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 BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Zakat dalam agama Islam merupakan pembersih dari harta kekayaan yaitu 

dengan menyisihkan sebagian harta kekayaan atau pendapatan bila telah mencapai 

waktu dan besaran jumlahnya. Proses pengumpulan dan pendistribusian zakat saat 

ini telah dikelola oleh suatu badan yang bernama Badan Amil Zakat (BAZ) yang 

tersebar di setiap wilayah di Indonesia termasuk di kota Pekanbaru. Badan Amil 

Zakat untuk kota Pekanbaru dinamakan dengan Baznas Pekanbaru yang dibentuk 

oleh Jendral Bimbingan Masyarakat Islam atas usul Walikota setelah mendapat 

pertimbangan BAZNAS. Baznas Kota Pekanbaru mendefenisikan bahwa zakat 

merupakan sumber dana yang sangat besar potensinya untuk kesejahteraan umat. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru jumlah angka kemiskinan 

Provinsi Riau September 2014 – September 2015 mengatakan penduduk miskin 

kota Pekanbaru mengalami kenaikan sebanyak 64,28 ribu jiwa dari total jumlah 

penduduk kota Pekanbaru yaitu 897.767 jiwa (www.pekanbarukota.bps.go.id). 

Oleh karena itu, zakat perlu dikelola dengan baik dan terarah untuk menghindari 

kesalahan kurang tepat sasaran dapat diminimalisir, sehingga tujuan zakat untuk 

menekan angka kemiskinan dapat tercapai. 

Pendistribusian dana zakat pada BAZNAS kota Peakanbaru 

mendayagunakan melalui program-program yang dikelompokan menjadi 

Pekanbaru Makmur, Pekanbaru Sehat, Pekanbaru Cerdas, Pekanbaru Taqwa dan 

Pekanbaru Peduli. Namun untuk saat ini keseluruhan program kerja yang 

dijalankan masih mengunakan kriteria umum yang digunakan dan belum ada 

pembeda berupa kriteria khusus untuk setiap program kerja, ketua koordinator 

pendistribusian mengatakan BAZNAS kota Pekanbaru menetapkan standarisasi 

mustahik dengan kriteria umum untuk semua program kerja yaitu : indeks rumah 

(kepemilikan rumah, ukuran rumah, dinding, latai, atap,  dan kursi), kepemilikan 

harta (kebun, ternak, kendaraan dan elektronik),  profil keluarga (status 

http://www.pekanbarukota.bps.go.id/
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pernikahan, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan), profil usaha mustahik (jenis 

usaha, sumber modal, status usaha dan lama usaha) dan kependapatan keluarga 

(sumber pendapatan, pengeluaran rutin dan sisa penghasilan). 

Beberapa tahap yang harus dilakukan calon mustahik dalam menerima 

zakat, yakni dimulai dari pendaftaran dengan mengambil formulir untuk diisi, 

menentukan jenis kebutuhan program zakat yang akan diajukan, dan kemudian 

menyerahkan berkas ke Administrasi zakat dengan menyertakan surat-surat yang 

diminta, setelah itu dilakukan survey oleh surveyor zakat dibawah pegawai unit 

pendistribusian, selanjutnya koordinator pendistribusian melakukan verifikasi data 

dan seleksi ulang dengan mempertimbangkan kriteria dan sub kriteria masing-

masing calon penerima zakat yang dihitung secara konvensional, Hal ini 

memungkinkan terjadinya kekeliruan perhitungan dan pertimbangan keputusan 

sebagai dampak dari analisa yang masih bersifat subjektif dari pembuat keputusan 

penerimaan zakat tersebut. Selain itu bagian koordinator pendistribusian yang 

melakukan proses analisa juga mengeluh jika data calon mustahik yang masuk 

sangat banyak dalam waktu yang bersamaan, maka akan membutuhkan waktu 

yang lebih lama untuk membuat keputusan bagi masing-masing calon penerima 

bantuan dana zakat, karena sistem yang sudah ada ini tidak dapat menentukan 

perhitungan dan perangkingan secara otomatis. Oleh karena itu diperlukan 

sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan dalam rangka memberikan dukungan 

keputusan pendistribusian zakat berdasarkan hukum syariat Islam dan berdasarkan 

kriteria-kriteria yang berhak menerima zakat menurut ketentuan Baznas 

Pekanbaru sehingga pendistribusian zakat sampai kepada orang yang benar-benar 

berhak. Permasalahan yang lainnya adalah kriteria untuk perhitungan program 

zakat masih belum dibedakan sehingga kreteria umum yang digunakan untuk 

menghitung semua program zakat. 

Sistem pendukung keputusan dalam menentukan kelayakan mustahik pada 

Baznas Pekanbaru ini dinuat dengan menggunakan metode Analitycal Hirearchy 

Process (AHP) dan Technique For Other Preference By Similarity To Ideal 

Solution (Topsis).  Metode Analitycal Hirearchy Process digunakan sebagai 

pemberian nilai atau bobot dari masing-masing kriteria yang dibutuhkan. Metode 
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AHP  memiliki keunggulan utama yaitu sebuah hirarki fungsional dengan inputan 

utamanya persepsi manusia (Kusrini, 2007). Sementara itu, metode Topsis 

digunakan untuk membuat perangkingan alternatif dari nilai bobot yang sudah 

diberikan. Metode Topsis merupakan suatu bentuk metode pendukung keputusan 

yang didasarkan pada konsep bahwa alternatif yang terbaik tidak hanya memiliki 

jarak terpendek dari solusi ideal positif tetapi juga memiliki jarak terpanjang dari 

solusi ideal negatif yang dalam hal ini akan memberikan rekomendasi penerima 

dana zakat yang sesuai dengan yang diharapkan (Perdana, 2013). 

Penelitian Nur Rochman, dkk. 2008 menggunakan metode AHP yaitu sistem 

penentu penerima bantuan langsung tunai (BLT) dengan metode Analitycal 

Hirearchy Process (AHP) dengan study kasus Badan Pusat Statistik di 

Banjarnegara dapat disimpulkan metode Analitycal Hirearchy Process (AHP) 

mengatakan metode AHP dapat digunakan dan mempermudah pihak perusahaan 

dalam pengambilan keputusan secara cepat dan tepat serta teliti, sehingga dapat 

membantu tim penilai Bantuan Langsung Tunai dalam proses peneriamaan 

Bantuan Langsung Tunai. Penelitian kombinasi metode AHP dan TOPSIS, 

(Onder dan Dag. 2013) tentang kombinasi Analitycal Hirearchy Process (AHP) 

dan Technique For Other Preference By Similarity To Ideal Solution (TOPSIS) 

dalam penyeleksian supplier cabel perusahaan dari 4 alternatif dan 8 kreteria 

(Origin of Raw Material, Quality, Availability, Cost, Delivery Requirements, Cost 

of Conveyance, Quality Certificates and Reliability of Supplier) calon supplier 

dan mendapatkan kesimpulan metode AHP dan TOPSIS dapat memilih supplier 

cabel yang cocok perusahaan cabel dari 4 alternatif yang tersedia. Selanjutnya 

penelitian tentang AHP dan TOPSIS perencanaan jumlah dan lokasi BTS pada 

Telekomunikasi seluler dikabupaten Lumanjang dapat disimpulkan kombinasi 

AHP dan TOPSIS mampu mengetahui peringakat Zona terbaik penyebaran BTS 

dikabupaten Lumanjang (Widyatmoko, 2015). 

Dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik mencoba membuat sebuah 

penelitian tugas akhir dengan berjudul “Sistem Pendukung Keputusan Dalam 

Menentukan Kelayakan Mustahik Menggunakan Metode AHP dan Topsis 

Pada BAZNAS Kota Pekanbaru”. Pada sistem pendukung keputusan kelayakan 
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mustahik ini dilakukan penilaian terhadap calon penerima zakat dengan 

menggunakan kriteria tertentu sehingga diharapkan dapat menbantu koordinator 

pendistribusian dalam menentukan sasaran dana zakat secara cepat dan akurat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah yaitu, 

bagaimana membangun sistem pendukung keputusan dalam menentukan 

kelayakan mustahik pada Badan  Amil Zakat Kota Pekanbaru mengunakan 

metode Analytical Hierachy Process (AHP) dan Technique For by Similarity 

to Ideal Solution (TOPSIS). 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah, 

1. Menghasilkan sistem pendukung keputusan kelayakan mustahik dalam 

pendistribusian dana zakat studi kasus pada Badan Zakat Nasional Kota 

Pekanbaru. 

2. Mengimplementasikan Metode AHP dan TOPSIS yang diharapkan 

dapat menghasilkan tingkat akurasi yang sesuai dengan peritungan 

secara manual. 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam melakukan suatu penelitian, diperlukan batasan-batasan agar tidak 

menyimpang dari yang telah direncanakan, sehingga tujuan yang sebenarnya 

dapat dicapai. Adapun batasan-batasan dalam penelitan tugas akhir ini yaitu : 

1. Penelitian ini hanya menyeleksi penyaluran dana zakat mall (harta) kepada 

calon penerima zakat (mustahik). 

2. Penelirian hanya memberi urutan rekomendasi nama-nama mustahik yang 

layak untuk mendapatkan dana bantuan zakat. 

3. Studi kasus penelitian pada ruang lingkup BAZNAS Kota Pekanbaru. 

4. Penelitian ini mencakup 4 program yang ada pada BASNAS Kota 

Pekanbaru yaitu Pekanbaru makmur, Pekanbaru sehat, Pekanbaru taqwa 

dan Pekanbaru cerdas. 
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5. Penelitian tidak membahas tentang jumlah dana yang dikeluarkan kepada 

mustahik.                                                              

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pembahasan berisi mengenai hal umum dari penelitian atau Tugas Akhir ini 

yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan 

masalah, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang pengetahuan dasar dari penelitian penulis. Baik itu berupa 

pengertian sistem pendukung keputusan dan metode-metode yang 

digunakan dalam penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisikan penjelasan tahap-tahap penelitian atau Tugas Akhir yang penulis 

lakukan. Mulai dari identifikasi, perumusan masalah, pengumpulan data, 

analisa dan perancangan, implementasi dan pengujian, serta kesimpulan dan 

saran. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Berisi tentang analisa dari aplikasi yang akan dibangun dan metode 

Analytical Hierarchy Proccess (AHP) dan TOPSIS (Technique For Others 

Reference by Similarity to Ideal Solution) yang dilakukan dalam penelitian 

atau Tugas Akhir ini. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi implementasi dari hasil analisa dan perancangan sistem yang 

dibangun dan pengujian dari metode yang digunakan dalam pembangunan 

sistem tersebut. 
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BAB VI PENUTUP 

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran yang 

diberikan atas hasil penelitian untuk peneliti selanjutnya untuk lebih 

disempurnakan lagi. 


