dengan nilai yang 

harus dikeluarkan. 

 

Hasil pengujian: 

   

 

Valid 

3. Menyimpan dengan 

mengisikan nilai kurang dari 

nisab 

 

Pengujian: 

 

Sistem akan menampilkan data yang 

disimpan dan menampilkan data baru 

dengan pesan “tidak wajib zakat” 

 

Hasil pengujian: 

 

Valid 



82 

 

  

  

4. Penyimpanan data bulan  ke 2 

dengan  mengisi nilai lebih 

dari nisab. 

 

Pengujian: 

 

 

Sistem akan menampilkan data bulan 

ke 2. 

 

Hasil pengujian: 

 

Valid 

 

 Hasil pengujian pada zakat pertanian b.

1. Pada pengujian zakat pertanian yang pertama, dicoba penyimpanan tanpa mengisikan 

nilai dengan harapan sistem akan menolak dan menampilkan pesan”data harus diisi”. 

Namun hasil pengujian tersebut tidak valid dikarenakan sistem langsung tertutup 

tanpa menampilkan pesan.  
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2. Pengujian kedua, dicoba penyimpanan dan mengisikan lebih dari nisab dengan 

harapan sistem akan menampilkan data yang disimpan dan menampilkan data baru 

berisi wajib zakat dengan nilai yang harus dikeluarkan. Hasil pengujian kedua 

bernilai valid dikarenakan sistem dapat manampilkan pesan yang ditetapkan.  

3. Pengujian ketiga, dicoba penyimpanan data bulan ke 2 dengan mengisi nilai lebih 

dari nisab dengan harapan sistem akan menampilkan data bulan ke 2. Hasil 

pengujian keempat bernilai valid dikarenakan sistem akan menampilkan pesan yang 

telah ditetapkan. Rincian hasil pengujian black box pada zakat pertanian dapat dilihat 

pada Tabel 4.6. 

 

Tabel 4.6 Tabel pengujian black box pada zakat pertanian 

No Skenario pengujian Hasil yang diharapkan Kesimpulan 

1. Menyimpan tanpa mengisikan 

nilai. 

 

Pengujian : 
 

 

Sistem akan menolak dan 

menampilkan pesan “data harus 

diisi”. 

 

Hasil pengujian: 
 

 

Tidak valid 

2. Menyimpan dengan 

mengisikan nilai lebih dari 

nisab. 

 

Pengujian: 

Sistem akan menampilkan data 

yang diisi dan menampilkan data 

baru berisi wajib zakat  dengan 

nilai yang harus dikeluarkan. 

 

Hasil pengujian: 
 

Valid 
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3. Penyimpanan data bulan  ke 2 

dengan  mengisi nilai lebih dari 

nisab. 

 

Pengujian: 
 

 

Sistem akan menampilkan data 

bulan ke 2. 

 

Hasil pengujian: 
 

 

Valid 

 

 Hasil pengujian pada zakat fitrah c.

1.  Pada pengujian zakat fitrah yang pertama, dicoba penyimpanan tanpa mengisikan 

nilai dengan harapan sistem akan menolak dan menampilkan pesan”data harus diisi”. 
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Namun hasil pengujian tersebut tidak valid dikarenakan sistem langsung tertutup 

tanpa menampilkan pesan.  

2. Pengujian kedua, dicoba penyimpanan dan mengisikan lebih dari nisab dengan 

harapan sistem akan menampilkan data yang disimpan dan menampilkan data baru 

berisi wajib zakat dengan nilai yang harus dikeluarkan. Hasil pengujian kedua 

bernilai valid dikarenakan sistem dapat manampilkan pesan yang ditetapkan.  

3. Pengujian ketiga, dicoba penyimpanan data bulan ke 2 dengan mengisi nilai lebih 

dari nisab dengan harapan sistem akan menampilkan data bulan ke 2. Hasil 

pengujian keempat bernilai valid dikarenakan sistem akan menampilkan pesan yang 

telah ditetapkan. Rincian hasil pengujian black box pada zakat fitrah dapat dilihat 

pada Tabel 4.7. 

 

Tabel 4.7 Tabel pengujian black box pada zakat fitrah 

No Skenario pengujian Hasil yang diharapkan Kesimpulan 

1. Menyimpan tanpa mengisikan 

nilai. 

 

Pengujian : 

 

 

Sistem akan menolak dan 

menampilkan pesan “data harus 

diisi”. 

 

Hasil pengujian: 

 

 

Valid 
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2. Menyimpan dengan mengisikan 

nilai lebih dari nisab. 

 

Pengujian: 

 

 

Sistem akan menampilkan data 

yang diisi dan menampilkan data 

baru berisi wajib zakat  dengan 

nilai yang harus dikeluarkan. 

 

Hasil pengujian: 

 

 

Valid 

3. Penyimpanan data bulan  ke 2 

dengan  mengisi nilai lebih dari 

nisab. 

 

Pengujian: 

 

 

 

Sistem akan menampilkan data 

bulan ke 2. 

 

Hasil pengujian: 

 

Valid 
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4.4 Kelebihan dan Kekurangan Aplikasi 

Dalam  membangun aplikasi, pastinya terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. 

Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Adapun kekurangan dari 

aplikasi perhitungan dan pencatatan zakat sesuai nisab dan haul adalah sebagai berikut. 

a. Kelebihan: 

4. Disaat pengguna menyimpan data, data tersebut secara otomatis akan dihitung oleh 

sistem sehingga pengguna tidak perlu menghitung lagi. 

5. Pencatatan dan perhitungan pada aplikasi ini, tergabung dalam satu menu pada 

masing kategori. 

6. Terdapat filter untuk menentukan batas nisab dan haul. 

b. Kekurangan: 

1. Terdapat error pada aplikasi ketika pengguna mencoba menyimpan data tanpa 

mengisi field data terlebih dahulu. 

7. Tidak terdapat tombol refresh pada masing masing menu didalam aplikasi ini. 

8. Pengguna dapat menyimpan data 12  kali dalam sehari dimana seharusnya pengguna 

dibatasi untuk menyimpan data sekali dalam sebulan. 
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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Aplikasi perhitungan dan pencatatan zakat sesuai nisab dan haul ini berhasil dibangun 

dengan menggunakan model rancangan waterfall dan telah diuji menggunakan metode black 

box testing.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kekurangan dan keterbatasan yang ada pada aplikasi ini, terdapat beberapa 

saran yang ingin penulis sampaikan:  

a. Untuk pengembangan ke depan aplikasi ini diharapkan diberikan pesan error disaat 

pengguna mencoba menyimpan data tanpa mengisi field data terlebih dahulu. 

b. Untuk pengembangan  ke depan aplikasi ini diharapkan diberikan tombol refresh pada 

masing-masing menu. 

c. Untuk pengembangan ke depan perlu ditambahkan batasan agar pengguna hanya dapat 

menyimpan data sekali dalam satu bulan. 
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