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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemiskinan dan zakat merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, 

kemiskinan adalah masalah sosial yang dialami oleh suatu masyarakat sedangkan zakat 

adalah rukun islam yang ke tiga dan merupakan perintah yang Allah SWT wajibkan kepada 

setiap orang muslim. Didalam Al-Quran perintah zakat banyak disandingkan dengan 

perintah shalat, dimana shalat merupakan ibadah paling utama dalam islam, ini 

menandakan bahwa menunaikan zakat merupakan ibadah yang sama pentingnya seperti 

menunaikan ibadah shalat. Di dalam perintah zakat mempunyai sebuah misi sosial yang 

memiliki tujuan sangat jelas bagi kesejahteraan umat islam. Salah saatunya adalah untuk 

mengatasi kemiskinan yang melanda di masyarakat. Hal ini menunjukkan betapa zakat itu 

sangat penting untuk di tunaikan oleh setiap orang muslim yang sudah memasuki kriteria 

wajib membayar zakat. 

Negara dengan populasi beragama Islam terbesar di dunia, yaitu Indonesia memiliki 

potensi dana zakat cukup besar, menurut riset gabungan BAZNAS tahun 2020 bahwa 

potensi zakat pada tahun itu mencapai 327,6 triliun. 

Potensi besar tersebut jika di optimalkan manfaatnya dengan sebaik-baiknya 

melalui peran lembaga zakat, maka bisa untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang ada. 

Pengelola zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 38/1999 yang berbunyi 

“BAZNAS adalah sebuah tempat untuk mengelola zakat seperti mengumpulkan, 

mendistribusikan, serta memiliki tanggung jawab terhadap pemerintah berdasarkan 

tingkatannya” (Fitriani, n.d.).  

Selain BAZNAS, ada juga lembaga zakat non pemerintah yaitu LAZ (Lembaga 

Amil Zakat) atau sekarang berganti nama menjadi UPZ (Unit Pelayanan Zakat), kedua 

lembaga ini memiliki peran dan fungsi yang sama yaitu mengelola zakat dari mulai 

pengumpulan hingga pendistribusian. Berdasarkan pengamatan dan informasi yang 

diterima pada setiap kegiatan zakat fitrah pada bulan ramadhan, khususnya pada penentuan 

atau pengelompokkan mustahik zakat dari kalangan masyarakat miskin terdapat 

kekurangan yang fatal dalam hal keakuratan, yaitu kegiatan penentuan atau 
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pengelompokkan mustahik zakat dari kalangan masyarakat miskin masih dilakukan dengan 

cara menunjuk langsung orang-orang yang akan menjadi mustahik zakat tanpa melakukan 

pendataan atau konfirmasi terlebih dahulu terhadap orang yang akan dijadikan mustahik 

zakat, pada kenyataannya kegiatan tersebut bisa mengakibatkan kekeliruan dalam hal 

penentuan atau pengelompokkan mustahik zakat dari kalangan masyarakat miskin. // 

MENGHINDARI KECURANGAN 

Melihat dari kacamata teknologi perkembangan zaman saat ini, permasalahan 

tersebut bisa dipecahkan menggunakan beberapa cara, yaitu salah satunya dengan 

menggunakan sistem atau aplikasi yang dapat menangani hal tersebut dan berhubungan 

langsung dengan sebuah penentuan atau pengelompokkan. Pada proses penentuan atau 

pengelompokkan ini sudah banyak algoritma yang berhubungan dengan penentuan atau 

pengelompokkan seperti, CART (Classification and Regreesion Trees), Naive Bayes, C.45, 

Neural Network, K-Nearest Neighbor, Logistic Regression dan masih banyak algoritma 

yang lainnya. // PERBANDINGAN 

Pada saat proses penentuan atau pengelompokkan berlangsung data-data 

masyarakat yang akan dijadikan sebagai calon mustahik zakat dari kalangan masyarakat 

miskin bisa langsung diprediksi dengan akurat berdasarkan data yang dimasukkan kedalam 

aplikasi atau sistem yang dibuat. ketika data dari masyarakat tersebut bisa diprediksi 

dengan akurat, maka aplikasi atau sistem tersebut dapat memecahkan permasalahan yang 

selama ini bisa menimbulkan kekeliruan dalam hal keakuratan dalam penentuann atau 

pengelompokkan mustahik zakat dari kalangan masyarakat miskin. 

Algoritma K-Nearest Neighbor merupakan algoritma klasifikasi terhadap objek 

berdasarkan data latih yang mempunyai jarak terdekat dekat dari objek tersebut (Leidiyana, 

2017). Algoritma ini dapat bekerja secara akurat dalam hal penentuan atau 

pengelompokkan secara akurat dan juga cepat. Melihat dari keunggulan dan juga hasil-

hasil penelitian yang mempunyai respon positif terhadap algoritma tersebut , Maka dari itu 

sesuai permasalahan dan latar belakang yang sudah ditulis, penulis memberikan judul 

“Implementasi Algoritma K-Nearest Neighbor Pada Penentuan Masyarakat Miskin 

Penerima Zakat”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Melihat dari latar belakang yang telah dijabarkan, hingga dapat diformulasikan 

permasalahan dari penelitian yang penulis ajukan ini, yaitu proses penentuan atau 

pengelompokkan mustahik zakat dari kalangan masyarakat miskin masih dilakukan dengan 

cara penunjukan secara langsung oleh amilin zakat tanpa mendata dan konfirmasi terlebih 

dahulu kepada pihak yang bersangkutan, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan 

kekeliruan dalam hal keakuratan mustahik zakat. Dengan adanya permasalahan tersebut, 

perlu adanya sebuah solusi agar dapat menghindari kekeliruan, yaitu dengan cara 

melakukan penentuan atau pengelompokkan menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor, 

karena algoritma tersebut mempunyai keakuratan yang tinggi dibandingkan algoritma 

lainnya. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan atau mengelompokkan 

mustahik zakat dari kalangan masyarakat miskin secara akurat berdasarkan data asli 

masyarakat dilapangan sehingga terhindar akan terhindar dari kekeliruan dalam hal 

peentuan mustahik zakat dari kalangan masyarakat miskin. 

1.4 Batasan Masalah Penelitian 

 Batasan masalah dari peneltian ini adalah : 

1. Metode yang akan digunakan adalah algoritma K-Nearest Neighbor. 

2. Parameter yang digunakan dalam proses penetuan atau pengelompokkan yaitu, 

penghasilan perbulan, status rumah, jumlah anggota keluarga atau tanggungan. 

3. Penulis menggunakan 100 data kepala keluarga di kecamatan surade yang 

menjadi mustahik zakat dari kalangan masyarakat miskin dan tidak. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfat penelitian yang bisa diambil sebagai berikut :  

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan tentang 

kajian Fiqih Muamalah khusunya zakat dan algoritma K-Nearest Neighbor. 
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2. Sebagai sarana untuk memenuhi syarat kelulusan skripsi Fakultas Sains dan 

Teknologi di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, serta untuk memperkaya 

wawasan tentang zakat. 

3. Diharapkan hasil studi penelitian ini dapat membantu dalam hal penentuan atau 

pengelompokkan mustahik zakat dari kalangan masyarakat miskin dengan 

akurat. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

 Penulisan penelitian skripsi ini dibagi kedalam 5 bab, yang berlandaskan pada 

sistematika berikut ini : 

1. BAB I Pendahuluan 

Bab ke - 1 pendahuluan ini memberikan gambaran tentang latar belakang permasalahan, 

identifikasi permasalahan, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat, dan sistematika 

penulisan sesuai dengan buku panduan penelitian tahun 2021. 

2. BAB II Studi Pustaka 

Selanjutnya di bab ke - 2 menjelaskan tentang kajian keislaman yang ada kaitannya 

dengan penelitian dan konsep atau teori serta penjelasan tentang penelitian sebelumnya. 

3. Bab III  Metode Penelitian/ Metodologi Penelitian 

Bab ke - 3 menjelaskan implementasi dari algoritma yang digunakan dalam penetuan 

atau pengelompokkan. Cara pengimplementasiannya berupa langkah-langkah teknis 

sesuai dengan alur metode algoritma yang dipilih untuk menyelesaikan penelitian. 

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Dalam bab ke - 4 ini berisi berisi uraian penelitian dan juga pembahasan mengenai alur 

atau tahapan pengimplementasian algoritma K-Nearest Neighbor. 

5. BAB V PENUTUP 

Bab ke – 5 berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah  dilakukan.


