
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Masjid merupakan suatu bangunan, gedung atau suatu lingkungan yang 

berpagar sekelilingnya yang didirikan secara khusus sebagai tempat beribadah 

kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, khususnya mengerjakan shalat. Istilah 

masjid berasal dari kata sajada, yasjudu, yang artinya bersujud atau menyembah. 

Karena masjid adalah Baitullah (rumah Allah), Masjid di samping untuk 

sembahyang, dipergunakan pula untuk mendiskusikan dan mengkaji 

permasalahan dakwah Islamiyah pada permulaan perkembangan Islam, yang 

terdiri dari kegiatan bimbingan dan penyuluhan serta pemikiran secara mendalam 

tentang suatu permasalahan dan hal-hal lain yang menyangkut siasat perang dalam 

menghadapi musuh-musuh Islam serta cara-cara menghancurkan kubu pertahanan 

mereka. Dengan demikian masjid menjadi tempat utama untuk bersembahyang 

dan merencanakan kegiatan dakwah Islamiyah, dimana agama Islam dapat berdiri 

tegak sejak awal periode perkembangannya melalui lembaga pendidikan Islam. 

(Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Jakarta, 1994) 

Masjid Ad-Dua Way Halim Bandar Lampung merupakan salah satu lembaga 

organisasi yang bergerak di bidang ibadah keagamaan, yang sudah berkembang 

dan selalu ingin mengikuti perkembangan teknologi informasi yang sedang 

berkembang. Bidang manajemen kegiatan masjid selama ini masih terasa sulit 

untuk dikerjakan karena mengunakan format manual dan sulitnya mempublikasi 

informasi tentang kegiatan masjid, hal ini menarik penulis untuk meneliti dan 

mengembangkan sistem informasi masjid berbasis web. 

Pengelolaan sistem informasi administrasi di Masjid Ad-Dua saat ini yang 

masih minim dalam penggunaan sumber daya berbasis web sangat menyulitkan 

pegurus dalam manajemen kegiatan untuk mempublikasi kegiatan masjid dan 

memberikan informasi keuangan masjid, masalah yang sering terjadi adalah 

kesulitan dalam masalah pelayanan informasi kepada masyarakat, seringnya 

kegiatan yang ada setiap bulannya seperti jadwal kajian islam, tabligh akbar, 
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jadwal khotib jum’at dan lain sebagainya, seiringnya ada kegiatan membutuhkan 

kecepatan pelayanan dari tenaga pengurus masjid dan juga setiap kegiatan yang 

direkam seperti tabligh akbar, dapat dilihat kembai oleh masyarakat terkhusus 

yang tidak bisa hadir. Kemudian pelayanan dalam pencatatan transaksi keuangan 

dan laporan pendapatan keuangan masjid di setiap minggu, bulan atau tahap-tahap 

tertentu pelaporan keuangan. 

Selain itu penulis juga melakukan menelitihan sebagai pembanding didua 

masjid lainnya yaitu Masjid Taqwa Tanjung Karang dan Masjid Nur Said Villa 

Citra, untuk Masjid Taqwa mereka menyambut baik usulan sebuah sistem 

informasi manajemen masjid tetapi belum terlalu membutuhkan sebuah sistem 

informasi yang berbasis web dikarenakan minimnya sumber daya manusia 

dimasjid taqwa terutama dari anak mudanya yang tidak ada, jadi mereka beralasan 

jika sumber daya manisia tidak ada maka sistem tersebut akan sia-sia, jika ada 

sumber daya manusianya meraka mungkin mau menerapkan sistem informasi 

manajemen kegiatan tersebut di Masjid Taqwa, Untuk Masjid Nur Said mereka 

memiliki permasalahan yang hampir sama dengan Masjid Ad-Du’a, Masjid Nur 

Said membutuhkan juga sebuah sistem informasi manajeman kegiatan agar 

memudahkan pengurus masjid untuk memberikan informasi kegiatan masjid 

kepada masyarakat atau jama’ah secara luas. 

Untuk itu dari permasalahan yanag ada, perlu adanya suatu sistem 

informasi manajemen kegiatan masjid yang dapat mempermudah pengurus masjid 

dalam manajemen kegiatan untuk menginformasikan kegiatan masjid dan juga 

menginformasikan keuangan masjid kepada masyarakat atau jama’ah. Penjelasan 

dari latar belakang memberikan acuan dari judul skripsi, yaitu :  

“Perancangan Sistem Informasi Manajemen Kegiatan Masjid”  

sehingga dengan adanya penelitian yang dilakukan memberikan output berupa 

website, website ini bisa memberikan kemudahan bagi pengurus dalam 

manajemen kegiatan masjid. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka penulis 

merumuskan permasalahan pada skripsi ini, yaitu : 

1. Mengurangi kesulitan  pengurus masjid dibidang manajemen kegiatan 

dalam mengolah informasi mengenai jadwal kegiatan masjid dan 

mempublikasi kegiatan serta rekaman kegiatan masjid, karena dalam 

pengolahan masih menggunakan cara manual dan sulinya mempublikasi. 

Sehingga perlu adanya sistem informasi yang berbasis web dalam 

manajemen kegiatan masjid. 

2. Mengurangi kesulitan pengurus masjid dibidang keuangan dan 

kesekretariatan dalam mengolah informasi mengenai keuangan Masjid dan 

pembuatan laporan penghimpunan dana. Sehingga perlu adanya sistem 

informasi manajemen kegiatan Masjid. 

 

1.3 Batasan Masalah Penelitian 

Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Sistem akan membahas tentang pengolahan mengenai jadwal kegiatan 

masjid serta mempublikai kegiatan seperti informasi kajian rutin, tabligh 

akbar, jadwal khotib jum’at, dan rekaman kegiatan masjid berupa video 

rekaman seperti kegiatan tabligh akbar kepada masyarakat luas. 

2. Sistem akan membahas juga tentang pengolahan informasi ringkasan 

keuangan serta mempublikasinya kemasyarakat luas. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Merancang sistem informasi manajemen kegiatan Masjid yang dapat 

membantu kinerja pengurus bagian manajemen kegiatan dan keuangan 

dalam pengolahan dan mempublikasi kegiatan Masjid, serta pengolahan 

keuangan dan laporan penghimpunan dana Masjid. 

2. Dapat melakukan pengujian kelayakan penerapan sistem informasi 

kegiatan Masjid pada Masjid Ad-Dua Way Halim Bandar Lampung. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari sistem informasi manajemen masjid adalah membantu dan 

mendukung kinerja dan tugas dalam pengolahan mengenai jadwal kegiaatan 

masjid dan mempublikasi kegiatan masjid serta mengurangi kesulitan pengurus 

bagian manajemen keuangan dan kesekretariatan dalam mengolah keuangan 

masjid dan pembuatan laporan penghimpunan dana masjid dan mempublikasi 

kemasyarakat luas. 


