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BAB IV 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

4.1  Tahapan Analisis Sistem 

4.1.1  Masalah Umum sistem Yang Sedang Diterapkan 

 A.  Model Struktur Organisasi 

Bentuk struktur organisasi di Baitul Maal Universitas Islam Bandung adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi baitul maal Universitas Islam Bandung 
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B.  Job Desk 

Dewan Pembina 

1. Memberikan nasihat, arahan, dan saran kepada dewan pengurus / 

manajemen 

2. Memilih, menetapkan dan memberhentikan dewan pengawas syariah 

3. Mengangkat dan memberhentikan dewan pengurus / manajemen 

4. Meminta laporan pertanggungjawaban dewan pengurus / manajemen 

5. Menetapkan arah dan kebijakan umum organisasi 

6. Menetapkan perencanaan program jangka panjang, jangka menengah dan 

jangka pendek organisasi 

7. Menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang diajukan dewan 

pengurus 

 

Dewan Pengawas Syariah 

1. Melaksanakan fungsi pengawasan atas kegiatan yang dilakukan oleh dewan 

pengurus / manajemen terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan syariah 

2. Memberikan koreksi dan saran perbaikan kepada dewan pengurus apabila 

tejadi penyimpangan terhadap ketentuan syariah 

3. Memberikan laporan atas pelaksanaan pengawasan kepada dewan pembina 

Direktur 

1. Mewujudkan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi 

2. Melaksanakan pengelolaan organisasi secara keseluruhan 
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3. Melaksanakan kebijakan organisasi, program kerja dan anggaran yang 

sudah ditetapkan 

4. Mengkoordinasikan kegiatan dari seluruh bidang dalam organisasi 

5. Mengangkat dan memberhentikan pegawai di lingkungan dewan pengurus 

6. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja keuangan dan kinerja 

manajerial kepada dewan pembina 

Wakil Direktur 

1. Membantu direktur dalam menjalankan tugas – tugasnya 

2. Mengkoordinasi bidang – bidang dalam menjalankan tugas-tugasnya  

Bidang Program Dan Layanan 

1. Melakukan kegiatan promosi, sosialisasi dan marketing   

2. Melakukan pelayanan terkait produk- produk baitul Maal (termasuk pengumpulan 

dan penyaluran dana ZISWaf) 

Bidang Administrasi dan Keuangan 

1. Menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan 

2. Mengelola keuangan organisasi secara baik 

3. Mengelola asset-asset organisasi 

4. Menyusun anggaran tahunan 

5. Melakukan pencatatan transaksi keuangan 

6. Menyusun laporan keuangan 

7. Menyimpan penerimaan dana 

8. Melakukan pengeluaran dana atas suatu transaksi. 
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9. Membuat catatan atas penerimaan dan pengeluaran dana 

10. Menerima dan mencatat dana sumbangan yang masuk dari pemotongan gaji 

karyawan dan dosen Universitas Islam Bandung. 

C. Pos Keuangan 

Baitul Maal membagi Kegiatan Keuangan dalam pos-pos sebagai berikut: 

1. Pos Infaq dan Sedekah  

Pos ini merupakan pos keuangan dari penerimaan Infak dan sedekah yang 

penerimaanya berasal dari Universitas Islam Bandung dan bersumber dari 

sumbangan dosen dan karyawan , sumbangan maba, sumbangan wisudawan 

pasca sarjana, sumbangan pesantren sarjana, sumbangan pihak eksternal, 

pendapatan bunga/ bagi hasil, pendapatan hasil deposito, sumbangan 

periodde sebelumnya yang belum terealisasikan.penerimaan dari pos ini 

akan di salurkan kepada mahasiswa lewat program beasiswa baitul maal dan 

peminjaman dana Talangan. 

2. Pos Peminjaman dana talangan  

Transaksi yang ada pada pos ini adalah transaksi yang berkaitan dengan 

peminjamaan dana talangan. 

Pos-pos tersebut dibagi-bagi menjadi sub bidang sesuai dengan kegiatan 

transaksi dari Baitul Maal. Istilah sub bidang dalam Baitul Maal sama dengan istilah 

akun atau rekening dalam bidang akuntansi. 
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D. Bentuk Laporan 

Laporan-laporan yang ada pada Baitul Maal Saat Ini yaitu Laporan 

Keuangan dan Pencatatan Transaksi Setiap Bulannya Secara Manual 

Menggunakan MS Excel. 

E.  Problem Statement 

Tabel 4. 1 Permasalahan umum Baitul Maal Universitas Islam Bandung 

Masalah Penyebab Dampak Solusi 

Bidang 

administrasi dan 

keuangan masih 

melakukan 

kegiatan yang 

seharusnya 

dilakukan oleh 

bidang program 

dan layanan yaitu 

pengumpulan 

dana sedekah dari 

pemotongan gaji 

karyawan dan 

dosen UNISBA 

Kurangnya 

pemahaman atas 

fungsi dan job 

desk setiap 

bidang. 

Bisa terjadi 

kecurangan dalam 

pencatatan dan 

pelaporan dana 

ZISWaf yang 

dilakukan oleh 

bidang 

administrasi dan 

keuangan 

Memindahkan 

Fungsi 

pengumpulan dari 

bidang keuangan 

dan administrasi 

ke bidang 

program dan 

layanan. 

Pos keuangan 

Belum Mencakup 

Pengelolaan 

ZISWaf secara 

utuh 

Pos keuangan 

baitul Maal hanya 

menangani Infaq 

dan sedekah saja 

Baitul Maal 

Universitas Islam 

Bandung Tidak 

berperan 

sebagaimana 

lembaga amil 

Zakat yang 

sepenuhnya 

Dibuat pos Baru 

Yang meliputi 

Pos Zakat, Pos 

Wakaf, Pos Dana 

Non Halal 

Tidak ada laporan 

bulanan yang 

menggambarkan 

kondisi keuangan 

baitul maal 

Hanya dibuat 

laporan keuangan 

dan penctatan 

transaksi saja 

Baitul maal 

menjadi kurang 

akuntabilitasnya 

Dibuatkan 

Laporan 

keuangan, 

Laporan Arus 

kas, Laporan 

Perubahan Saldo, 

Laporan 
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Berdasarkan pemaparan struktur organisasi dan Job desk diatas penulis 

menyimpulkan masih terdapat permaslahan. Uraian permaslahan tersebut dapat 

dilihat di dalam tabel problem statment berikut ini: 

 

4.1.2 Masalah Khusus Sistem Yang Sedang Diterapkan 

Dalam analisis sistem ini, telah dilakukan observasi  terhadap proses bisnis 

dari Baitul Maal Universitas Islam Bandung dan dilakukan pengumpulan data-data 

yang dibutuhkan. Data-data tersebut didapatkan dari bidang-bidang yang ada di 

baitul Maal Universitas Islam bandung maupun direktur dan wakil direktur Baitul 

Maal Universitas Islam Bandung. Observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan  

terhadap sistem yang sedang berjalan untuk mengamati secara langsung aktivitas-

aktivitasnya. Selain itu dilakukan wawancara langsung dengan tiap bidang yang ada 

dan wakil direktur guna mendapatkan informasi yang lebih detail. 

Dari hasil pengumpulan data tersebut didapatkan informasi penting 

mengenai proses bisnis utama dari Baitul Maal Universitas Islam Bandung. 

Terdapat dua proses bisnis utama dari Baitul Maal Universitas Islam Bandung yaitu 

proses bisnis untuk penerimaan donasi dan proses bisnis untuk penyaluran donasi. 

 

 

 

peminjaman, 

Laporan 

pemasukan 

ZISWaf, Laporan 

Penyaluran. 
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4.1.2.1 Model Sistem Informasi Penerimaan Donasi ZISWaf Baitul Maal 

UNISBA 

A.  Model Input Sistem 

 Input dari model sistem penerimaan  dana ZIFWaf , dimulai dari donatur 

membayarkan uang ZIFWaf kepada pengurus Baitul Maal dengan cara donatur  

mendatangi sekertariat Baitul Maal unisba kemudian di tangani oleh bidang layanan 

dan program. setelah dana di terima, donatur diberikan kwitansi oleh bidang 

layanan dan program , uang yang diterima kemudian di serahkan kepada bagian 

administarasi dan keuangan untuk di catat dan di setorkan ke bank, adapun untuk 

donasi dari karyawan universitas islam bandung langsung di lakukan pemotongan 

dari gaji bulanan oleh bagian keuangan Universitas Islam Bandung kemudian 

bagian keuangan Universitas Islam Bandung  menyetorkanya secara tunai ke bagian 

keuangan Baitul Maal Universitas Islam Bandung disertai struk bukti pemotongan 

dan kwitansi, setelah uang di terima oleh bagian administrasi dan keuangan 

kemudian dilakukan pencatatan dan laporan via lisan kepada direktur Baitul Maal 

Universitas Islam Bandung. 
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Dibawah ini adalah dokumen dokumen yang terkait di dalam proses input : 

 
Gambar 4. 2 Kwitansi Penerimaan Donasi 

(sumber : Bidang administrasi dan Keuangan Baitul Maal UNISBA) 
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Gambar 4. 3 Struk Pemotongan Gaji Karyawan UNISBA 

 

(Sumber : Bidang Administrasi dan Keuangan Baitul Maal UNISBA) 
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B.  Model Proses Sistem 

 Sistem informasi akuntansi Zakat yang sedang berjalan  pada baitul maal 

Universitas Islam Bandung pada model sistem pengumpulan dana dapat dilihat 

pada Flow chart berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Gambar 4. 4 Flowchart sistem penerimaan donasi Baitul Maal UNISBA 
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1. Bidang Program dan Layanan menerima donasi ZISWaf dari donatur kemudian 

membuatkan kwitansi pembayaran ZISWaf , kemudian kwitansi di copy dan 

yang asli diberikan kepada donatur sedangkan copyan dan uang donasi 

diberikan kepada bidang administrasi dan keuangan. 

2. Bidang administrasi dan keuangan menerima kwitansi dan uang donasi dari 

bidang program dan layanan kemudian menyetorkan uang donasi ke Bank, 

setalah itu bagian administrasi dan keuangan mencatat transaksi dan 

mengarsipkan bukti setoran bank dan kwitansi. 
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Gambar 4. 5 Flowchart sistem penerimaan donasi Baitul Maal UNISBA khusus pemotongan gaji 

karyawan UNISBA 
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Keterangan: 

1. Bidang administrasi dan keuangan menrima donasi dari universitas yang 

merupakan hasil dari pemotongan gaji karyawan oleh bagian keuangan 

Universitas Islam Bandung secara langsung disertai copyan kwitansi dan 

struk pemotongan. Bidang administrasi dan keuangan baitul maal 

menyetorkan uang ke bank dan mengarsipkan stuk pemotongan , bukti 

setoran bank, dan kwitansi serta memberikan laporan secara lisan kepada 

Direktur Baitul Maal. Kemudian mencatat transaksi. 
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C.  Model Output Sistem 

Output dari sistem penerimaan ZISWaf baitul maal unisba adalah catatan 

transaksi. Adapun dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat pada gambar berikut 

ini. 

 
Gambar 4. 6 pencatatan transaksi baitul maal Universitas Islam Bandung 

(Sumber : bidang administrasi dan keuangan baitul maal UNISBA) 

D. problem statement 

Masalah atau kelemahan-kelemahan yang berkaitan dengan input, proses, 

output pada sistem yang sedang diterapkan. 
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Tabel 4. 2 Permasalahan Khusus 

Model  Masalah  Penyebab  Dampak  Solusi  

Input  Bukti penerimaan 

donasi dicatat 

seadanya dan 

hanya diberikan 

kwitansi biasa 

Tidak adanya 

formulir 

penerimaan 

donasi  

Pencatatan 

menjadi tidak 

maksimal dan 

rentan terjadi 

kecurangan 

Dibuatkan 

formulir 

setoran donasi 

 Pencatatan donasi 

tidak di 

kelompokan 

dengan baik.  

Donasi yang 

diterima tidak 

dikelompokan 

berdasarkan 

jenisnya 

(zakat, infak , 

sedekah , 

wakaf) 

 

Penyaluran 

dana menjadi 

tidak tepat 

sasaran. 

Donasi di 

kelompokan 

berdasarkan 

jenisnya. 

Proses Bidang 

administrasi dan 

keuangan 

kesulitan 

membuat laporan 

keuangan 

Karena data 

yang 

dimasukan 

dalam excel 

berbentuk satu 

tabel  

Data file akan 

semakin besar 

dan 

mempengaruhi 

kinerja ms 

excel 

Dibuatkan 

sistem 

komputerisasi 

yg 

menggunakan 

database 

Output Tidak ada laporan 

dan pengarsipan 

donatur 

Departemen  

program dan 

layanan tidak 

memiliki data 

donatur  

Donatur 

menjadi tidak 

terkelola  

sehingga akan 

sulit memberi 

informasi pada 

donatur terkait 

program dan 

layanan 

Dibuat laporan 

dan pencatatan 

pengelolaam 

donatur. 
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4.1.2.2 Model Sistem Informasi Penyaluran  Dana ZISWaf Baitul Maal 

UNISBA 

Penyaluran dana ZISWaf di Baitul Maal UNISBA di fokuskan kepada 

Beasiswa baitul Maal dan Peminjaman Dana Talangan. 

4.1.2.2.1 Sistem Informasi Beasiswa Baitul Maal 

A.  Model Input Sistem 

Untuk beasiswa baitul maal proses pencairannya diawali dengan bidang 

program dan layanan memberikan daftar mahasiswa yang mendapatkan beasiswa 

kepada bidang administrasi dan keuangan kemudian dilakukan pembayaran uang 

kuliah  oleh pihak baitul maal kepada universitas. 

B.  Model Proses Sistem 

 Sistem informasi yang sedang diterapkan pada baitul maal Universitas Islam 

Bandung pada model sistem penyaluran dana beasiswa dapat dilihat pada Flow 

chart berikut: 
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Gambar 4. 7 Flowchart sistem penyaaluran Beasiswa Baitul Maal UNISBA 
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Keterangan: 

1. Bidang program dan layanan melaporkan daftar mahasiswa yang telah lulus 

sleksi kepada direktur untuk diotorisasi, setelah di otoriasai , daftar 

mahasiswa yang telah di otorisasi oleh direktur kemudian di kirimkan ke 

bidang administrasi dan keuangan untuk dilakukan pencairan dana 

beasiswa. 

2. Bidang administrasi dan keuangan menerima daftar mahasiwa yang telah di 

otorisasi oleh direktur kemudian melakukan membayarkan uang kuliah 

yang tertagih langsung ke universitas, kemudian mengarsipkan bukti 

transfer dan daftar mahasiswa yang telah di otorisasi, selanjutnya mencatat 

transaksi . 
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C.  Model Output Sistem 

Output dari sistem penyaluran beasiswa baitul maal unisba adalah catatan 

transaksi. Adapun dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat pada gambar berikut 

ini. 

 
Gambar 4. 8 pencatatan transaksi baitul maal Universitas Islam Bandung 

(Sumber : bidang administrasi dan keuangan baitul maal UNISBA) 
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D.  Problem Statement 

Tabel 4. 3 Permasalahan Khusus penyaluran beasiswa Baitul Maal UNISBA 

Model Masalah Penyebab Dampak Solusi 

Input  Dalam daftar 

mahasiswa 

tidak ada 

kolom untuk 

otorisasi 

Daftar hanya 

diberikan 

kepada 

direktur 

dalam bentuk 

file excel 

Bidang 

administrasi 

tidak bisa 

mengetahui 

secara jelas 

apakah daftar 

sudah di 

otorisasi atau 

belum. 

Dibuat bentuk 

print out yg 

memiliki 

kolom 

otorisasi  

Output tidak ada 

otorisasi pada 

laporan 

Tidak dicetak 

dalam bentuk 

fisik 

Tidak ada 

pertanggung 

jawaban yang 

jelas pada 

laporan 

Dibuat dalam 

bentuk print 

out dan ada 

otorisasi 

 

4.1.2.2.2 Model Sistem Informasi Peminjaman dan pengembalian Dana 

Talangan 

A.  Model Input Sistem 

Untuk model input pengajuan dana talangan guna pembayaran uang kuliah  

adalah mahasiswa mengajukan permohonan dana telangan kepada fakultas masing 

masing, kemudian fakultas membuat surat permohonan kepada direktur baitul maal 

setelah surat permohonan   di terima dan di otorisasi oleh direktur surat di teruskan 

kepada bidang administrasi dan keuangan untuk dilakukan pencairan dana setelah 

dana di cairkan dana kemudian di serahkan ke fakultas dan fakultas yang melakukan 

pembayaran uang kuliah kepada universitas. 

Dibawah ini adalah dokumen yang terkait di dalam proses input : 
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Gambar 4. 9 Surat Permohonan Dana talangan dari Fakultas 

(Sumber : bidang Administrasi dan Keuangan Baitul Maal UNISBA) 
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B.  Model Proses Sistem 

Sistem informasi yang sedang berjalan  pada baitul maal Universitas Islam 

Bandung pada model sistem peminjaman dan pengembalian dana talangan dapat 

dilihat pada Flow chart berikut: 

 
Gambar 4. 10 Flowchart peminjaman dan pengembalian dana talangan  baitul Maal Universitas 

Islam Bandung 
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Keterangan: 

1. Bidang administrasi dan keuangan menerima surat pengantar dari fakultas 

yang telah di otorisasi oleh direktur, kemudian melakukan mentransfer uang 

ke fakultas sesuai dengan nominal yang tercantum di dalam surat pengantar 

setelah itu bagian keuangan mencacat transaksi dan mengarsipkan bukti 

transfer dan surat pengantar. 

2. Fakultas mengirimkan bukti transfer ke bagian administrasi dan keuangan 

kemudian bidang administrasi dan keuangan memverivikasi bukti transfer 

dan mencatat transaksi dan mengarsipkanya. 

C.  Model Output Sistem 

Output dari sistem Peminjaman dan pengembalian dana talangan baitul 

maal unisba adalah catatan transaksi. Adapun dokumen tersebut dapat dilihat pada 

gambar berikut ini. 
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Gambar 4. 11 Pencatatan transaksi baitul maal Universitas Islam Bandung 

 (Sumber : bidang administrasi dan keuangan baitul maal UNISBA) 
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D. Problem Statement 

Tabel 4. 4 Permasalahan Khusus Peminjaman dan Pengembalian dana Talangan 

Model Masalah Penyebab Dampak Solusi 

Input  Hanya 

mengandalkan 

surat 

pengantar dari 

fakultas untuk 

proses 

permohonan 

Tidak ada 

formulir 

permohonan 

Informasi 

data 

pemohon 

menjadi tidak 

lengkap dan 

rentan terjadi 

kecurangan 

dan 

pemalsuan 

Dibuatkan 

formulir 

permohonan 

Proses bidang 

program dan 

layanan tidak 

mengetahui 

proses 

peminjaman 

dan 

pengembalian 

dana talangan 

Surat dari 

fakultas 

langsung 

diterima oleh 

direktur tidak 

melalui 

bagian 

program dan 

layanan dan 

langsung di 

proses ke 

bidang 

administrasi 

dan keuangan 

Job desk 

Bidang 

program dan 

layanan 

terkait 

penyaluran 

dana talangan 

tidak 

terlaksana 

Surat yang 

masuk  harus 

melalui bidang 

program dan 

layanan 

kemudian di 

otorisasi oleh 

direktur baru 

di teruskan ke 

bidang 

administrasi 

dan keuangan. 

 Uang 

peminjaman 

dana talangan 

tidak di 

bayarkan dari 

baitul maal 

langsung ke 

universitas 

melainkan di 

serahkan ke 

fakultas dulu 

Belum ada 

prosedur 

yang jelas 

tentang 

peminjaman 

dana talangan 

Proses 

pencairan 

dana talangan 

kepada 

mahasiswa 

memakan 

banyak waktu 

Dibuat 

prosedur yang 

baru dengan 

memperpendek 

proses dan 

meningkatkan 

pengawasan 
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Output tidak ada 

otorisasi pada 

laporan 

Tidak dicetak 

dalam bentuk 

fisik 

Tidak ada 

pertanggung 

jawaban yang 

jelas pada 

laporan 

Dibuat dalam 

bentuk print 

out dan ada 

otorisasi 

 

4.2  Perancangan sistem 

Penulis membuat perancangan sistem informasi baru yang merupakan hasil analisis 

dari kelemahan-kelemahan sistem dan prosedur pengelolaan di Baitul Maal 

Universitas Islam Bandung. 

4.2.1  Rekomendasi Sistem Dan Solusi 

4.2.1.1 Rekomendasi Masalah umum Sistem 

A.  Job Desk 

Dewan Pembina 

1. Memberikan nasihat, arahan, dan saran kepada dewan pengurus / 

manajemen 

2. Memilih, menetapkan dan memberhentikan dewan pengawas syariah 

3. Mengangkat dan memberhentikan dewan pengurus / manajemen 

4. Meminta laporan pertanggungjawaban dewan pengurus / manajemen 

5. Menetapkan arah dan kebijakan umum organisasi 

6. Menetapkan perencanaan program jangka panjang, jangka menengah dan 

jangka pendek organisasi 

7. Menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang diajukan dewan 

pengurus 
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Dewan Pengawas Syariah 

1. Melaksanakan fungsi pengawasan atas kegiatan yang dilakukan oleh 

dewan pengurus / manajemen terkait dengan kepatuhan terhadap 

ketentuan syariah 

2. Memberikan koreksi dan saran perbaikan kepada dewan pengurus apabila 

tejadi penyimpangan terhadap ketentuan syariah 

3. Memberikan laporan atas pelaksanaan pengawasan kepada dewan 

pembina 

Direktur 

1. Mewujudkan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi 

2. Melaksanakan pengelolaan organisasi secara keseluruhan 

3. Melaksanakan kebijakan organisasi, program kerja dan anggaran yang 

sudah ditetapkan 

4. Mengkoordinasikan kegiatan dari seluruh bidang dalam organisasi 

5. Mengangkat dan memberhentikan pegawai di lingkungan dewan 

pengurus 

6. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja keuangan dan kinerja 

manajerial kepada dewan pembina 

Wakil Direktur 

1. Membantu direktur dalam menjalankan tugas – tugasnya 

2. Mengkoordinasi bidang – bidang dalam menjalankan tugas-tugasnya  
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Bidang Program Dan Layanan 

1. Melakukan kegiatan promosi, sosialisasi dan marketing   

2. Melakukan pelayanan terkait produk- produk baitul Maal (termasuk 

pengumpulan dan penyaluran dana ZISWaf) 

3. Menerima dan mencatat dana sumbangan yang masuk dari pemotongan 

gaji karyawan dan dosen Universitas Islam Bandung 

Bidang Administrasi dan Keuangan 

1. Menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan 

2. Mengelola keuangan organisasi secara baik 

3. Mengelola asset-asset organisasi 

4. Menyusun anggaran tahunan 

5. Melakukan pencatatan transaksi keuangan 

6. Menyusun laporan keuangan 

7. Menyimpan penerimaan dana 

8. Melakukan pengeluaran dana atas suatu transaksi. 

9. Membuat catatan atas penerimaan dan pengeluaran dana 

B. Pos Keuangan 

Berdasarkan analisis terhadap Baitul Maal Universitas Islam Bandung 

penulis mengusulkan membagi pos keuangan sesuai dengan pendapatan dan 

penyaluran dari keuangan tersebut. Pos-pos tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pos Infaq dan Sedekah 
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Pos ini merupakan pos keuangan dari penerimaan donasi yang 

berbentuk Infaq dan Sedekah. Dan akan disalurkan kepada yang berhak 

menerimanya. 

2. Pos Zakat 

Pos ini merupakan pos keuangan dari penerimaan donasi yang 

berbentuk Zakat dan akan dialokasikan kepada Ashnaf. 

3. Pos Dana Talangan. 

Pos ini merupakan pos yang disediakan untuk para peminjam dana 

talangan. 

4. Pos Penerimaan Dana Non Halal 

Pos ini merupakan pos keuangan dari penerimaan dana non halal. 

C. Bentuk Laporan 

Laporan-laporan yang ada pada Baitul Maal saat ini yaitu laporan 

keuangan dan pencatatan transaksi.  Dari analisis proses bisni saat ini, 

laporan-laporan  yang dibutuhkan untuk pihak managerial dan donatur 

adalah : 

1. Laporan keuangan  

Laporan keuangan dimaksudkan untuk mengetahui jumlah saldo 

saat ini dari masing-masing pos yang ada pada Baitul Maal.  

2. Laporan Arus Kas  

Laporan arus kan menggambarkan aliran kas dari kegiatan-

kegiatan transaksi Baitul Maal selama 1 bulan penuh.  

3. Laporan Perubahan  
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Saldo Laporan perubahan saldo menggambarkan perubahan 

saldo tiap bulannya dari pos-pos yang telah dbiuat.  

4.  Laporan peminjaman 

 Laporan peminjaman menggambarkan transaksi-tranksaksi 

peminjaman setiap bulannya. Selain data peminjaman, data 

angsuran peminjaman juga masuk dalam laporan peminjaman 

ini.   

5. Laporan Pemasukan ZISWaf 

Laporan pemasukan ZISWaf menggambarkan semua data 

keuangan yang masuk ke dalam Baitul Maal. Data yang 

ditampilkan adalah data per sub bidang yang masuk dalam 

bidang pemasukan. 

6. Laporan Penyaluran ZISWaf  

Laporan penyaluran ZISWaf menggambarkan semua data 

keuangan yang dikeluarkan kepada pihak-pihak yang berhak 

menerima yaitu pihak ashnaf. 

 

4.2.1.2 Rekomendasi Masalah Khusus Sistem 

4.2.1.2.1 Rekomendasi Masalah Khusus Sistem informasi Penerimaan Dana  

ZISWaf Baitul Maal UNISBA 

A.  Model Input Sistem yang diusulkan 

Formulir penerimaan donasi yang diusulkan oleh penulis untuk digunakan 

pada saat bidang program dan layanan menerima donasi dari donatur. dibuat 3 
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rangkap dimana rangkap satu untuk bidang program dan layayan sebagai input 

untuk membuat database donatur dan diarsipkan  , rangkap dua untuk donatur dan 

rangkap tiga untuk bidang administrasi dan keuangan. Kemudian formulir 

diberikan keterangan penomeran, tanggal, berikut adalah formulir donasi yang 

diusulkan.: 

 
Gambar 4. 12 Rancangan Formulir Setoran Donasi Baitul Maal Universitas Islam Bandung. 

B. Model proses Sistem yang diusulkan 
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Gambar 4. 13 Flowchart Sistem Penerimaan Donasi Baitul Maal Universitas Islam Bandung 

Keterangan: 

1. Donatur mendatangai bidang program dan layanan untuk memberikan 

donasi , kemudian donatur mengisi formulir donasi  rangkap  tiga yang telah 

di sediakan , formulir rangkap satu di arsipakn di bidang program dan 

layanan serta di input kedalam sistem untuk donatur baru. Rangkap kedua 

di berikan kepada donatur dan rangkap yang ke tiga diberikan kepada 

bidang administrasi dan layanan beserta bukti setoran bank. Jika donatur 

melakukan donasi dengan metode transfer donatur cukup memberikan bukti 

transfer dan kemudian mengisi formulir setoran untuk donatur baru. 

2. Bidang program dan layanan menyetorkan uang yang telah di terima dari 

donatur ke bank jika donatur mealkukan pembayaran langsung di konter, 

kemudian memberikan bukti setoran bank atau bukti transfer dari donatur 
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dan form setoran donasi rangkap ke tiga ke bidang administrasi dan 

keuangan. 

3. Bidang administrasi dan keuangan meneriam bukti setoran bank atau bukti 

transfer dan formulir setoran donasi rangkap ke tiga dari bidang program 

dan layanan kemudian melakukan verifikasi lewat internet banking,  

4. setelah dilakukan verifikasi jika sesuai bidang adiminstarasi dan keuangan 

akan menginput data transaksi dan data donatur kedalam sistem informasi 

pengelolaan ZISWaf dan memberikan sms notifikasi kepada donatur, jika 

tidak sesuai bidang administrasi dan keuangan akan melakukan verifikasi 

ulang kepada bidang program dan layanan.. selanjutnya bukti setoran bank 

atau dan form setoran yang telah di verifikasi di arsipan , kemudian bidang 

administrasi akan mencetak laporan penerimaan ZISWaf dan 

menyerahkanya kepada direktur Baitul Maal 

C.  Model Output Sistem Yang Diusulkan 

Rancangan model output sistem informasi penerimaan donasi yang baru 

adalah dibuatkan laporan daftar donatur  dan laporan penerimaan donasi. 
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Gambar 4. 14 Rancangan Laporan Daftar Donatur Baitul Maal Universitas Islam Bandung 
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Gambar 4. 15 Rancangan Laporan penerimaan donasi. 

4.2.1.2.2 Rekomendasi Masalah Khusus Sistem informasi Penyaluran Dana 

Beasiswa Baitul Maal UNISBA 

A.  Model Input Sistem Yang Diusulkan 

Model input yang diusulkan untuk sistem informasi penyaluran dana beasiswa 

adalah daftar mahasiswa penerima beasiswa Baitul Maal dan Formulir Permohonan 

pencairan dana . berikut adalah rancangan daftar mahasiwa penerima beasiswa dan 

formulir permohonan pencairan dana. 
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Gambar 4. Formulir Permohonan Pencairan Dana Baitul Maal UNISBA 

 
Gambar 4. 16 Rancangan Daftar Mahasiswa Penerima Beasiswa Baitul Maal UNISBA 
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B.  Model Proses Sistem Yang Diusulkan. 

 
Gambar 4. 17 Flowchart Sistem Penyaluran Beasiswa Baitul Maal UNISBA 
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Keterangan : 

1. Bidang Program dan Layanan Membuat daftar mahasiswa yang 

mendapatkan Beasiswa Sesuai dengan hasil seleksi beasiswa Baitul Maal 

dan Mengisi Formulir Permohonan Pencairan Dana, kemudian bidang 

program dan layanan meminta verifikasi dari direktur Baitul Maal 

Universitas Islam Bandung. Setelah diverifikasi bidang program dan 

layanan mengirimkan daftar mahasiswa penerima beasiswa beserta 

Formulir Permohonan Pencairan Dana ke Bidang Administrasi dan 

Keuangan untuk dilakukan pencairan dana beasiswa. 

2. Bidang administrasi dan keuangan menerima daftar mahasiswa dan 

Formulir Permohonan Pencairan Dana yang sudah di verifikasi kemudian 

melakukan pembayaran uang kuliah kepada Universitas Islam Bandung 

sesuai dengan nominal yang tertera pada Jumlah beasiswa yang didapatkan 

oleh masing-masing mahasiswa.  

3. Bidang administrasi dan keuangan menginput data transaksi dan daftar 

penerima beasiswa kedalam sistem informasi pengelolaan kemudian 

mencetak laporan penyaluran Beasiswa  sebanyak dua rangkap , di arsipkan 

dan di Laporkan kepada Direktur Baitul Maal. 
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C.  Model Output Sistem Yang Diusulkan 

Rancangan model output sistem informasi penyaluran beasiswa Baitul Maal 

adalah dibuatkan laporan penyaluran beasiswa. 

 
Gambar 4. 18 Rancangan Laporan penyaluran beasiswa Baitul Maal UNISBA 
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4.2.1.2.3 Rekomendasi Masalah Khusus Sistem informasi peminjaman 

dan pengembalian dana talangan Baitul Maal UNISBA 

A. Model Input Sistem Yang Diusulkan 

Model input yang diusulkan untuk sistem informasi peminjaman dan 

pengembalian  dana talangan Baitul Maal meliputi formulir permohonan dana 

talangan. Berikut gambar Rancangan formulir permohonan dana Talangan.: 
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Gambar 4. 19 Rancangan formulir permohonan dana talangan Baitul Maal UNISBA 
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B.  Model Proses Sistem Yang Diusulkan. 

 
Gambar 4. 20 Flowchart Sistem peminjaman dan pengembalian dana talangan Baitul Maal 

UNISBA 
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Lanjutan Gambar 4. 20 Flowchart Sistem peminjaman dan pengembalian dana talangan Baitul 

Maal UNISBA 

Keterangan: 

1. Mahasiswa pemohon mendatangi Bidang layanan dan Program untuk 

melakukan Pengajuan Dana talangan dengan membawa surat rekomendasi 

dari fakultas , kemudian pemohon mengisi formulir permohonan rangkap 3 

setelah itu bidang layanan dan program meminta otorisasi dari direktur , 

formulir permohonan lembar pertama dan surat pengantar yang telah di 

otorisasi di input kedalam database kemudian diberikan kepada bidang 

administrasi dan keuangan, lembar kedua di arsipkan dan lembar ketiga 

diberikan kepada pemohon. 
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2. Bidang administrasi dan keuangan menerima surat pengantar yg sudah 

diverifikasi dan formulir permohonan rangkap pertama yg sudah di 

otorisasi, kemudian bidang administrasi dan keuangan melakukan 

pembayaran tagihan uang kuliah kepada Universitas Islam Bandung. 

3. Bidang administrasi dan keuangan melakukan input data transaksi 

peminjaman kedalam sistem informasi pengelolaan kemudian mencetak 

laporan transaksi peminjaman  rangkap dua , rangkap pertama diberikan 

kepada direktur dan rangkap kedua diarsipkan. 

4. Bidang program dan layanan menerima bukti transfer pelunasan / angsuran 

dana talangan dari pemohon dan mengisi catatan yang ada di formulir 

permohonan yg dimiliki pemohon kemudian memfotocopynya . bukti 

transfer dan fotocopy formulir permohonan diberikan kepada bidang 

administrasi dan keuangan. 

5. Bidang administrasi dan keuangan menerima fotocopy formulir 

permohonan dan bukti transfer kemudian melakukan verifikasi dengan 

internet banking, kemudian menginput data angsuran / pelunasan kedalam 

sistem informasi pengelolaan dan mencetak laporan peminjaman dana 

talangan diman rangkap pertama diberikan kepada direktur dan rangkap 

kedua diarsipkan. 
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C.  Model Output Sistem Yang Diusulkan 

Rancangan model output sistem informasi peminjaman dan pengembalian 

dana talangan Baitul Maal adalah dibuatkan laporan peminjaman dana talangan. 

 
Gambar 4. 21 Rancangan Laporan  Peminjaman Dana talangan 
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4.2.2 Perbandingan Sistem Yang Sedang Diterapkan Dan Sistem Baru 

Tabel 4. 5 Perbandingan Sistem Yang Sedang Diterapkan Dan Sistem Baru 

No Sistem Yang Sedang 

Diterapkan 

Sistem Yang Diusulkan Alasan 

1. Bidang administrasi dan 

keuangan masih 

melakukan pengumpulan 

dana SIZWaf langsung 

dari donatur. 

Memindahkan 

sepenuhnya fungsi 

pengumpulan dana 

ZISWaf ke  Bidang 

Program dan layanan 

Agar tidak terjadi 

kecurangan dalam 

proses pencatatan 

dan pelaporan 

dana ZISWaf. 

2. Hanya Mengelola infaq 

dan sedekah 

Mengelola Zakat, 

Infaq,Sedekah Wakaf, 

dana Non Halal 

Supaya Baitul 

Maal berperan 

penuh sebagai 

LAZ 

3. Hanya ada laporan 

keuanngan dan 

pencatatan Transaksi 

Memiliki laporan 

keuangan, laporan arus 

kas, laporan Perubahan 

saldo, laporan 

peminjaman, laporan 

pemasukan dan laporan 

pengeluaran ZISWaf 

Agar Baitul maal 

memiliki 

akuntabilitas yang 

tinggi 

3. Tidak ada formulir 

Penerimaan donasi 

Ada formulir penerimaan 

donasi 

Agar bukti 

penerimaan 

donasi dan data 

pemberi donasi 

menjadi mudah di 

catatat dan 

diarsipkan 

3.  Tidak ada pemberitahuan 

lewat sms oleh bidang 

administrasi dan 

keuangan kepada donatur 

Ada pemberitahuan lewat 

sms dari bidang 

administrasi dan 

keuangan kepada donatur 

Agar donatur 

mengetahui 

bahwa donasinya 

telah masuk dan 

didata oleh baitul 

maal 

4. Donasi tidak di 

kelompokan sesuai 

jenisnya 

Donasi di kelomokan 

sesuai dengan jenisnya 

Agar penerima 

donasi sesuai 

5. Tidak ada laporan dan 

pengarsipan donatur 

ada laporan dan 

pengarsipan donatur 

Memudahkan 

Baitul Maal 
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dalam 

Pengumpulan dan 

Pencatatan. 

6. Dalam daftar mahasiswa 

tidak ada kolom untuk 

otorisasi 

Dalam daftar mahasiswa 

ada kolom untuk 

otorisasi 

Agar muncul 

pengendalian di 

setiap proses 

sistemnya. 

7. tidak ada otorisasi pada 

laporan 

ada otorisasi pada 

laporan 

Supaya laporan 

mendapatkan 

pengendalian dan 

pengesahan 

8. Tidak ada formulir 

permohonan dana 

talangan 

Tidak ada formulir 

permohonan dana 

talangan 

agar alur 

peminjaman dan 

pengembalian 

dana talangan 

menjadi lebih 

terkontrol. 

9. Surat dari fakultas 

langsung diterima oleh 

direktur tidak melalui 

bagian program dan 

layanan dan langsung di 

proses ke bidang 

administrasi dan 

keuangan 

Surat dari fakultas 

diteriama terlebih dahulu 

oleh bidang program dan 

layanan kemudian di 

otorisasi oleh direktur 

lalu di serahkan ke 

bidang administrasi dan 

keuangan untuk diproses 

Agar setiap 

bidang berjalan 

sesuai dengan Job 

desk nya. 

10. Uang peminjaman dana 

talangan tidak di 

bayarkan dari baitul maal 

langsung ke universitas 

melainkan di serahkan ke 

fakultas dulu 

Dibayarkan oleh baitul 

maal langsung ke 

UNISBA 

Agar tidak terjadi 

kecurangan dalam 

penggunaan dana 

talangan. 

11. Tidak menggunakan 

sistem informasi ter 

komputerisasi yang 

memiliki database 

menggunakan sistem 

informasi ter 

komputerisasi yang 

memiliki database 

Agar data Baitul 

Maal menjadi 

terarsipkan dan 

terkelola dengan 

baik 
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4.2.3 Desain Database Konseptual  

Desain struktur database konseptual ini menggambarkan desain database 

yang akan digunakan di dalam sistem yang diusulkan, berikut adalah disain struktu 

database yang dibuat: 

1. Tabel Users 

Primary Key : Id_user 

Foreign Key : Id_Group 

Fungsi          :  Untuk menyimpan data user yang dapat menggunakan 

aplikasi. 

 

 
Tabel 4. 6  Users 

 

2. Tabel Groups 

Primary Key : Id_group 

Foreign Key : - 

Fungsi          : Untuk menyimpan data group yang menggunakan aplikasi 

Tabel 4. 7 Groups 

 

3. Tabel Pos 

Primary Key : Id_Pos 

Foreign Key : - 

Fungsi          : Untuk menyimpan data bidang yang ada pada Baitul Maal. 

repository.unisba.ac.id



127 
 

 
 

Tabel 4. 8  Pos 

 

4. Tabel Bidang 

Primary Key : Id_bidang 

Foreign Key : - 

Fungsi           : Untuk menyimpan data bidang yang ada pada Baitul Maal 

Tabel 4. 9 Bidang 

 

5. Tabel Sub_Bidang  

Primary Key : Id_sub_bidang  

Foreign Key : Id_bidang, Id_Pos  

Fungsi : Untuk menyimpan data perkiraan rekening sub yang ada. 

Tabel 4. 10  sub bidang 

 

6. Tabel Periode_Buku  

Primary Key : Id_periode_buku  

Foreign Key : -  

Fungsi : Untuk menyimpan data periode buku. 

Tabel 4. 11 Periode Buku 
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7. Tabel Tabel Saldo  

Primary Key : - 

Foreign Key : Id_periode, Id_pos  

Fungsi : Untuk menyimpan data saldo. 

Tabel 4. 12 Saldo 

 

8. Tabel Transaksi  

Primary Key : no_buku  

Foreign Key : Id_periode  

Fungsi : Untuk menyimpan data transaksi pada Baitul Maal. 

Tabel 4. 13 Transaksi 

 

9. Tabel Infaq  

Primary Key : id_infaq  

Foreign Key : Id_periode, no_buku  

Fungsi : Untuk menyimpan data transaksi infaq pada Baitul Maal. 
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Tabel 4. 14 Infaq 

 

10. Tabel Zakat  

Primary Key : Id_Zakat  

Foreign Key : Id_periode, No_buku  

Fungsi : Untuk menyimpan data transaksi zakat pada Baitul Maal. 

Tabel 4. 15 Zakat 

 

11. Tabel Peminjam  

Primary Key : Id_peminjam  

Foreign Key : -  

Fungsi : Untuk menyimpan data peminjam pada Baitul Maal. 

Tabel 4. 16 Peminjam 

 

12. Tabel Data_peminjam  

Primary Key : Id_dt_peminjam  

Foreign Key : Id_peminjam, Id_periode, No_buku  

Fungsi : Untuk menyimpan histori transaksi peminjaman pada Baitul Maal.  
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Tabel 4. 17 Data_peminjam 

 

13. Tabel Angsuran  

Primary Key : Id_angsuran  

Foreign Key : Id_peminjam, Id_periode, No_buku  

Fungsi : Untuk menyimpan angsuran peminjaman pada Baitul Maal.  

Tabel 4. 18 Angsuran 

 

 

 

14. Tabel Donatur  

Primary Key : Id_donatur  

Foreign Key : Id_relasi, Id_pembayaran, Id_agen_smart  

Fungsi : Untuk menyimpan data donatur pada Baitul Maal. 

Tabel 4. 19 Donatur 

 

15. Tabel Data_donatur  

Primary Key : Id_dt_donatur  

Foreign Key : Id_periode, Id_periode, No_buku  

Fungsi : Untuk menyimpan histori transaksi donatur pada Baitul Maal. 
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Tabel 4. 20 Data Donatur 

 

16. Tabel Relasi  

Primary Key : Id_relasi  

Foreign Key : -  

Fungsi : Untuk menyimpan data relasi pada Baitul maal. 

Tabel 4. 21 Relasi 

 

17. Tabel Cara_pembayaran  

Primary Key : Id_pembayaran  

Foreign Key : -  

Fungsi : Untuk menyimpan data master cara pembayaran pada Baitul Maal.  

Tabel 4. 22 Cara pembayaran 

 

18. Tabel Pejabat  

Primary Key : Id_pejabat  

Foreign Key : -  

Fungsi : Untuk menyimpan data pejabat pada LMZIS.  

Tabel 4. 23 Pejabat 

 

19. Tabel Ashnaf  

Primary Key : Id_ashnaf  
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Foreign Key : -  

Fungsi : Untuk menyimpan data ashnaf pada Baitul Maal. 

Tabel 4. 24 Ashnaf 

 

20. Tabel Data_penyaluran  

Primary Key : Id_ashnaf, Id_periode, No_buku  

Foreign Key : -  

Fungsi : Untuk menyimpan transaksi penyaluran ashnaf pada Baitul Maal 

Tabel 4. 25 Data Penyaluran 

 

21. Tabel Kategori_Ashnaf  

Primary Key : Id_kategori  

Foreign Key : -  

Fungsi : Untuk menyimpan data kategori ashnaf pada Baitul Maal. 

Tabel 4. 26 Kategori Ashnaf 

 

22. Tabel Beasiswa Baitul Maal 

Primary Key : Id_beasiswa 

Foreign key : - 

Fungsi : untuk menyimpan data beasiswa yang ada pada Baitul Maal 
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Tabel 4. 27 Beasiswa Baitul Maal 

 

23. Tabel Data Beasiswa Baitul Maal 

Primary Key :Id_data_Beasiswa 

Foreign Key: Id_beasiswa , No_buku, Id_Periode 

Fungsi : Untuk menyimpan data Transaksi Beasiswa Yang sudah terlaksana 

Pada Baitul Maal. 

 

 

Tabel 4. 28 Data Beasiswa Baitul Maal 

 

 

4.2.4 Desain Interface Sistem  

Desain berikut ini menunjukkan gambaran interface yang berhubungan 

pada sistem baru sebagai berikut: 

4.2.4.1 Form Login dan Tampilan awal 

Saat user membuka aplikasi maka akan tampil login dimana form Menu 

Utama akan muncul sebagai background. Tampilan dari form Login serta Menu 

Utama dapat dilihat pada Gambar dibawah ini : 
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Gambar 4. 22 Form Login 

 
Gambar 4. 23 Tampilan awal 

 

 

 

 

4.2.4.2 Form Donatur 

Form Donatur berfungsi sebagai form inputan data donatur. Tampilan dari 

Form Donatur dapat dilihat pada Gambar dibawah ini Untuk memasukkan data 
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donatur baru maka dapat dilakukan dengan memilih menu manajemen kemudian 

pilih sub menu donatur. Form donatur berisi nama donatur,jenis donasi, alamat, 

telepon, email, besar donasi. Untuk menambah data donatur baru, maka operator 

harus mnginputkan data donatur pada form donatur dan untuk menyimpan dapat 

dilakukan dengan menekan tombol simpan. 

 
Gambar 4. 24 Form Donatur 

 
Gambar 4. 25 Tampilan Donatur 
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4.2.4.3 Form Peminjam 

Form Peminjam berfungsi sebagai form inputan data peminjam. Tampilan 

dari Form Tambah Peminjam dapat dilihat pada Gambar dibawah ini, Form 

peminjam berisi no. buku, tanggal pembukuan, nama, tanggal jatuh tempo per 

bulan, diangsur sebanyak (kali), jumlah. Form peminjam merupakan form yang 

digunakan operator untuk menginputkan data peminjam baru. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 26 Form Peminjman 
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Gambar 4. 27 Tampilan Peminjaman 

4.2.4.4 Form Beasiswa Baitul Maal 

Form Beasiswa Baitul Maal berfungsi sebagai form inputan data penerima 

beasiswa yang dapat di akses oleh operator. Tampilan dari Beasiswa dapat dilihat 

pada Gambar dibawah ini. Untuk memasukkan data baru maka dapat dilakukan 

dengan memilih menu manajemen kemudian pilih sub menu beasiswa Baitul Maal. 

Form beasiswa Baitul Maal berisi nama penerima beasiswa Baitul Maal, NPM, 

jurusan, telp, jumlah beasiswa, alamat, telepon.  
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Gambar 4. 28 Form Beasiswa Baitul Maal 

 

 
Gambar 4. 29 Tampilan Beasiswa Baitul Maal 

4.2.4.5 Form Data Ashnaf 

Form data ashnaf berfungsi sebagai form inputan data ashnaf yang dapat di 

akses oleh operator. Tampilan dari ashnaf dapat dilihat pada Gambar dibawah ini 

Untuk memasukkan data baru maka dapat dilakukan dengan memilih menu 

manajemen kemudian pilih sub menu data ashnaf.  
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Gambar 4. 30 Form Data Ashnaf 

 
Gambar 4. 31 Form Tampilan Data Ashnaf 

4.2.4.6 Form Data  Pengguna Sistem  

Form Data Pengguna Sistem berfungsi sebagai form inputan data pengguna 

Sistem. Tampilan dari Form Pengguna Sistem dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini. Untuk memasukkan data baru maka dapat dilakukan dengan memilih menu 

manajemen kemudian pilih sub menu data pengguna Sistem.  
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Gambar 4. 32 Form Data Pengguna Sistem 

 

 
Gambar 4. 33 Form Tampilan Pengguna Sistem 

4.2.4.7 Form Saldo Awal Buku 

Form saldo awal buku berfungsi sebagai form inputan data saldo awal 

bedasarkan Pos. Pos yang di maksud adalah bidang kegiatan di Baitul Maal 

Universitas Islam Bandung yang meliputi Zakat, Infaq, Sedekah, peminjaman dana 

Talangan. 

repository.unisba.ac.id



141 
 

 
 

 
Gambar 4. 34 Form Saldo Awal Buku 

4.2.4.8 Form Periode Buku 

Form Data Periode Buku berfungsi sebagai form inputan data Periode 

Buku.Tampilan dari Form Periode Buku dapat dilihat pada Gambar dibawah 

ini.Untuk memasukkan data maka dapat dilakukan dengan memilih menu 

manajemen kemudian pilih sub menu periode buku. Form Periode Buku berisi 

tahun periode, tanggal awal, tanggal akhir dan total saldo awal  
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Gambar 4. 35 Form Periode Buku 

 

 
Gambar 4. 36 Tampilan Periode Buku 

4.2.4.9 Form Perkiraan Akuntansi 

Form Perkiraan Akuntansi berfungsi sebagai form inputan data perkiraan 

akuntansi. Tampilan dari Form Periode Buku dapat dilihat pada Gambar dibawah 
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ini. Untuk memasukkan data baru maka dapat dilakukan dengan memilih sub menu 

perkiraan akuntansi. Maka user memasukkan terlebih dahulu bidang, nama 

rekening, POS dan normal. 

 
Gambar 4. 37 Form Perkiraan Akuntansi 

4.2.4.10 Form Transaksi Pemasukan Donatur 

Form transaksi pemasukan Donatur berfungsi sebagai form inputan 

transaksi pemasukan yang berasal dari donatur. Tampilan dari Form transaksi 

pemasukan donatur dapat dilihat pada Gambar dibawah ini. Untuk memasukkan 

data baru maka dapat dilakukan dengan memilih sub menu transaksi pemasukan 

donatur. Maka Useer memasukkan terlebih dahulu tanggal pembukuan, bidang, sub 

bidang, uraian, jumlah. 
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Gambar 4. 38 Form Transaksi Pemasukan Donatur 

 

 
Gambar 4. 39 Form Tampilan Transaksi Pemasukan Donatur 

4.2.4.11 Form Transaksi Pemasukkan Zakat 

Form Transaksi Pemasukan zakat berfungsi sebagai form inputan transaksi 

pemasukan dari muzakki. Tampilan dari Form input zakat dapat dilihat pada 
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Gambar dibawah ini. Untuk memasukkan data baru maka dapat dilakukan dengan 

memilih sub menu transaksi pemasukan zakat. 

 
Gambar 4. 40 Form Transaksi Pemasukan Zakat 

 

 
Gambar 4. 41 Form Tampilan Transaksi Zakat 
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4.2.4.12  Form transaksi Pemasukan Infaq Insidental 

Form transaksi Pemasukan infaq insidental berfungsi sebagai form inputan 

transaksi pemasukan dari bukan donatur tetap. Tampilan dari Form input infaq 

insidental dapat dilihat pada Gambar Dibawah ini. Untuk memasukkan data baru 

maka dapat dilakukan dengan memilih sub menu transaksi pemasukan infaq 

insidental. 

 
Gambar 4. 42 Form Tranksakis Pemasukan Infaq 

4.2.4.13 Form Transaksi Pengeluaran 

Form Transaksi Pengeluaran berfungsi sebagai form inputan transaksi 

pengeluaran. Tampilan dari Form input transaksi pengeluaran dapat dilihat pada 

Gambar dibawah ini. Untuk memasukkan data transaksi pengeluaran baru maka 

dapat dilakukan dengan memilih sub menu transaksi pengeluaran. 
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Gambar 4. 43 Form Transaksi Pengeluaran 

 

 
Gambar 4. 44 Tampilan Transaksi Pengeluaran 

4.2.4.14 Form Transaksi Beasiswa Baitul Maal 

Form Transaksi  beasiswa baitul maal berfungsi sebagai form inputan 

transaksi pengeluaran dana untuk beasiswa baitul maal. Tampilan dari Form input 

transaksi pengeluaran beasiswa baitul maal dapat dilihat pada Gambar dibawah ini. 
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Untuk memasukkan data baru maka dapat dilakukan dengan memilih sub menu 

input transaksi. 

 
Gambar 4. 45 Form Transaksi Beasiswa Baitul Maal 

4.2.4.15 Form Transaksi Penyaluran ZISWaf 

Form Transaksi Penyaluran ZISWaf berfungsi sebagai form inputan 

transaksi penyaluran ZISWaf. Tampilan dari Form input transaksi penyaluran ZIS 

dapat dilihat pada Gambar dibawah Ini Untuk memasukkan data transaksi 

penyaluran ZISWaf baru maka dapat dilakukan dengan memilih sub menu transaksi 

penyaluran ZISWaf. 
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Gambar 4. 46 Form Transaksi Penyaluran ZISWaf 

4.2.4.16 Form Transaksi Peminjaman 

Form transaksi peminjaman berfungsi sebagai form inputan peminjaman. 

Tampilan dari Form transaksi peminjaman dapat dilihat pada Gambar dibawah ini. 

Untuk memasukkan data transaksi peminjaman baru maka dapat dilakukan dengan 

memilih sub menu input transaksi peminjaman. 

 
Gambar 4. 47 Form Transaksi Peminjaman 
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4.2.4.17 Form Transaksi Angsuran 

Form Transaksi Angsuran berfungsi sebagai form inputan transaksi 

angsuran. Tampilan dari Form transaksi angsuran dapat dilihat pada Gambar di 

bawah ini. Untuk memasukkan data transaksi angsuran baru maka dapat dilakukan 

dengan memilih sub menu input transaksi angsuran. 

 
Gambar 4. 48 Form Transaksi Angsuran 

4.2.4.18 Form laporan Keuangan 

Form Cetak Laporan Keuangan berfungsi sebagai form yang menampilkan 

informasi bedasarkan periode dan bulan. Tampilan dari Form cetak laporan 

keuangan dapat dilihat pada Gambar 4.59. Untuk menampilkan informasi laporan 

keuangan maka dapat dilakukan dengan memilih sub menu Cetak Laporan 

Keuangan. Untuk menampilkan laporan keuangan dapat dilakukan dengan 

menekan tombol tampilkan dan untuk cetak laporan dapat dengan menekan tombol 

cetak. 
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Gambar 4. 49 Form Cetak Laporan Keuangan 

 

 
Gambar 4. 50 Print Out  Laporan Keuangan 
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4.2.4.19 Form Laporan Arus Kas 

Form Laporan Arus Kas berfungsi sebagai form yang mencetak laporan arus 

kas per bulan. Tampilan dari Form Laporan Arus Kas dapat dilihat pada Gambar 

dibawah ini. Untuk menampilkan laporan arus kas dapat dilakukan dengan 

menentukan terlebih dahulu periode, bulan. 

 
Gambar 4. 51 Form Laporan Arus Kas 
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Gambar 4. 52 Print Out Laporan Arus Kas 
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4.2.4.20 Form Laporan Perubahan Saldo 

Form Laporan Perubahan saldo berfungsi sebagai form yang menampilkan 

dan mencetak laporan perubahan saldo. Tampilan dari Form Laporan Perubahan 

Saldo dapat dilihat pada Gambar dibawah ini. Untuk menampilkan laporan periode 

buku dapat dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu periode. Untuk mencetak 

laporan dapat dilakukan dengan menekan tombol cetak. 

 
Gambar 4. 53 Form Laporan Perubahan Saldo 
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4.2.4.21 Form Laporan Peminjaman 

Form Laporan Peminjaman berfungsi sebagai form yang menampilkan dan 

mencetak laporan peminjaman per bulan. Tampilan dari Form Laporan 

Peminjaman dapat dilihat pada Gambar dibawah ini. Untuk menampilkan laporan 

peminjaman dapat dilakukan dengan menentukan terlebih bulan. 

 
Gambar 4. 54 Form Laporan Peminjaman 
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Gambar 4. 55 Print Out Laporan Peminjaman 

4.2.4.22 Form Laporan Pemasukan ZISWaf 

Form Laporan Pemasukan ZISWaf berfungsi sebagai form yang 

menampilkan dan mencetak laporan Pemasukan ZISWaf per bulan. Tampilan dari 

Form Laporan Pemasukan ZISWaf dapat dilihat pada Gambar dibawah ini. 
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Gambar 4. 56 Laporan Penerimaan ZISWaf 
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Gambar 4. 57 Print Out Laporan Penerimaan ZISWaf 

4.2.4.23 Form Laporan Penyaluran ZISWaf 

Form Laporan Penyaluran ZISWaf berfungsi sebagai form yang 

menampilkan dan mencetak laporan Penyaluran ZISWaf per bulan. Tampilan dari 

Form Laporan Penyaluran ZIS dapat dilihat pada Gambar dibawah ini. 
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Gambar 4. 58 Form Laporan Penyaluran ZISWaf 
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Gambar 4. 59 Print Out Laporan Penyaluran ZISWaf 
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