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BAB 6. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran dari hasil pekerjaan penulis.  

 

6.1 Simpulan 

Simpulan yang didapat dari pembuatan aplikasi “Sistem Informasi 

Pengelolaan Zakat Fitrah, Zakat Maal, Infaq dan Shadaqah Untuk Yayasan 

Baitul Hikmah Berbasis Desktop” sebagai berikut : 

1. Sistem mampu mengelola penerimaan Zakat Fitrah, Infaq dan Shadaqah 

rutin mulai dari perhitungan berapa yang harus dibayar oleh setiap orang 

untuk Zakat Fitrah sesuai dengan perhitungan dalam ketetapan ajaran 

Islam; penyimpanan data dari setiap orang yang sudah membayar Zakat 

Fitrah (data muzakki); perhitungan hasil dari Zakat Fitrah yang diperoleh 

pada saat Idul Fitri; penyimpanan data Infaq dan Shadaqah yang masuk 

setiap hari pada Masjid Baitul Hikmah dan pembuatan laporan atau report 

dari semua tugas yang telah dikerjakan. 

2. Sistem mampu mengelola penerimaan Zakat Maal non rutin mulai dari 

perhitungan berapa Zakat Maal yang harus dibayarkan oleh setiap orang 

sesuai dengan perhitungan dalam ketetapan ajaran Islam; penyimpanan 

data dari setiap orang yang sudah membayar Zakat Maal dan pembuatan 

laporan atau report dari semua tugas yang telah dikerjakan. 

3. Sistem mampu mengelola pengeluaran Zakat Fitrah, Infaq dan Shadaqah 

rutin mulai dari perhitungan berapa yang harus diberikan kepada golongan 

yang berhak mendapatkan Zakat Fitrah (mustahiq); penyimpanan data 

mustahiq yang akan diberikan Zakat Fitrah sesuai dengan ketetapan 

ajaran Islam; mencatat pengeluaran Zakat Fitrah yang diberikan kepada 

mustahiq sesuai dengan ketetapan ajaran Islam; mencatat pengeluaran 

Infaq dan Shadaqah untuk kebutuhan masjid dan pembuatan laporan atau 

report dari semua tugas yang telah dikerjakan. 
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4. Sistem mampu mengelola pengeluaran Zakat Maal non rutin mulai dari 

mencatat pengeluaran Zakat Maal sesuai kebutuhan dan pembuatan 

laporan atau report dari semua tugas yang telah dikerjakan. 

5. Sistem mampu melakukan pengiriman laporan pertanggungjawaban 

keuangan Zakat Fitrah kepada warga (muzakki) dengan menggunakan 

Email Gateway dan berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa 

aplikasi sistem informasi ini layak untuk digunakan. 

 

6.2 Saran 

Hal-hal berikut dapat dijadikan saran dalam pengembangan aplikasi 

lebih lanjut : 

1. Aplikasi diintegrasikan dengan perangkat keras, data yang ditulis 

manual dapat di scan dan di konversi langsung untuk di input pada 

aplikasi.  

2. Aplikasi tidak hanya dapat digunakan oleh satu Masjid saja tetapi 

diintegrasikan dengan Masjid lainnya yang berada di satu area. 

Aplikasi juga dapat sinkronisasi pada sebuah website, sehingga 

website berfungsi sebagai pusat data publish. 


