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BAB II.  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Baitulmal 

Baitul Mal berasal dari dua kata bahasa Arab, 

yaknibayt sebagai mudhaf (kata benda yang disandarkan) dan al-

mal sebagaimudhaf ilaihi (kata benda yang menjadi sandaran). Bayt 

berarti "rumah," sedangkan al-mal berarti “harta,” sehingga baitul mal 

berarti “rumah harta” secara bahasa.Menurut Ahmad Ifham Sholihin 

dalam Buku Pintar Ekonomi Syariah (2010), secara istilah baitul mal 

berarti suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus 

menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun 

pengeluaran negara. Pengertian itu didasarkan pada uraian Abdul Qadim 

Zallum (1983) dalam Al-Amwal fi Dawlah al-Khilafah.Selain itu, Ifham 

Sholihin juga memberikan dua pengertian lain. Pengertian pertama 

mengartikannya sebagai lembaga negara yang mengelola penerimaan dan 

pengeluaran negara yang bersumber dari zakat, kharaj(cukai atas tanah 

pertanian), jizyah (pajak yang dibebankan pada penduduk non-Muslim 

yang tinggal di negara Islam), ghanimah (rampasan 

perang), kaffarat (denda), wakaf, dan lain-lain yang di-tasyarufkan untuk 

kepentingan umat. Pengertian kedua menyebutkan bahwa Baitul Mal 

berarti rumah harta, yang pada zaman Nabi berfungsi sebagai 

perbendaharaan negara. Dulunya, Baitul Mal adalah departemen yang 
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berurusan dengan pendapatan dan segala hal keekonomian 

negara. (Sholihin, 2010) 

 

2.2 Fundraising 

Menurut M. Anwar Sani (2010) dalam bukunya jurus 

menghimpun fulus manajemen zakat berbasis masjid, Fundraising 

dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun atau 

menggalang dana zakat, infaq atau sedekah serta sumber daya 

lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi atau 

perusahaan), yang akan disalurkan atau didayagunakan untuk 

mustahik. 

Kegiatan  Fundraising memiliki setidaknya 5 (lima) tujuan 

pokok yaitu : 

1. Menghimpun dana 

2. Menghimpun donatur 

3. Menghimpun simpatisan dan pendukung 

4. Membangun citra lembaga ( Brand Image ) 

5. Memberikan kepuasan kepada donatur 

(Sani, 2010) 
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2.3 Sistem 

Sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu 

dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai 

tujuan tertentu. (Sutabri, Analisa Sistem Informasi, 2013) 

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur 

yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk 

melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran 

yang tertentu. (Jogianto, 2013). 

Berdasarkan definisi di atas penulis dapat menyimpulkan 

bahwa sistem merupakan sekumpulan komponen/elemen atau yang 

saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem 

dapat memudahkan aliran informasi untuk saling berinteraksi 

 

2.4 Informasi 

Informasi adalah sekumpulan fakta (data) yang 

diorganisasikan dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai 

arti bagi si penerima. (Sutarman, 2012) 

Menurut Hendi Haryadi (2009)dalam bukunya berjudul 

Administrasi Perkantoran, informasi dapat didefinisikan sebagai 

hasil pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan 

lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan kejadian-
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kejadian yang nyata yang dihgunakan untuk pengambilan 

keputusan. (Haryadi, 2009) 

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa informasi adalah pengolahan menjadi bentuk 

yang lebih berguna dan dapat digunakan untuk pengambilan 

keputusan. 

Suatu informasi dapat dikatakan berkualitas tergantung dari 

tiga hal yaitu: 

a. Informasi harus akurat berarti informasi harus jelas mencerminkan 

maksudnya. 

b. Informasi harus tepat pada waktunya berarti informasi datang pada 

penerima tidak boleh terlambat. Kerena informasi yang datang 

terlambat tidak akan punya nilai lagi 

c. Informasi harus relevan berarti informasi tersebut mempunyai 

manfaat bagi pemakainya. 

2.5 Sistem Informasi 

  Sistem informasi adalah sistem yang dapat didefinisikan 

dengan mengumpulkan, memperoses, menyimpan, menganalisis, 

menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Seperti sistem 

lainnya, sebuah sistem informasi terdiri atas input (data, instruksi) 

dan output (laporan, kalkulasi). (Sutarman, 2012) 

 Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi 

yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, 
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mendukung operasi,bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari 

suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan 

laporan-laporan yang diperlukan. (Jogianto, 2013) 

  Berdasarkan dari definisi-definisi di atas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa sistem informasi adalah kumpulan dari sub-

sub sistem di dalam organisasi yang memiliki komponen-

komponen sebagai berikut: 

a. Komponen input 

  Merupakan data-data yang masuk kedalam sistem informasi. 

Komponen ini merupakan bahan dasar pengolahan 

informasi.Sistem Informasi tidak dapat menghasilkan jika tidak ada 

komponen input.  

b. Komponen output 

  Keluaran, hasil dari suatu proses, baik berupa data maupun 

berbentuk informasi yang telah diolah. 

c. Komponen basis data 

  Komponen basis data adalah kumpulan dari data yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat 

keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk 

memanipulasinya. 

2.6 PHP 

PHP berjalan pada sisi server sehingga PHP disebut juga 

sebagai bahasa Server Side Scripting, artinya bahwa dalam setiap / 
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untuk menjalankan PHP, wajib membutuhkan web server untuk 

menjalankannnya. 

PHP bersifat open source sehingga dapat dipakai secara 

Cuma-Cuma, dan mampu lintas platform, yaitu dapat berjalan pada 

sistem operasi windows maupun Linux. PHP juga dibangun 

sebagai modul pada web server apache dan sebagai binary yang 

dapat berjalan sebagai CGI.(Saputra, 2013). 

PHP singkatan dari PHP: Hypertext Preprocessor yaitu 

bahasa pemrograman web server-side yang bersifat open 

source. PHP merupakan script yang terintegrasi dengan HTML dan 

berada pada server (server side embedded scripting.)PHP 

adalah script yang digunakan untuk membuat halaman website 

yang dinamis. Dinamis berarti halaman yang ditampilkan dibuat 

saat halaman itu diminta oleh client. (Anhar S. , 2010) 

2.7 Mysql 

  MYSQL adalah salah satu Database management System 

(DBMS) dari sekian banyak DBMS seperti Oracle, MS SQL, 

PostGre SQL, dan lainnya. Mysql berfungsi untuk mengolah 

Database menggunakan bahasa SQL. Mysql bersifat Opensouerce 

sehingga kita dapat menggunakan secara gratis. Pemrograman PHP 

juga sangat mendukung dengan Database Mysql. (Anhar S. , 2010) 
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2.8 Excel 

  Microsoft Excel (dengan nama lengkapnya microsoft Office 

Excel) adalah sebuah program spreadsheet yang paling terkenal 

dari microsoft corporation. Program ini bisa dijalankan di Platform 

Sistem operasi Microsoft Windows dan Apple Macintosh. 

  Excel memiliki fitur antar muka yang intuitif dan mampu 

melakukan kalkulasi serta pembuatan grafik secara istimewa. 

Disertai dengan keahlian pemasaran khas microsoft, Excel adalah 

aplikasi spreadsheet yang paling terkenal di dunia saat ini. Excel 

terkenal semenjak versi ke-5 di tahun 1993 dimana ketika itu Excel 

mulai dibundel dalam satu paket microsoft office. (Wahana T. P., 

2007) 

2.9 Basis Data / Database 

Definisi Database / basis data terdiri dari 2 suku kata, yaitu 

data dan base/basis. Data dapat diartikan sebagai representasi fakta 

dunia nyata yang mewakili sebagai objek. Basis dapat diartikan 

sebagai tempat berkumpul, sehingga basis data dapat diartikan 

sebagai tempat berkumpul atau sebagai penyimpan data-data suatu 

benda atau kejadian-kejadian yang saling berhubungan. (Wahana, 

2010) 

Menurut Raharjo, “Database adalah kumpulan data yang 

terintegrasi dan diatur sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat 

dimanipulasi, diambil, dan dicari secara cepat”.(Raharjo, 2011) 



15 

 

 

Menurut Kustiyaningsih, “Database adalah struktur 

penyimpanan data. Untuk menambah, mengakses dan memperoses 

data yang disimpan dalam sebuah Database komputer, diperlukan 

sistem manajemen Database seperti MYSQL 

Server”.(Kustiyahningsih, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


