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KIT) 

Pembimbing I :  Prof. Dr, Ir Sri Redjeki ,MT. 
Pembimbing II :  Chrystia Aji P., S.Kom 
Penyusun :  Achmad Fahmi Aly 

 
ABSTRAK 

 

Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Bagi orang yang 

beragama Islam hukum  zakat profesi adalah wajib (fardhu) bagi yang memenuhi 

syarat tertentu. Pada zaman sekarang ini bentuk penghasilan yang harus juga 

dizakati dan paling menonjol adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan 

profesinya yaitu zakat profesi. Namun masih banyak orang muslim yang belum 

mengetahui betapa pentingnya zakat profesi serta cara penghitungannya. Dengan 

alasan tersebut dibutuhkan suatu alat yang memberikan kemudahan dalam 

pemahaman akan zakat profesi serta cara penghitungannya yaitu dengan 

menggunakan media komunikasi handphone, sebagai media aplikasinya.  

Pembuatan aplikasi penghitungan zakat profesi pada perangkat selular 

berbasis symbian dengan menggunakan QT SDK ini melalui beberapa tahapan. 

Tahap pertama dimulai dengan pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai 

literatur yang berisi pengetahuan zakat profesi dan tuntunan QT SDK (Software 

Development Kit). Tahap kedua adalah perancangan tampilan aplikasi, tahap yang 

ketiga pembuatan source code aplikasi, dan tahap terakhir implementasi program 

pada perangkat selular. 

Dari semua tahap yang dilakukan memperoleh hasil berupa aplikasi 

penghitungan zakat profesi pada perangkat selular berbasis symbian, yang 

diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan pengguna dalam 

mencari informasi tentang zakat profesi serta cara penghitungannya karena 

bersifat mobile.   

  

Kata Kunci: Zakat, Zakat Profesi, Qt Sdk, Aplikasi Mobile, Symbian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Zakat  merupakan  rukun  ketiga  dari  rukun  Islam. Bagi orang 

yang beragama Islam hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap  

mereka  yang  telah  memenuhi  syarat  –  syarat  tertentu.  Zakat  

termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang 

telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur’an dan As-

Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan 

kemanusian yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat 

manusia. (Nuril Huda Lubis, 2009).  

Pada zaman sekarang ini bentuk penghasilan yang harus juga 

dizakati dan paling menonjol adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan 

profesinya yaitu yang disebut dengan zakat profesi atau pendapatan 

yang telah dilaksanakan sebagai sesuatu yang paling penting pada zaman 

MUAWIYAH DAN UMAR BIN ABDUL AZIZ. Zakat jenis ini dikenal 

dengan nama Al-Ata’ dan dizaman modern ini dikenal dengan “Kasbul 

Amal”. Namun akibat perkembangan zaman yang kurang menguntungkan 

umat Islam, maka zakat jenis ini kurang mendapat perhatian. Sekarang 

sudah selayaknya mulai digalakkan kembali, karena potensinya yang 

memang cukup besar untuk membantu kaum dhuafa’, ibnu sabil, anak 

yatim dan fakir miskin yang saat ini sudah semakin banyak. (Yusuf 

Qardhawi, 2010). 
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Banyak ummat muslim yang kurang begitu mengerti akan zakat dan 

minimnya sosialisasi akan zakat, dengan alasan tersebut dibutuhkan suatu 

alat yang memberikan kemudahan dalam pemahaman akan pentingnya 

zakat, salah satu alternatif terdekat adalah dengan menggunakan media 

komunikasi handphone, sebagai media aplikasinya.  

Perkembangan yang pesat dari teknologi komunikasi saat ini, telah 

merubah sudut pandang masyarakat yang memanfaatkan teknologi 

komunikasi handphone tidak hanya sebatas alat komunikasi saja, banyak 

masyarakat modern saat ini yang menggunakan media komunikasi 

handphone sebagai alat untuk mencari ragam informasi dan belajar, 

dimana masyarakat saat ini menganggap handphone sebagai kebutuhan 

yang sangat praktis dalam penggunaanya. (Mohamad Iqbal, 2011).   

Berdasarkan data-data diatas, penulis mencoba membuat suatu 

aplikasi mobile dengan tujuan memberikan informasi tentang zakat 

profesi atau zakat pendapatan beserta cara penghitungannya tanpa harus 

mencari atau membuka ayat mengenai zakat yang terdapat dalam Al-

Qur’an. Diharapkan dapat memberi manfaat pemahaman dan kesadaran 

mereka akan zakat. Serta memudahkan masyarakat untuk menghitung 

berapa jumlah zakat yang harus mereka keluarkan secara benar sesuai 

dengan syari’at hukum Islam. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, 

terdapat beberapa permasalahan yang akan diangkat dalam tugas akhir ini, 

antara lain : 

a. Bagaimana membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi 

tentang zakat profesi yang wajib mereka bayar setiap tahun sesuai 

dengan syari’at hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an. 

b. Bagaimana cara implementasi aplikasi Qt SDK untuk menghitung 

zakat profesi atau zakat pendapatan orang per orang. 

c. Bagaimana mengimplementasikan Qt SDK pada aplikasi mobile 

(Handphone) dalam permasalahan penghitungan zakat profesi. 

 

1.3.  Batasan Masalah 

Dalam perancangan dan pembuatan aplikasi qt-sdk symbian mobile 

untuk studi kasus penghitungan zakat profesi atau zakat pendapatan, 

penulis memberi batasan masalah sebagai berikut : 

a. Perhitungan zakat profesi atau zakat pendapatan yang 

berpedoman pada Al-Qur’an Surat Al-Baqarah 2 : 267). Dalam 

ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa segala hasil usaha yang 

baik-baik wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk pendapatan para 

pekerja dari gaji dan profesi sebagai dokter, konsultan, seniman, 

akunting, notaris, dan sebagainya. 

b. Aplikasi ini bersifat fasilitator untuk masyarakat hanya pada 

permasalahan zakat profesi atau zakat pendapatan. 
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c. Aplikasi ini hanya ditujukan untuk penggunaan mobile atau 

handphone berbasis symbian^3 OS yang mendukung aplikasi Qt 

SDK. 

d. C++ berorientasi objek adalah bahasa pemrograman yang 

digunakan pada Qt SDK mobile dengan pengembangannya yang 

mendukung platform symbian dan MeeGo. 

e. Hasil pendapatan yang di inputkan ke dalam perhitungan zakat 

profesi atau zakat pendapatan ini  hanya berupa nominal mata 

uang rupiah saja. 

f. Hasil pendapatan yang diinputkan ke dalam perhitungan zakat 

profesi atau zakat pendapatan ini tidak berpengaruh pada 

pembayaran pajak penghasilan. 

 

1.4. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai pada pengerjaan tugas akhir ini adalah 

membuat aplikasi berbasis Qt SDK pada perangkat handphone berbasis 

symbian yang membantu masyarakat dalam proses perhitungan zakat 

profesi atau zakat pendapatan sesuai dengan syariat hukum Islam. 

 

1.5. Manfaat 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dan diperoleh dari pengerjaan 

tugas akhir ini adalah : 

a. Membantu masyarakat dalam menghitung zakat pendapatan atau 

zakat profesi mereka. 
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b. Memudahkan masyarakat yang ingin mempelajari dan 

menggunakan hukum zakat profesi serta meningkatkan 

pemahaman akan pentingnya zakat profesi seperti yang 

terkandung dalam syari’at Islam yaitu Al-Qur’an. 

c. Ikut serta dalam meningkatkan pengembangan mobile symbian 

yang mana di zaman modern ini kurang digemari masyarakat, 

dengan menciptakan aplikasi penghitungan zakat profesi pada 

perangkat handphone. 

 

1.6    Metodelogi Penelitian 

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, metode yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

a. Studi Literatur 

Dilakukan dengan cara mencari segala macam informasi secara 

riset keperpustakaan dan mempelajari buku-buku yang 

berhubungan dengan masalah yang dihadapi. 

b. Analisis 

Pada tahap ini dilakukan identifikasi dan evaluasi permasalahan 

yang terjadi, serta mencari solusi dari permasalahan tersebut. 

Setelah tahap analisis selesai dilakukan, dibuat perancangan 

desain sistem secara keseluruhan. 

c. Metode Observasi  

Merupakan aktivitas melakukan pengamatan dan analisis terhadap 

kondisi sebenarnya dilapangan kemudian akan diberikan 

solusinya. 

d. Pembuatan program & hasil pembahasan 
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Pada tahap ini dilakukan implementasi terhadap sistem 

berdasarkan hasil dari perancangan sistem yang sesuai dengan 

kebutuhan, diantaranya : 

• Akuisi pengetahuan proses untuk memperoleh, 

mengorganisasikan, dan mempelajari pengetahuan yang terkait 

di bidang zakat profesi atau zakat pendapatan yang didapat dari 

seorang pakar, buku dan hadits.  

• Design proses secara menyeluruh untuk membangun struktur 

dan mengorganisasikan sistem sekaligus mendefinisikan metode  

yang digunakan untuk mempresentasikan sistem.  

• Pengembangan aplikasi sistem yang telah dibangun dalam 

bentuk program yang siap digunakan.  

e. Uji Coba Program 

Uji coba program dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap 

analisis sistem, desain sistem dan tahap penerapan sistem atau 

implementasi sistem. Sasaran uji coba program adalah untuk 

menemukan kesalahan-kesalahan dari program yang mungkin 

terjadi sehingga dapat diperbaiki. 

g. Penyusunan Laporan  

Dalam bagian akhir tugas akhir ini adalah dibuatnya laporan dari 

awal sampai akhir pengerjaan dengan tujuan agar sistem yang telah 

kita buat lebih mudah dipelajari dan dipahami oleh banyak orang.  
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1.7. Sistematika Penulisan 

 Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan disajikan dalam enam 

bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut : 

 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat, metodelogi 

penelitian serta sistematika penulisan dalam pembuatan 

tugas akhir ini.  

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah 

yang berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam 

pembuatan tugas akhir ini. 

 BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang perancangan sistem yang 

digunakan untuk mengolah sumber data yang dibutuhkan 

sistem antara lain : Flowchart, Use Case Diagram, Class 

Diagran, dan Activity Diagram. 

 BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM  

Bab ini dijelaskan tentang implementasi dari program yang 

telah dibuat meliputi lingkungan implementasi, 

implementasi proses, dan implementasi interface.  

 BAB V  UJI COBA DAN EVALUASI 

Bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan 
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evaluasi dari pelaksanaan uji coba program yang dibuat agar 

bisa diketahui sistem tersebut terdapat trouble atau tidak. 

 BAB VI PENUTUP 

Pada bab ini dibahas mengenai uraian kesimpulan tentang 

sistem yang telah dibuat beserta saran yang dapat digunakan 

untuk penyempurnaan dan pengembangan sistem. 

 DAFTAR PUSTAKA 

 Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber 

literatur yang digunakan dalam pembuatan laporan ini. 

 LAMPIRAN 

  Pada bagian ini berisi tentang keseluruhan konfigurasi pada 

pembuatan sistem. 
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