
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  
 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang teknologi berkembang 

begitu pesat dan canggih pada kehidupan kita saat ini, khususnya pada bidang 

smartphone. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai peralatan yang telah 

diciptakan dan dapat dioperasikan serta digunakan dengan cara yang lebih efisien 

dan efektif dari jarak jauh.  Kajian islam bisa disebut juga sebagai studi islam 

yaitu suatu ilmu yang berkaitan dengan islam dan bisa dipelajari di dunia 

pendidikan formal maupun non-formal. Diantara ilmu-ilmu dalam kajian islam 

yaitu ilmu tentang muamalah, fiqih, sejarah islam, tauhid, dan masih banyak yang 

lainnya. Setiap muslim wajib untuk menuntut ilmu agama islam, kewajiban itu 

berlaku bagi lakilaki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa dan 

tidak ada alasan untuk malas mencari ilmu. Ilmu yang wajib diketahui oleh setiap 

muslim adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tata cara peribadatan kepada 

Allah Subhanahuwata’ala.  Allah Subhanahuwata”ala berfirman: 

 

 

 

Artinya :  

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah 

kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka 

berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah 

Mahateliti apa yang kamu kerjakan.(Q.S. AL-MUJADALAH, Ayat : 11).  

 

 

 



Rasulullah sallallahu ‘alayhi wasallam bersabda: 

 

Artinya : 

Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap orang Islam” (Riwayat Ibnu Majah, Al-

Baihaqi, Ibnu Abdil Barr, dan Ibnu Adi, dari Anas bin Malik). 

 

Pengelolaan masjid dewasa ini, yang ditandai dengan era globalisasi, pasti 

menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang sangat kornpleks. 

Karenanya gelombang budaya asing yang bersifat destruktif mendorong para 

pengelola masjid untuk mempersiapkan suatu sistem informasi yang baik dan 

berkualitas.  Di lain sisi kebutuhan informasi mengenai jadwal kajian Islam yang 

berlangsung di Masjid Bandar Lampung sangat diperlukan sebagai bahan 

pertimbangan dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Saat ini jumlah masjid 

di Kota Bandar Lampung adalah sebanyak 674 Masjid, adapun masjid yang 

menjadi bahan untuk pengambilan data skripsi ini dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini 
 

Tabel 1.1 Data Masjid Di Bandar Lampung 

 
No Nama Masjid Alamat 
1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

9 

 

10 

 

Masjid Taqwa Tanjung Karang 

 

Masjid Al Muslimin 

 

Masjid Al Amin 

 

 

Masjid Al Huda 

 

Masjid Nurussalam 

 

Masjid Ad Du’a 

 

Masjid Mu’awanah 

 

Masjid Al Hikmah 

Masjid Al Hayah 

 

Masjid Al Ikhlas Pelita 1 

 

 

Jl. Raden Intan No.61, Gn. Sari, Engal, Kota Bandar 

Lampung, Lampung 35213 

Jalan Haji Juanda, Depan Stadion Pahoman, Pahoman, 

Tanjung Karang Timur 

Jalan Cendana 5, Lingkungan 3  Kel. Tanjung Senang - 

Kec. Kedaton.  

Sukarame I, Sukarame, Way Dadi Bandar Lampung.  

Jl. Durian 1 No.100, Kp. Baru, Kec. Sukarame, Kota 

Bandar Lampung, Lampung  

Jalan Sultan Agung, Puri Way Halim, Perumnas Way 

Halim Bandar Lampung. 

Jl. Sultan Agung, Kedaton, Kec. Kedaton, Kota Bandar 

Lampung, Lampung 35132 

Majelis taklim salafus sholih, Kedaton,  

Jl. ZA. Pagar Alam No.7, Gedong Meneng, Kec. 

Rajabasa, Kota Bandar Lampung. 

Jl. Pelita I No.26, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota 

Bandar Lampung. 

Sumber : Departemen Agama Kota Bandar Lampung, 2020 



Berkaitan dengan hal tersebut, tentu sangat berguna jika ada suatu sistem 

informasi yang dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada.  Beberapa masjid 

sudah memiliki sistem informasinya sendiri untuk berbagi informasi kegiatan, 

dokumentasi, maupun manajemen masjid. Namun masih banyak masjid yang 

belum memiliki sistem informasi nya sendiri dikarenakan beberapa faktor, seperti 

sumber daya dan finansial yang tidak mencukupi, terutama untuk menyebarkan 

informasi kajian atau kegiatan keislaman di masjid mereka. Sistem Informasi 

Kajian Islam adalah sistem informasi yang di usulkan agar pengurus masjid dapat 

menyebarkan informasi jadwal kajiannya dengan informasi yang detail dan 

optimal, dan para jamaah bisa dengan mudah menemukan jadwal kajian yang ada 

di sekitar mereka. Dengan fokus pada penyebaran info kajian atau kegiatan 

keislaman yang diadakan di masjid. 

 

Dalam rangka pelayanan yang maksimal kepada para penganut agama, masing-

masing organisasi agama membutuhkan sistem informasi yang baik. Begitu juga 

dengan Masjid Di Bandar Lampung.  Dengan adanya berbagai kekurangan 

ataupun kesalahan yang terjadi, alangkah baiknya sistem manual yang ada 

dikembangkan menjadi sistem informasi berbasis web. Diharapkan dengan sistem 

yang akan diterapkan akan mengurangi kesalahan dan kekurangan  yang  ada,  

serta  dalam mengakses informasi menjadi lebih baik. Dan sistem berbasis web ini  

mampu membantu pengurus masjid sehingga dapat mengolah data tanpa 

membutuhkan waktu yang lama sehingga informasi yang dihasilkan dapat 

bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Berdasarkan Uraian di atas maka penulis 

mengambil judul dalam Skripsi ini yaitu ”Perancangan Sistem Informasi Daftar 

Kajian Islam Di Bandar Lampung Berbasis Web”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis, maka dari itu penulis 

mencoba untuk mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

a. Belum memiliki Sistem Informasi  untuk pengelolaan data jadwal kajian yang 

ada di Bandar Lampung sehingga kurang memudahkan dalam proses 

pencarian data. 



b. Belum tersedia media informasi yang dapat memudahkan yang dapat 

memudahkan masyarakat dan jemaah masjid peserta kajian pada khususnya 

dalam proses pencarian informasi jadwal kajian, Majelis Dzikir dan Majelis 

Shalawat.  

 

1.3 Ruang Lingkup Masalah 

Agar dalam pembahasan ini menjadi lebih terarah danberjalan dengan sempurna, 

maka penulis akan membatasinya pada ruang lingkup penelitian, yaitu : Penelitian 

terfokus pada pembuatan media informasi yang dapat memudahkan masyarakat 

dan jemaah masjid peserta kajian pada khususnya dalam proses pencarian 

informasi jadwal kajian, Majelis Dzikir dan Majelis Shalawat.  

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah: 

1. Membuat Sistem Informasi Daftar Kajian Islam Di Bandar Lampung Berbasis 

Web. 

2. Membuat pengembangan Sistem Informasi sehingga laporan yang dihasilkan 

dapat dikembangkan dan pengolahan data dapat terintegrasi dengan baik. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian yang akan dilakukan adalah 

Membuat  Perancangan Sistem Informasi Daftar Kajian Islam Di Bandar 

Lampung Berbasis Web  sehingga menjadi tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan 

yang nantinya akan bermanfaat. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri atas Lima (5) bab, dengan sistematika sebagai berikut 

: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 



BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini diuraikan landasan teori yang nantinya akan sangat membantu 

dalam analisis hasil – hasil penelitian. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang Metode Pengumpulan data, Metode 

Pengembangan Perangkat Lunak dan Alat dan Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini diuraikan mengenai analisis sistem yang berjalan, analisis yang 

diusulkan, rancangan antar muka, kamus data, sistem pengkodean, Hierarki 

program dan hasil program.  

 

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan 

serta saran yang mungkin nantinya berguna bagi peneliti selanjutnya dari hasil 

penelitian ini. 

 


