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ABSTRAK

Dalam penulisan ini, penulis membahas mengenai Aplikasi Perhiutngan Zakat berbasis android
dengan menggunakan bahasa pemrograman java yang dapat digunakan untuk smartphone/ponsel
dengan tampilan program yang sederhana sesuai dengan jenis zakat yang ingin dihitung sehingga
dapat digunakan oleh masyarakat luas. Aplikasi ini meliputi penginputan masukan data oleh
user yang berkaitan dengan zakat.Aplikasi ini mempermudah masyarakat dalam melakukan
kegiatan penghitungan zakat sesuai dengan jenisnya.Dari sistem yang sudahditerapkan, hasil
penghitungan zakat sesuai dengan jenisnya akan menjadi lebih mudah karena sistem yang
digunakan adalah sistem yang praktis berupa aplikasi smartphone/ponsel yang dengan mudah
dapat diakses dan hasilnya dapat diterima oleh masyarakat.
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PENDAHULUAN

Pada era komputasi ini, teknologi informas ikhususnya computer dan smartphone telah

berkembang dengan sangat pesat dan menjadi kebutuhan yang tidak bisa di lepaskan dalam

kehidupan sehari-hari. Penggunaan teknologi mobile saat ini tidak terbatas pada alat komunikasi

saja, perangkat mobile juga kini banyak digunakan sebagai alat bantu untuk menyimpan data-

data penting,sehingga smartphone kini menjadi suatu kebutuhan yang wajib untuk dimiliki.

Penilitian ini memanfaatkan penggunaan teknologi telepon selular dalam membuat

aplikasi penghitung zakat berbasis android.Pembayaran zakat sendiri merupakanhal yang

diwajibkan khususnya bagi umat muslim sebab zakat merupakan ajaran pokok agama yang

sangat penting dan strategis dalam Islam. Zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat

dan shalat seperti yang tercantum dalam hadist riwayat Bukharidan Muslim.Terkadang seseorang

mengabaikan zakat maal dikarenakan masih kurangnya pemahaman mengenai tata cara

pembayaran zakat maal yang benar.

Jika shalat berfungsi untuk membentuk keshalihan dari sisi pribadi, maka zakat berfungsi

membentuk keshalihan dalam system social kemasyarakatan. Pembentukan keshalihan pribadi

dan keshalihandalam system bermasyarakat inilah yang menjadi salah satu tujuan diturunkannya

risalah Islam oleh Allah SWT kepadamanusia.Mengingat pentingnya pembayaran zakat itu

sendiri, penulis mencoba mengimplementasikannya ke dalam bentuk aplikasi penghitung zakat

dan bertujuan untuk membantu dan mempermudah perhitungan nishab zakat maal.

Dalam pembuatan aplikasi berbasis android dimana dalam pembuatan aplikasi

difokuskan untuk memberi informasi mengenai ketentuan pembayaran zakat maal dan zakat

fitrah sesuai dengan ketentuan agama Islam tentang perhitungan pembayaran zakat fitahdan

zakat maal, dan akan disertai juga langkah-langkah pembuatan yang akan mempermudah

pengguna untuk melaksanakan pembayaran zakat.

Dalam Perhitungan zakat, pada umumnya masih dilakukan secara manual menggunakan

alat penghitung yang biasa.Terlebih dalam penghitungan zakat itu sendiri memerlukan

pengetahuan yang cukup tentang pembagiannya agar hasil yang diperoleh sesuai dengan

ketentuan Al-Qur-an dan Sunnah.



METODE PENELITIAN

Pengertian Aplikasi Mobile

Menurut Wikipedia, pengertian aplikasi adalah program yang digunakan orang untuk

melakukan sesuatu pada sistem komputer. Mobile dapat diartikan sebagai perpindahan yang

mudah dari satu tempat ke tempat yang lain, misalnya telepon mobile berarti bahwa terminal

telepon yang dapat berpindah dengan mudah dari satu tempat ke tempat lain tanpa terjadi

pemutusan atau terputusnya komunikasi. Sistem aplikasi mobile merupakan aplikasi yang dapat

digunakan walaupun pengguna berpindah dengan mudah dari satu tempat ketempat lain lain

tanpa terjadipemutusan atau terputusnya komunikasi. Aplikasi ini dapat diakses melalui

perangkat nirkabel seperti pager, seperti telepon seluler dan PDA.

Adapun karakteristik perangkat mobile yaitu:

1. Ukuran yang kecil : Perangkat mobile memiliki ukuran yang kecil. Konsumen

menginginkan perangkat yang terkecil untuk kenyamanan dan mobilitas mereka.

2. Memory yang terbatas : Perangkat mobile juga memiliki memory yang kecil, yaitu

primary (RAM) dan secondary (disk).

3. Daya proses yang terbatas : Sistem mobile tidaklah setangguh rekan mereka yaitu

desktop. 9 4. Mengkonsumsi daya yang rendah : Perangkat mobile menghabiskan sedikit

daya dibandingkan dengan mesin desktop

4. Kuat dan dapat diandalkan : Karena perangkat mobile selalu dibawa kemana saja,

mereka harus cukup kuat untuk menghadapi benturanbenturan, gerakan, dan sesekali

tetesan-tetesan air. 6. Konektivitas yang terbatas : Perangkat mobile memiliki bandwith

rendah, beberapa dari mereka bahkan tidak tersambung.

5. Masa hidup yang pendek : Perangkat-perangkat konsumen ini menyala dalam hitungan

detik kebanyakan dari mereka selalu menyala.

Pengertian Android

Menurut Nasruddin Safaat h (Pemrograman aplikasi mobile smartphone dan tablet PC

berbasis android 2012:1) android adalah sebuah sistem operasi pada handphone yang bersifat

terbuka dan berbasis pada sistem operasi Linux.Android bisa digunakan oleh setiap orang yang

ingin menggunakannya pada perangkat mereka. Android menyediakan platform terbuka bagi



para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri yang akan digunakan untuk

bermacam peranti bergerak. Awalnya, Google Inc. membeli Android Inc., pendatang baru yang

membuat peranti lunak untuk ponsel. Kemudian untuk mengembangkan Android, dibentuklah

Open Handset Alliance, konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan

telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, TMobile, dan Nvidia. Pada

saat perilisan perdana Android, 5 November 2007, 10 Android bersama Open Handset Alliance

menyatakan mendukung pengembangan standar terbuka pada perangkat seluler. Di lain pihak,

Google merilis kode–kode Android di bawah lisensi Apache, sebuah lisensi perangkat lunak dan

standar terbuka perangkat seluler.

a. Kelebihan Android

1. Multitasking – Kalau anda pernah merasakan keunggulan dari Symbian yang bisa

membuka beberapa aplikasi sekaligus, begitu juga Android yang mampu membuka

beberapa aplikasi sekaligus tanpa harus menutup salah satunya.

2. Kemudahan dalam Notifikasi – Setiap ada SMS, Email, atau bahkan artikel terbaru dari

RSS Reader, akan selalu ada notifikasi di Home Screen Ponsel Android, tak ketinggalan

Lampu LED Indikator yang berkedip-kedip, sehingga Anda tidak akan terlewatkan satu

SMS, Email ataupun Misscall sekalipun.

3. Akses Mudah terhadap Ribuan Aplikasi Android lewat Google Android App Market –

Kalau Anda gemar install aplikasi ataupun games, lewat Google Android App Market

Anda bisa mendownload berbagai aplikasi dengan gratis. Ada banyak ribuan aplikasi dan

games yang siap untuk Anda download di ponsel Android.

4. Pilihan Ponsel yang beranekaragam – Bicara ponsel Android, akan terasa „beda‟

dibandingkan dengan iOS, jika iOS hanya terbatas pada iPhone dari Apple, maka

Android tersedia di ponsel dari berbagai produsen, mulai dari Sony Ericsson, Motorola,

HTC sampai Samsung. 11 Dan setiap pabrikan ponsel pun menghadirkan ponsel Android

dengan gaya masing-masing, seperti Motorola dengan Motoblur-nya, Sony Ericsson

dengan TimeScape-nya. Jadi Anda bisa leluasa memilih ponsel Android sesuai dengan

„merk‟ favorite.

b. Kelemahan Android

1. Koneksi Internet yang terus menerus – Yups, kebanyakan ponsel berbasis system ini

memerlukan koneksi internet yang simultan alias terus menerus aktif.Koneksi internet



GPRS selalu aktif setiap waktu, itu artinya Anda harus siap berlangganan paket GPRS

yang sesuai dengan kebutuhan.

2. Iklan – Aplikasi di Ponsel Android memang bisa didapatkan dengan mudah dan gratis,

namun konsekuensinya di setiap Aplikasi tersebut, 12 akan selalu Iklan yang terpampang,

entah itu bagian atas atau bawah aplikasi.

Gambar 2.1 Emulator Android

Pengertian Smartphone

Smartphone adalah telepon yang menyediakan fitur yang berada diatas dan di luar

kemampuan sederhana untuk membuat panggilan telepon.Sementara istilah dapat digunakan

secara wajar untuk semua jenis telepon, smartphone biasanya dipahami sebagai ponsel dan

bukan telepon rumah.Selama bertahun-tahun, konsep ponsel pintar terus berkembang sebagai

perangkat tangan telah menjadi lebih canggih.



Gambar 2.2 Smartphone

Ponsel pertama yang harus dipertimbangkan smartphone dirancang oleh IBM pada tahun

1992. Diberi nama Simon, perangkat membuat penampilan di COMDEX tahun itu, dan

ditawarkan kepada publik pada tahun berikutnya. Beberapa fitur yang bermanfaat yang sampai

saat itu hanya telah tersedia pada desktop dan laptop yang termasuk dalam fungsi tersebut.Simon

termasuk kalkulator, buku catatan sederhana, kemampuan untuk mengirim dan menerima faks,

dan komponen email. Dalam waktu singkat, perangkat ini juga disediakan beberapa game bagi

pengguna untuk menikmati, serta jam dunia berguna yang memungkinkan pengguna untuk

melihat waktu saat ini di kota-kota besar di seluruh dunia.Sepanjang sisa tahun 1990-an,

berbagai jenis perangkat ponsel canggih muncul di pasaran.Layar sentuh mulai menggantikan

keysets pada banyak ponsel pintar. Permainan dan fungsi email menjadi lebih canggih seperti

model-model baru yang dirilis. Kemampuan speakerphone pada banyak versi smartphone mulai

menyaingi kualitas yang ditemukan dengan speakerphone handset.

Saat ini, fungsi smartphone dengan kaya fitur perangkat komunikasi.Penambahan akses

Internet adalah inovasi terbaru dalam teknologi smartphone. Saat ini, pengguna dapat berselancar

di Internet dengan kemudahan yang sama seperti ketika menggunakan laptop atau komputer

desktop. Pada saat yang sama, banyak produsen garis smartphone telah bekerja untuk

meningkatkan kejelasan dan integritas sinyal audio dasar ponsel. Hal ini membantu untuk

memastikan bahwa bahkan dengan penambahan semua fitur tambahan, masih mungkin untuk

menggunakan smartphone untuk membuat panggilan telepon sederhana dan mengharapkan

kualitas suara menjadi jernih dan tajam.



Pengertian Java

Menurut Budi Raharjo , Imam Heryanto, Arif haryono (Mudah Belajar Java 2010) java

adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer termasuk telepon

genggam. Bahasa ini awalnya dibuat oleh James Gosling saat masih bergabung di Sun

Microsystems saat ini merupakan bagian dari Oracle dan dirilis tahun 1995. Bahasa ini banyak

mengadopsi sintaksis yang terdapat pada C dan C++ namun dengan sintaksis model objek yang

lebih sederhana serta dukungan rutin-rutin aras bawah yang minimal. Aplikasi-aplikasi berbasis

Java umumnya dikompilasi ke dalam p-code (bytecode) dan dapat dijalankan pada berbagai

Mesin Virtual Java (JVM).Java merupakan bahasa pemrograman yang bersifat

umum/nonspesifik (general purpose), dan secara khusus didisain untuk memanfaatkan

dependensi implementasi seminimal mungkin.Karena fungsionalitasnya yang memungkinkan

aplikasi Java mampu berjalan di beberapa platformsistem operasi yang berbeda, Java dikenal

pula dengan slogannya, "Tulis sekali, jalankan di mana pun".Saat ini Java merupakan bahasa

pemrograman yang paling populer digunakan, dan secara luas dimanfaatkan dalam

pengembangan berbagai jenis perangkat lunak aplikasi ataupun aplikasi berbasis web. Adapun

kelebihan dari Java yaitu :

1. Multiplatform. Kelebihan utama dari Java ialah dapat dijalankan di beberapa platform /

sistem operasi komputer, sesuai dengan prinsip tulis sekali, jalankan di mana saja.

Dengan kelebihan ini pemrogram cukup menulis sebuah program Java dan dikompilasi

(diubah, dari bahasa yang dimengerti manusia menjadi bahasa mesin / bytecode) sekali

lalu hasilnya dapat dijalankan di atas beberapa platform tanpa perubahan. Kelebihan ini

memungkinkan sebuah program berbasis Java dikerjakan diatas operating system Linux

tetapi dijalankan dengan baik di atas Microsoft Windows. Platform yang didukung

sampai saat ini adalah Microsoft Windows, Linux, Mac OS dan Sun Solaris.

Penyebabnya adalah setiap sistem operasi menggunakan programnya sendiri-sendiri

(yang dapat diunduh dari situs Java) untuk meninterpretasikan bytecode tersebut.

2. OOP (Object Oriented Programming - Pemrogram Berorientasi Objek)

3. Perpustakaan Kelas Yang Lengkap, Java terkenal dengan kelengkapan

library/perpustakaan (kumpulan program program yang disertakan dalam pemrograman

Java) yang sangat memudahkan dalam penggunaan oleh para pemrogram untuk



membangun aplikasinya. Kelengkapan perpustakaan ini ditambah dengan keberadaan

komunitas Java yang besar yang terus menerus membuat perpustakaan-perpustakaan baru

untuk melingkupi seluruh kebutuhan pembangunan aplikasi.

4. Bergaya C++, memiliki sintaks seperti bahasa pemrograman C++ sehingga menarik

banyak pemrogram C++ untuk pindah ke Java. Saat ini pengguna Java sangat banyak,

sebagian besar adalah pemrogram C++ 14 yang pindah ke Java. Universitas-universitas

di Amerika Serikat juga mulai berpindah dengan mengajarkan Java kepada murid-murid

yang baru karena lebih mudah dipahami oleh murid dan dapat berguna juga bagi mereka

yang bukan mengambil jurusan komputer.

5. Pengumpulan sampah otomatis, memiliki fasilitas pengaturan penggunaan memori

sehingga para pemrogram tidak perlu melakukan pengaturan memori secara langsung

(seperti halnya dalam bahasa C++ yang dipakai secara luas).

Sedangkan kekurangan Java yaitu :

1. Tulis sekali, jalankan di mana saja - Masih ada beberapa hal yang tidak kompatibel antara

platform satu dengan platform lain. Untuk J2SE, misalnya SWT-AWT bridge yang

sampai sekarang tidak berfungsi pada Mac OS X.

2. Mudah didekompilasi. Dekompilasi adalah proses membalikkan dari kode jadi menjadi

kode sumber. Ini dimungkinkan karena kode jadi Java merupakan bytecode yang

menyimpan banyak atribut bahasa tingkat tinggi, seperti nama-nama kelas, metode, dan

tipe data. Hal yang sama juga terjadi pada Microsoft .NET Platform. Dengan demikian,

algoritma yang digunakan program akan lebih sulit disembunyikan dan mudah

dibajak/direverse-engineer.

3. Penggunaan memori yang banyak. Penggunaan memori untuk program berbasis Java

jauh lebih besar daripada bahasa tingkat tinggi generasi sebelumnya seperti C/C++ dan

Pascal (lebih spesifik lagi, Delphi dan 15 Object Pascal). Biasanya ini bukan merupakan

masalah bagi pihak yang menggunakan teknologi terbaru (karena trend memori terpasang

makin murah), tetapi menjadi masalah bagi mereka yang masih harus berkutat dengan

mesin komputer berumur lebih dari 4 tahun.



Pengertian UML

Menurut (Adi Nugroho : 2005). “Unified Modeling Language (UML) adalah alat bantu

analisis serta perancangan perangkat lunak berbasis objek”. Menurut (Joomla dari

http://soetrasoft.com : 2007). “Unified Modeling Language (UML) merupakan standard

modeling language yang terdiri dari kumpulan-kumpulan diagram, dikembangkan untuk

membantu para pengembang sistem dan software agar bisa menyelesaikan tugas-tugas seperti:

Spesifikasi, Visualisasi, Desain Arsitektur, Konstruksi, Simulasi dan testing serta

Dokumentasi”.Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan diatas dapat ditarik

kesimpulan bahwa “Unified Modeling Language (UML) adalah sebuah bahasa yang berdasarkan

grafik atau gambar untuk menvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun dan

pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis OO (Object

Oriented)”.UML merupakan suatu kumpulan teknik terbaik yang telah terbukti sukses dalam

memodelkan system yang besar dan kompleks. UML tidak hanya digunakan dalam proses

pemodelan perangkat lunak, namun hampir dalam semua bidang yang membutuhkan pemodelan.

Bagian-bagian utama dari UML adalah View, Diagram, model element, dan general mechanism.

Adapun tujuan penggunaan UML yaitu :

a. Memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai bahas pemrograman dan proses

rekayasa.

b. Menyatukan praktek-praktek terbaik yang terdapat dalam pemodelan.

c. Memberikan model yang siap pakai, bahsa pemodelan visual yang ekspresif untuk

mengembangkan dan saling menukar model dengan mudah dan dimengerti secara umum.

d. UML bisa juga berfungsi sebagai sebuah (blue print) cetak biru karena sangat lengkap dan detail.

Dengan cetak biru ini maka akan bias diketahui informasi secara detail tentang coding program

atau bahkan membaca program dan menginterpretasikan kembali ke dalam bentuk Diagram

(reserve enginering).

Sedangkan perangkat lunak yang mendukung pembuatan diagaram UML yaitu :

a. StarUML (http://StarUML.sourceforge.net/en/) StarUML adalah sebuah proyek Staropen source

untuk mengembangkan cepat, fleksibel, extensible, featureful, dan bebas-tersedia UML / platform

MDA berjalan pada platform Win32.Tujuan dari proyek StarUML adalah untuk membangun



sebuah alat pemodelan perangkat lunak dan juga platform yang menarik adalah pengganti alat

UML komersial seperti Rational Rose, Bersama dan sebagainya.

b. Acceleo (http://www.acceleo.org/pages/home/en) Acceleo adalah generator kode yang mengubah

model menjadi kode. Acceleo mudah digunakan dan menyediakan “dari rak” generator (Jee,.

Bersih, Php …) dan template editor untuk Eclipse.

c. ArgoUML (http://ArgoUML.tigris.org/) ArgoUML adalah Staropen source UML modeling tool

terkemuka dan termasuk dukungan untuk semua Diagram UML standar 1,4. Ini berjalan pada

setiap platform Java dan tersedia dalam bahasa sepuluh. ArgoUML ditulis seluruhnya di Jawa dan

menggunakan Java Kelas Foundation.Hal ini memungkinkan ArgoUML untuk berjalan di hampir

semua platform.

Pengertian Eclipse

Menurut Nasruddin Safaat h (Pemrograman aplikasi mobeli smartphone dan tablet PC

berbasis android 2012:16) Eclipse adalah sebuah IDE (Integrated Development Environment)

untuk mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua platform (platform-

independent). Berikut ini adalah sifat dari Eclipse: a. Multi-platform: Target sistem operasi

Eclipse adalah Microsoft Windows, Linux, Solaris, AIX, HP-UX dan Mac OS X. b. Mulit-

language: Eclipse dikembangkan dengan bahasa pemrograman Java, akan tetapi Eclipse

mendukung pengembangan aplikasi berbasis bahasa pemrograman lainnya, seperti C/C++, Cobol,

Python, Perl, PHP, dan lain sebagainya. c. Multi-role: Selain sebagai IDE untuk pengembangan

aplikasi, Eclipse pun bisa digunakan untuk aktivitas dalam siklus pengembangan perangkat lunak,

seperti dokumentasi, test perangkat lunak, pengembangan web, dan lain sebagainya. Eclipse

pada saat ini merupakan salah satu IDE favorit dikarenakan gratis dan open source, yang berarti

setiap orang boleh melihat kode pemrograman perangkat lunak ini. Selain itu, kelebihan dari

Eclipse yang membuatnya populer adalah kemampuannya untuk dapat dikembangkan oleh

pengguna dengan komponen yang dinamakan plug-in. Eclipse dibuat dari kerja sama antara

perusahaan-perusahaan anggota 'Eclipse Foundation' (beserta individu-individu lain). Banyak

nama besar yang ikut dalam 'Eclipse 23 Foundation', termasuk IBM, BEA, Intel, Nokia, Borland.

Eclipse bersaing langsung dengan Netbeans IDE. Plugin tambahan pada Eclipse jauh lebih

banyak dan bervariasi dibandingkan IDE lainnya.

1. IntelliJ IDEA (commercial, free 30-day trial)



2. Oracle JDeveloper (free)

3. Xinox JCreator (ada versi berbayar maupun free)

Eclipse awalnya dikembangkan oleh IBM untuk menggantikan perangkat lunak IBM

Visual Age for Java 4.0. Produk ini diluncurkan oleh IBM pada tanggal 5 November 2001, yang

menginvestasikan sebanyak US$ 40 juta untuk pengembangannya.Semenjak itu konsursium

Eclipse Foundation mengambil alih untuk pengembangan Eclipse lebih lanjut dan pengaturan

organisasinya. Sejak versi 3.0, Eclipse pada dasarnya merupakan sebuah kernel, yang

mengangkat plug-in. Apa yang dapat digunakan di dalam Eclipse sebenarnya adalah fungsi dari

plug-in yang sudah diinstal. Ini merupakan basis dari Eclipse yang dinamakan Rich Client

Platform (RCP).

Berikut ini adalah komponen yang membentuk RCP:

1. Core platform

2. OSGi

3. SWT (Standard Widget Toolkit)

4. JFace

5. Eclipse Workbench

Secara standar Eclipse selalu dilengkapi dengan JDT (Java Development Tools), plug-in

yang membuat Eclipse kompatibel untuk mengembangkan 24 program Java, dan PDE (Plug-in

Development Environment) untuk mengembangkan plug-in baru. Eclipse beserta plug-in-nya

diimplementasikan dalam bahasa pemrograman Java. Konsep Eclipse adalah IDE yang terbuka

(open), mudah diperluas (extensible) untuk apa saja, dan tidak untuk sesuatu yang spesifik. Jadi,

Eclipse tidak saja untuk mengembangkan program Java, akan tetapi dapat digunakan untuk

berbagai macam keperluan, cukup dengan menginstal plug-in yang dibutuhkan. Apabila ingin

mengembangkan program C/C++ terdapat plug-in CDT (C/C++ Development Tools).Selain itu,

pengembangan secara visual bukan hal yang tidak mungkin oleh Eclipse, plug-in UML2 tersedia

untuk membuat Diagram UML.Dengan menggunakan PDE setiap orang bisa membuat plugin

sesuai dengan keinginannya. Salah satu situs yang menawarkan plug-in secara gratis seperti

Eclipse downloads by project.

Sejak tahun 2006, Eclipse Foundation mengkoordinasikan peluncuran Eclipse secara

rutin dan simultan yang dikenal dengan nama Simultaneous Release. Setiap versi peluncuran

terdiri dari Eclipse Platform dan juga sejUMLah proyek yang terlibat dalam proyek



Eclipse.Tujuan dari sistem ini adalah untuk menyediakan distribusi Eclipse dengan fitur-fitur dan

versi yang terstandarisasi.Hal ini juga dimaksudkan untuk mempermudah Deployment dan

maintenance untuk sistem enterprise, serta untuk kenyamanan.Peluncuran simultan dijadwalkan

pada bulan Juni setiap tahunnya.

JDK

Java Development Kit (JDK) ini wajib hukumnya, karena Android merupakan aplikasi

yang dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Java.Untuk mendapatkan installer

JDK bisa mengunduh / medownload langsung di situs resminya.Pilihlah installer JDK (java)

yang sesuai dengan sistem operasi komputer kita.JDK yang bisa digunakan untuk membuat

program Android adalah JDK 5 dan 6 atau versi terbarunya.

ADT

Android Development Tools (ADT) adalah plugin untuk Eclipse yang didesain untuk

pengembangan aplikasi Android. ADT memungkinkan Eclipse untuk digunakan dalam membuat

aplikasi Android baru, membuat User Interface, menambahkan komponen

berdasarkan framework API Android, debug aplikasi, dan pemaketan aplikasi Android.

AVD

AVD kependekan dari Android Virtual device yaitu semacam emulator untuk

menjalankan virtual Android.jadi tanpa menggunakan / mempunyai android phone pun, kita bisa

merasakan apa itu android. dan kita juga bisa membuat program di android. tetapi untuk yang

ingin berkecimpung di dunia android coding sebaiknya minimal punya phone android. kenapa?

karena kita bisa langsung mengetes aplikasi yang kita buat langsung di android karena jika kita

menggunakan AVD akan memakan memori ram, jadi akan berjalan agak berat.



Aplikasi Kalkulator Zakat

Aplikasi kalkulator zakat merupakan suatu alat yang mampu menghitung zakat

bedasarkan fungsinya dan jenisnya sesuai dengan mazhab yang dipakai yaitu mazhab Syafi’i.

Perangkat lunak ini dibuat berdasarkan perhitungan yang didasarkan pada ketentuan Al-Quran

dan Sunnah.

Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi

tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim

yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah

seperti salat,haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Alquran dan Sunah. Zakat

juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat

berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia dimana pun.Setiap muslim diwajibkan

memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah. Kewajiban ini tertulis di

dalam Alquran.Pada awalnya, Alquran hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah

(pemberian yang sifatnya bebas, tidak wajib).Namun, pada kemudian hari, umat Islam

diperintahkan untuk membayar zakat.Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662

M. Nabi Muhammad melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat bagi

mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Sejak saat ini,

zakat diterapkan dalam negara-negara Islam.Hal ini menunjukan bahwa pada kemudian hari ada

pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut.

Zakat terbagi atas dua jenis yakni:

1. Zakat fitrah

Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan.

Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,7 kilogram) makanan pokok yang ada di

daerah bersangkutan.

2. Zakat maal (harta)

Zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian,

pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing

jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

http://id.wikipedia.org/wiki/Rukun_Islam
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http://id.wikipedia.org/wiki/Alquran
http://id.wikipedia.org/wiki/Nabi
http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad
http://id.wikipedia.org/wiki/Muslim
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Tabel 2.1 Pembagian Zakat Bedasarkan Jenisnya

Penghitungan Zakat

Penghitunganzakat disesuaikan dengan menggunakan mazhab Syafi’i.Adapun sebelum

memulai pembahasan mendalam dan terperinci mengenaisetiap kategori aset wajib zakat, penulis

akan memaparkan sejumlahtahapan ketentuan umum dalam menentukan dan menghitung aset

wajibzakat pada Gambar 2.4 berikut ini:



Tabel 2.2Tahapan Dalam Menentukan dan Menghitung Aset Wajib Zakat

Pengertian Zakat Maal

Zakat Maal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan

syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syarak.Zakat Maal adalah

zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-

syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (syara).Maal berasal dari

bahasa Arab yang secara harfiah berarti ‘harta’.

Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat Maal

Berdasarkan firman Allah QS At-Taubah ayat 60, bahwa yang berhak menerima zakat/mustahik

sebagai berikut:

1. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga

untuk memenuhi penghidupannya.

2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.

3. Pengurus zakat : orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan & membagikan zakat.

http://id.wikipedia.org/wiki/Zakat
http://id.wikipedia.org/wiki/Harta
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Syarak&action=edit&redlink=1


4. Muallaf : orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam

yang imannya masih lemah.

5. Memerdekakan budak : mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh

orang-orang kafir.

6. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan ma’siat

dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara

persatuan umat Islam di bayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu

membayarnya.

7. Pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin.

Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga

kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, madrasah,

masjid, pesantren, ekonomi umat, dll.

8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan ma’siat mengalami kesengsaraan dalam

perjalanannya. Atau juga orang yg menuntut ilmu di tempat yang jauh yang kehabisan

bekal.

Perintah Membayar Zakat Maal

Di dalam Al-Quran banyak ayat yang memerintah,menyuruh dan menganjurkan kita

untuk membayar zakat maal.Sedemikian pula banyak hadist Nabawi yang memerintahkan kita

untuk memberikan zakat itu. Salah satunya yaitu:

1.Al-Quran



2.Al-Hadist

Sabda rasulullah shallallahu alaihi wasallam

Syarat-syarat Kekayaan yang Wajib di Zakati

1. Milik Penuh

Harta dimiliki dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan secara

halal seperti: usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dan cara-cara yang sah. Jika dari

cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidak wajib, sebab harta tersebut harus

dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya.

2. Berkembang

Harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk

berkembang.

3. Cukup Nishab

Harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan syara’. Jika harta tidak

sampai nishabnya terbebas dari Zakat dan dianjurkan mengeluarkan Infaq serta Shadaqah

4. Lebih Dari Kebutuhan Pokok

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang

menjadi tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya seperti belanja sehari-hari, pakaian,

rumah, kesehatan, pendidikan, dsb.

5. Bebas Dari hutang



Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senishab yang harus dibayar pada

waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat.

6. Berlalu Satu Tahun (Al-Haul)

Kepemilikan harta sudah mencapai satu tahun.Persyaratan ini berlaku bagi ternak, harta

simpanan dan perniagaan.Hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada

syarat haul, tetapi wajib pada saat panen/didapat.

Jenis Harta Yang Wajib diZakati Beserta Nishabnya

1. Harta yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya terdiri dari 6 kategori antara lain:

Emas, perak dan uang

Nishab emas adalah mitsqal atau sama dengan 93,4 gram, zakatnya 2,5%. Adapun

perak nishabnya adalah 200 dirham atau setara dengan 624 gram, zaktanya 2,5%.Jika

emas atau perak telah mencapai atau melebihi dari ukuran nishab dan haul (satu tahun),

berkewajibanlah bagi pemiliknya untuk mengeluarkan zakat. Demikian juga jika

kepemilikan benda itu berlebih, pemiliknya harus memperhitungkan berapa yang harus

dibayarkan. Misalnya, jumlah emas sebanyak 100 gram, maka perhitungannya adalah

2,5% dikalikan dengan 100 gram= 2,5 gram. Jadi, zakatnya bukanlah potongan atau

bagian dari emas tersebut, melainkan nilai uang yang setara dengan jumlah emas yang

harus dikeluarkan.

2. Harta Perdagangan

Jika barang barang perdagangan dalam satu tahun ternyata senilai dengan harta emas

yang wajib dikeluarkan zakatnya, barang perdagangan tersebut pun wajib dikeluarkan

zakatnya.

3. Hasil Pertanian

Buah buahan seperti kurma, biji-bijian yang mengeyangkan seperti beras, gandum, dan

yang semisal wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencukupi nishabnya.Zakat buah-

buahan dan biji bijian tidak perlu haul (satu tahun), tetapi dikeluarkan pada waktu panen.

Adapun Nishab dari hasil pertanian ini adalah sebanyak lima wasaq. 1 wasaq= 60 sha`,

sehingga 5 wasaq= 300 sha`. 1 sha`= 2.304 kg, sehingga 300 sha`= 691,2 kg= 91 kg 200

gram. Adapun besarnya sakat yang dikeluarkan ialah berkisar antara 5 s.d 10 % jika, hasil



pertaniannya menggunakan air hujan atau air sungai besar zakatnya ialah 10% dan jika

produk menyangkut biaya transportasi, mesin pompa air, maka wajib dizakatkan 5%.

4. Binatang ternak

4.1 Nishab dan zakat unta

Seseorang yang memiliki 5 ekor unta ke atas wajib mengeluarkan zakatnya

dengan aturan sebagai berikut.

1. ekor unta zakatnya 1 ekor kambing

2. 10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing

3. 15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing

4. 20 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing

5. 25 ekor unta zakatnya 1 ekor unta berumur 1-2 tahun

6. 36 ekor unta zakatnya 1 ekor unta berumur 2-3 tahun

7. 46 ekor unta zakatnya 1 ekor unta berumur 3-4 tahun

8. 61 ekor unta zakatnya 1 ekor unta berumur 4-5 tahun

9. 76 ekor unta zakatnya 2 ekor unta berumur 2-3 tahun

10. 91 ekor unta zakatnya 2 ekor unta berumur 2-3 tahun

11. 121 ekor unta zakatnya 3 ekor unta berumur 2-3 tahun

12. Kemudian untuk tiap tiap 40 ekor unta zakatnya 1 ekor unta yang berumur 2-3

tahun dan untuk tiap tiap 50 ekor zakatnya 1 ekor unta berumur 3-4 tahun.

4.2 Nishab dan zakat sapi atau kerbau

Nishab zakat sapi atau kerbau ialah mulai dari 30 ekor ke atas dengan rincian sebagai

berikut:

1. 30-39 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau yang berumur

1-2 tahun.

2. 40-59 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau betina yang

berumur 2-3 tahun.

3. Untuk selajutnya tiap-tiap 40 ekor sapi atau kerbau zakatnya seekor anak sapi atau

kerbau betina yang berumur 2-3 tahun



4.3 Nishab dan zakat kambing

Nishab kambing ialah mulai dari 40 ekor kambing dan zakatnya adalah 1 ekor kambing

berumur 2-3 tahun. Selanjutnya diatur sebagai berikut;

a. 40-120 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing berumur 2-3 tahun

b. 121-200 ekor kambing zakatnya 2 ekor kambing berumur 2-3 tahun

c. 201-300 ekor kambing zakatnya 3 ekor kambing berumur 2-3 tahun

d. 301-400 ekor kambing zakatnya 4 ekor kambing berumur 2-3 tahun

e. Untuk selanjutnya setiap bertambah 100 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing.

Zakat untuk hasil tambang

Hasil tambang berupa emas dan perak apabila telah sampai memenuhi nishab

sebagaimana nishab emas dan perak, maka harus dikeluarkan zakatnya seketika itu juga,

tidak perlu menuggu satu tahun. Zakat yang wajib dikeluarkan ialah 2,5%.

Zakat Harta karun

Barang temuan berupa emas atau perak jika mencapai satu nishab, maka harus

dikeluarkan zakatnya seketika itu, yaitu sebesar 20%. Ukuran Nishabnya sama dengan

emas dan perak.



HASIL DAN PEMBAHASAN

PerencanaanAplikasi

Perancangan aplikasi Hitung Zakat yang memiliki beberapa menu serta fitur

dengan penampilan yang sederhana sehingga tidak membingungkan penggunanya.Selainitu

perancangan perangkat lunak ini menggunakan penghitungan yang disesuaikandengan Al-Qur’an

dan Sunnah yang tentunya menjadi pedoman bagipenghitungan zakat itu sendiri.Adapun pada

Software Penghitung Zakat ini memiliki beberapa jenis atau kategori zakat yang masing-masing

memiliki rumus penghitungannya sendiri.

Hal yang pertama dilakukan penulis dalammembuat aplikasi adalahmenentukan bahasa pemrograman

apayangdigunakan, penulismemilih android dikarenakan androidmerupakansuatusystemoperasi yangbanyak

digunakan terutamadi Indonesia. Lalumelakukanpengumpulan data baik dari artikel, bukumaupundari internet

yangberkaitandenganaplikasiyangakandibuat.

Tahapan Analisis

Tahap analisis merupakan tahap menganalisis dan mengumpulkan seluruh komponen

yang dibutuhkan dalam membangun aplikasi informasi ketentuan zakat maal dan

perhitungannya.Tahap analisis terbagi menjadi tahap analisa perangkat lunak, analisa system

aplikasi dan analisa perangkat yang dibutuhkan.

Tahap analisis perangkat lunak, hal yang dibutuhkan adalah mencari materi yang

dibutuhkan dan komponen apa saja yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi informasi

ketentuan zakat maal dan perhitungannya, seperti mencari buku tentang android. Dalam hal ini

penulis menggunakan Eclipse ADT dalam pembuatan aplikasi android yang menggunakan

bahasa pemrograman Java dan XML (Extensibel Markup Language). Apliaksi tersebut

memberikan kemudahan dalam membuat suatu aplikasi berbasis mobile, karena terdapat

komponen yang dapat dipilih dengan drag and drop sehingga desai tampilan mudah dirancang.

Tahap analisis system, hal yang perlu dilakukan adalah mempelajari komponen yang

akan digunakan dengan interaksi komponen satu dengan yang lainnya untuk membangun

apliaksi ini.



Tahapan Perancangan

Tahap ini, penulis akan menjelaskan mengenai persiapan yang dibutuhkan dalam

pembuatan apliaksi ini.

Struktur Navigasi

Struktur navigasi adalah alur yang dibuat sebelum menyusun apliaksi kedalam sebuah

software dan aplikasi ini menggunakan atruktur navigasi hirarki,seperti pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Struktur Navigasi Apliaksi Perhitungan Zakat Maal

Untuk memperjelas struktur program di atas, maka secara garis besar langkah-langkah

sebagai berikut :

1. Awal tampilan aplikasi ini adalah menampilkan tampilan menu utama yang terdiri dari

Harta, Ternak dan Tentang

2. Jika user memilih button Harta, maka user akan melihat tampilan button Emas, Perak,

Uang dan Barang dagangan.

3. Jika user memilih button Ternak, maka user akan melihat tampilan 3 button yaitu Sapi,

Kambing dan Unta..

4. Jika user memilih satu dari perhitungan tersebut maka akan melihat tampilan dan

perhitungan dari zakat yang dipilih.



5. Jika user memilih button Tentang, maka user akan melihat image mengenai aplikasi

perhitungan zakat maal.

Perancangan Tampilan

Rancangan aplikasi bertujuan untuk mengetahui proses berjalannya aplikasi. Tentunya

rancangan pada aplikasi perhitungan zakat maal meliputi beberapa tampilan yang mendukung

dalam pembuatan aplikasi ini.

Perancangan Tampilan Splash Screen

Dalam halaman ini menampilkan splash screen,yang berisikan gambar saat kita mulai

menjalankan apliakasi, seperti pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Rancangan Tampilan Splash Screen

Perancangan Tampilan Menu Utama

Di halaman ini akan menampilkan tiga button, seperti pada gambar 3.3.

Gambar 3.3 Rancangan Tampilan Menu Utama

Gambar



Di halaman ini, user akan memilih salah satu button yang tersedia dimana setiap button

memiliki fungsi. Button 1 untuk masuk kedalam halaman Sub menu Harta dengan berisikan

perhitungan dari zakat maal harta dan didalamnya terdapat Text View, Scroll View, Edit Text,

Button seperti pada gambar dibawah ini.

Perancangan Tampilan Sub Menu

Halaman ini akan menampilkan lima button yaitu Button 1, Button 2, Button 3 dan

Button 4 serta 1 button untuk back.

Gambar 3.4. Rancangan Tampilan Sub Menu

Perancangan Tampilan Perhitungan Zakat

Halaman ini akan menampilkan TextView, Scroll View, EditText, Button dan ImageView,

seperti pa da Gambar 3.5.



Gambar 3.5. Rancangan Tampilan Perhitungan Zakat

Perancangan Halaman Tentang

Halaman ini akan menampilkan TextView, ScrollView, dan ImageView, seperti pada

gambar 3.6.

Gambar 3.6 Rancangan Tampilan Halaman Tentang

Pembuatan Aplikasi Perhitungan Nishab Zakat Maal Berbasis Android

Berikut ini merupakan langkah-langkah pembuatan aplikasi android dengan

menggunakan Eclipse ADT :

1. Membuka program Eclipse ADT dengan meng-klik shortcut program Eclipse ADT pada

desktop, seperti pada gambar 3.7.

Gambar 3.7. Aplikasi Eclipse ADT

2. Kemudian tuliskan workspace launcher. Disini penulis memberikan nama workspace

launcher dengan nama D:SOFTWARE\Eclipse\Workspace. Maksud dari

D:SOFTWARE\Eclipse\Workspace adalah penulis menyimpan data program di Hard

Disk => Local Disk (D) dengan Nama folder Software, seperti pada Gambar 3.8.



Gambar 3.8 Workspace Launcher Location

3. Dan kemudian akan muncul Interface Eclipse ADT, seperti pada Gambar 3.9.

Gambar 3.9 Interface Eclipse ADT

4. Lalu pilihlah File  New  android application project dan ketika klik oke maka

tampilan akan seperti gambar dibawah ini. Selanjutnya mengisi package name

“kalkulatorzakat.com” pada teks fields package name, dalam pembuatan package harus

dibatasi dengan tada titik (.). Pada teks fields Application Name di isi dengan nama yang

sama dengan Project Name, yaitu “Kalkulator Zakat”, seperti pada Gambar 3.10.



Gambar 3.10 Application Info

5. Apabila sudah selesai mengisi halaman Application info, selanjutnya menekan tombol

Next. Apabila ingin melihat project ini bias melihatnya pada bagian project explorer,

seperti pada Gambar 3.11.

Gambar 3.11 Project Explorer

Langkah PembuatanAplikasi Perhitungan Nishab Zakat Maal Berbasis Android

Pada tahap ini penulis akan membahas mengenai kode program yang dibuat pada apikasi

Perhitungan Nishab Zakat Maal Berbasis Android dengan menggunakan program andori .

Dalam aplikasi ini terdiri dari 22 buah class java. Namun dari 22 class tersebut, hanya

terdapat 6 class yang inti karena dari sisa class lainnya hanya mengikuti yang sudah ada dan

hanya tinggal mengganti class.Ke 8 class tersebut adalah Barangdagangan.java, Emas.java,

Kambing.java, Main.java, Perak.java, Sapi.java, Uang.java, Unta.java.



Selain itu, aplikasi ini juga menggunakan 22 buah class XML. Namun hanya ada 8 XML

yang menjadi inti karena XMLyang lain hanya mengikuti trayek sebelumnya dengan format

trayek yang baru. Ke 8 XML tersebut adalah adalah barang_dagangan.xml, emas.xml,

kambing.xml, main.xml, perak.xml, sapi.xml, uang.xml, unta.xml.yang masing-masing XML

tersebut mempunyai fungsi berbeda.

Membuat File XML dan Java Class

Langkah selanjutnya adalah pembuatan file XML. File ini berfungsi untuk

menentukan tampilan dari halaman aplikasi. User dapat merancang sendiri tampilan aplikasi

pada file XML tersebut. Untuk membuat file XML beserta otomatis java nya terbuat klik file

NewOtherdan pilih Android Activity dan secara otomatis kita mendapatkan emas.xml

dan emas.java.

Gambar 3.12 Langkah Membuat File XML

Langkah diatas adalah langkah paling mudah untuk membuat file XML, karena secara

otomatis kita pun mendapatkan class java dimana nanti didalam class java kita agar program

dapat diterapkan dengan baik.

Analisis Program

Pada tahap ini, penulis melakukan tahapan kodingan file XML dan Java Class dari

masing-masing halaman pada aplikasi.



Analisis Program Halaman Splash Screen

Splash merupakan tampilan awal masuk aplikasi.Splash berupa loading screen. Berikut

kodingan splash.xml :

Gambar 3.13 List Program splash.xml

Setelah membuat file splash.xml langkah selanjutnya adalah membuat java class untuk

splash agar halaman ini dapat diterapkan pada aplikasi ini. Berikut kodingan splash.java :

Gambar 3.14 List Program Pendeklarasian Splash.java

Untuk menampilkan output dengan menekan kanan mouse pada project perhitungan zakat

dan memilih run as  android application. Tampilan pada emulator dapat dilihat pada

Gambar 3.15.



Gambar 3.15 Tampilan Halaman Splash Screen

Analisis Program Halaman Menu Utama

Menu utama merupakan halaman inti pada aplikasi ini. Halaman ini akan tetap

menghubungkan ke halaman isi program yaitu Sub Menu Harta, Sub Menu Ternak dan Tentang.

Untuk membuat tampilan halaman ini, langkah pertama adalah membuat rancangan pada file

XML. Berikut adalah kodingan main.xml.

Gambar 3.16 List Program main.xml



Setelah membuat file main.xml langkah selanjutnya adalah memberi sintaks

MainActivity.java untuk menu utama agar halaman ini dapat diterapkan pada aplikasi. Berikut

kodingan MainActivity .java

Gambar 3.17. List Program Pendeklarasian MainActivity.java



Untuk menampilkan output dengan menekan kanan mouse pada project prehitungan

zakat dan memilih run as  android application. Tampilan pada emulator dapaat dilihat pada

Gambar 3.18

.

Gambar 3.18 Tampilan Halaman Menu Utama

Analisis Program Halaman Sub Menu Harta

Selanjutnya penulis akan menjelaskan tentang halaman Sub Menu Harta, halaman ini

berisikan empat Button yang mempunyai fungsi perhitungan yang berbeda. Di halaman ini ada 5

Button diantaranya Emas, Perak, Uang, Barang Dagangan serta button Menu Utama

Gambar 3.19 Tampilan Halaman Sub Menu Harta



Analisis Program Perhitungan Zakat Emas

Kemudian penulis akan menjelaskan tentang halaman perhitungan zalat emas, halaman

ini merupakan salah satu perhitungan ari macam-macam zakat maal. Pertama-tama untuk

membuat halaman zakat emas adalah membuat XML, dengan namaactivity_emas.xml. Berikut

kodingan activity_emas.xml :



Gambar 3.20 List Program Perhitungan Zakat Emas

Setelah membuat file activity_emas.xml langkah selanjutnya adalah membuat java class

untuk zakat emas agar halaman ini dapat diterapkan pada aplikasi. Berikut kodingan

activity_emas.java :

Gambar 3.21 List Program pendeklarasian Emas.java



Untuk menampilkan output dengan menekan kanan mouse pada project perhitungan

zakat dan memilih run as android application. Tampilan pada emulator, seperti pada Gambar

3.22.

Gambar 3.22 Tampilan Halaman Perhitungan Zakat Emas Pada Emulator

Analisis Program Halaman Sub Menu Ternak

Pada halaman ini penulis akan menjelaskan tentang halaman Sub Menu Ternak. Halaman

ini adalah halaman pendefinisian dari macam-macam perhitungan zakat maal. Pertama-tama

untuk membuat halaman sub menu ternak adalah membuat XML. Berikut ini kodingan sub menu

ternak :

Gambar 3.23 List Program Sub Menu Ternak.xml

Setelah membuat file hitung.xml, langkah selanjutnya adalah membuat java class untuk

hitung agar halaman ini dapat diterapkan pada aplikasi. Berikut kodingan SubMenuHarta.java



Gambar 3.24 List Program Pendeklarasian Sub Menu Ternak.java

Untuk Menampilkan output dengan menekan kanan mouse pada project perhitungan

nishab zakat maal berbasis android dengan memilih run as  android application. Tampilan

pada emulator, seperti pada Gambar 3.2.5.

Gambar 3.25 Tampilan Halaman Sub Menu Ternak Pada Emulator



Analisis Program Perhitungan Zakat Kambing

Halaman ini merupakan salah satu dari perhitungan zakat maal ternak.Macam-macam

zakat maal ternak Kambing, Sapi, Unta. Pertama-tama untuk membuat sebuah halaman

perhitungan zakat kambing adalah membuat XML, dengan namakambing.xml.

Gambar 3.26 List Program Perhitungan Zakat Kambing



Setelah membuat file kambing.xml langkah selanjutnya adalah membuat Java Class

untuk kambing agar halamn ini dapat diterapkan pada aplikasi. Berikut kodingan Kambing.java

Gambar 3.27 List Program Pendeklarasian Kambing.java

Untuk menampilkan output dengan menekan kanan mouse pada perhitungan nishab

zakat maal berbasis android dan memilih run as  android application .Tampilan pada

emulator, seperti pada gambar 3.28.



Gambar 3.28 Tampilan Halaman Perhitungan Zakat Kambing Pada Emulator

Analisis Program Halaman Tentang

Halaman ini berisikan halaman tentang informasi tentang pembuat dan penjelasan

aplikasi. Untuk memnuat tampilan halaman ini langkah pertama, yaitu membuat rancangan

pada file XML. Berikut adalah kodingan tentang.xml :

Gambar 3.29 List Program Tentang.xml

Setelah membuat file tentang.xml langkah selanjutnya adalah membuat java.class untuk

menu tentang agar halaman ini dapat diterapkan pada aplikasi. Berikut kodingan Tentang.java :



Gambar 3.30 List Program Pendeklarasian Tentang.java

Untuk menampilkan output dengan menekan kanan mouse pada perhitungan nishab

zakat maal berbasis android dan memilih run as  android application .Tampilan pada

emulator, seperti pada gambar 3.31.

Menjalankan Aplikasi di Emulator

Ketika semua list sudah kita implementasikan,tahap selanjutnya mencoba apakah aplikasi

Android yang dibuat sudah bias diterapkan dan . Berikut cara menjalankan emulator pada eclipse

ADT .

1. Untuk mejalankan emulator pertama-tama klik kanan pada package project, kemudian

pilih Run As lalu pilih Android Application seperti pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.32 Running Emulator



2. Setelah kita pilih Run As pada package Perhitungan Zakat maka emulator akan running

dan akan muncul tampilan seperti pada Gambar 3.33.

Gambar 3.33 Loading Emulator

3. Ketika proses loading selesai maka akan muncul tampilan awal emulator yang sama

dengan tampilan smartphone seperti pada Gambar 3.34

Gambar 3.34 Tampilan Awal Emulator

4. Selanjutnya cari aplikasi perhitungan zakat yang berada di menu pada emulator tersebut,

Setelah itu klik aplikasi kalkulator Zakat.

Gambar 3.35 Aplikasi Kalkulator Zakat pada menu



5. Setelah membuka aplikasi kalkulator zakat maka akan tampil aplikasinya dari splash

screen hingga perhitungan zakat.

Menjalankan Apliaksi di Smartphone

Setelah aplikasi selesai di run pada emulator seanjutnya adalah tahap uji coba aplikasi

ini ke smartphone. Berikut adalah penjelasan penulis untuk menjelaskan tahap demi

tahap aplikasi Kalkulator Zakat ini supaya bias di pergunakan dalam smartphone.

Pertama adalah mencari file apk Perhitungan Zakat yang berada pada folder

SOFTWAREEclipseWorkspacePerhitungan Zakatbin.

Gambar 3.36 Perhitungan Zakat.apk



KESIMPULAN DAN SARAN

1. Perancang membuat aplikasi ini mengacu pada ketentuan Al-Quran
2. Aplikasi Perhitungan Nishab Zakat Maal ini disimpan dalam bentuk .apk sehingga dapat

diinstall di smartphone/ponsel dengan platform android.
3. Dengan menggunakan smartphone, user bias mengakses aplikasi ini dimanapun dan

kapanpun.
4. Pengguna aplikasi ini mempunyai hak untuk mengubah, menambah serta memodifikasi

basis pengetahuan dari aplikasi perhitungan zakat ini.
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