
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bodnar, G.H. et. All (1996) mengemukakan bahwa perancangan sistem 

adalah proses menspesifikasikan rincian solusi yang dipilih oleh proses analisis 

sistem. Sedangkan menurut Jogiyanto (2007) sistem informasi adalah suatu sistem 

di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi 

harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu 

organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang 

diperlukan. Guimares (2003) menyatakan bahwa sistem informasi harus 

dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna. 

Candra S.B. et. All (2016) menyatakan bahwa Masjid merupakan tempat 

ibadah bagi umat Islam di seluruh dunia, serta menjadi simbol kebesaran umat 

Islam. Pada zaman Rasulullah masjid disamping berfungsi sebagai tempat ibadah, 

Masjid juga berfungsi sebagai pusat pengajaran ilmu agama Islam. Pada saat ini, 

Masjid juga mempunyai beberapa fungsi, diantaranya yaitu sebagai sarana 

melakukan pemberdayaan umat, penyebaran dakwah Islam, serta merupakan 

sarana untuk meningkatkan kualitas ibadah bagi umat. 

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, Dewan Keluarga Masjid atau 

Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) atau ada pula yang menyebut Badan 

Kesejahteraan Masjid (BKM), merupakan organisasi yang dikelola oleh 

jemaah muslim dalam melangsungkan aktivitas di masjid. Setiap masjid yang 

terkelola dengan baik memiliki DKM dengan strukturnya masing-masing. Secara 

umum, pembagian kerjanya terbagi menjadi tiga yaitu Bidang 'Idarah 

https://id.wikipedia.org/wiki/DKM
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Muslim
https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid
https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid
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(administrasi manajemen masjid), Bidang 'Imarah (aktivitas memakmurkan 

masjid) dan Bidang Ri'ayah (pemeliharaan fisik masjid). 

Nico Ramadhan D (2012) menyatakan bahwa organisasi Masjid 

merupakan organisasi sektor publik, yang mengelola sumber daya dan aktivitas di 

Masjid. Pengelolaan dan sumber daya di Masjid kebanyakan dilakukan secara 

sukarela. Tidak ada paksaan untuk menjadi pengelola Masjid (ta’mir dan 

bendahara). Masjid sering menjadi sorotan masyarakat dalam hal keterbukaan 

mengenai dana sumbangan Masjid yang diberikan para donatur. Dengan 

demikian, secara tidak langsung pengelola Masjid berusaha untuk menyampaikan 

informasinya yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan organisasi 

meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan. Penerapan akuntansi merupakan 

bentuk akuntanbilitas dan transparansi yang dapat mempersempit kesenjangan 

informasi antara pengelola Masjid dengan masyarakat. Sumber dana yang 

diperoleh oleh masjid dapat berasal dari donasi, kotak amal yang bisa juga 

dikatakan zakat, infaq dan shodaqoh atau yang lainnya dari masyarakat (Ayub, 

2007). Sedangkan menurut Rahayu (2014) organisasi Masjid sering menjadi 

sorotan masyarakat terkait keterbukaan mengenai dana sumbangan yang diberikan 

oleh para donatur, sehingga sudah semestinya pengelola Masjid melakukan 

pelaporan keuangan secara periodik, transparan, dan akuntabel. Kredibilitas 

organisasi Masjid ini tentunya akan mampu meningkatkan kepercayaan 

masyarakat yang akan membuka peluang bertambahnya jumlah pemberi 

sumbangan. 

Masjid Ad- Du’a dibangun dan berdiri pada tanggal 03 Oktober 1999 dan 

berada dilokasi kompleks Puri Way Halim, jalan Sultan Agung, Kelurahan 
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perumnas Way Halim, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung dan secara resmi 

digunakan untuk kegiataan shalat berjama’ah serta kegiatan-kegiataan 

keagaamaan dimasjid tersebut dimulai pada tanggal 18 Juni 2000. Sejak berdiri 

Masjid Ad-Du’a, bangunan fisiknya mengalami perkembangan yang begitu pesat 

serta luasnya pun mengalami perubahaan semula dapat menampung 550 orang 

jama’ah dan sekarang dapat menampung 1000 jama’ah. 

Pada Masjid Ad-Du’a terdapat beberapa kegiatan rutin yang dilaksanakan 

meliputi kegiatan sholat berjamaah, sholat jumat, kajian umum, Tahsin Al Quran, 

kajian rutin, Yasinan kamis malam, majelis taklim, musyawarah pengurus masjid 

serta kegiatan TPA (Taman Pendidikan Al-Quran). 

Pada pelaksanaan beberapa kegiatan yang telah dijelaskan di atas, dalam 

proses pemberian informasi kegiatan dan informasi Kas Masjid kepada jamaah 

masih dilakukan secara sederhana, khususnya informasi Kas Masjid yang kurang 

transparansi atau kurang terperinci yaitu hanya menampilkan pendapatan dan 

pengeluaran kas setiap bulannya tidak menampilkan pendapatan itu darimana saja 

dan pengeluarannya untuk apa saja. Pemberian informasi kas kepada masyarakat 

yaitu melalui papan pengumuman yang ada di Masjid, dan melalui pengumuman 

pada saat kegiatan sholat Jum’at. Selain itu dalam pencatatan keuangan Kas 

Masjid dan laporan Kas Masjid masih dilakukan secara sederhana menggunakan 

Ms. Excell sehingga pengurus mengalami kesulitan dalam melakukan evaluasi. 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka diperlukan aplikasi dengan 

memanfaatkan teknologi yang saat ini tumbuh sangat cepat dengan tujuan 

mempermudah kegiatan yang ada pada Masjid A-Du’a dalam hal pencatatan 

keuangan dan jadwal. Solusi yang diusulkan dalam mengatasi masalah yang 
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berkaitan dengan keuangan dan jadwal kegiatan yaitu dengan membangun 

aplikasi web menggunakan bahasa pemrograman PHP. Selain bersifat Open 

Source, PHP memiliki keunggulan dalam hal waktu eksekusi yang lebih cepat 

dibandingkan dengan bahasa pemrograman web lainnya yang berorientasi server 

side (Priyanto, 2013). Dari penjabaran tersebut maka penulis mengusulkan judul 

“Rancang Bangun Sistem Informasi Dewan Keluarga Masjid Berbasis Web”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan permasalahan pada penilitian ini yaitu Bagaimana membangun 

sistem informasi yang dapat membantu menyampaikan informasi mengenai 

transparansi Kas Masjid dan jadual kegiatan di Masjid Ad-Du’a? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sistem informasi yang 

dapat membantu menyampaikan informasi mengenai transparansi Kas Masjid dan 

jadual kegiatan di Masjid Ad-Du’a. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan dari penelitian ini antara lain : 

1. Mengelola dana penerimaan dan pengeluaran Kas Masjid, rukun 

kematian, dan renovasi Masjid. 

2. Memberikan informasi laporan Kas Masjid, rukun kematian, dan 

renovasi Masjd. 

3. Memberikan informasi jadual kegiatan Masjid. 

4. Menggunakan testing ISO 1926 karakteristik functionality, usability 

dan efeciency. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain : 

a) Bagi pengurus Masjid 

Memudahkan pengurus Masjid Ad-Du’a terutama pengurus bendahara 

Masjid dalam mengelola dana Kas Masjid, rukun kematian, dan 

renovasi Masjid serta memudahkan dalam pembuatan laporan Kas 

Masjid. 

b) Bagi masyarakat 

Memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi tentang rincian 

Kas Masjid dan jadual kegiatan yang ada di Masjid Ad-Du’a. 


