
 

APLIKASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEGIATAN PADA MASJID  

AT-TAQWA BANJARBARU BERBASIS WEB 

Anggi Rahmi Rosalina ¹, Budi Setiadi 1, Muhammad Saidi Rahman 2 

¹ Teknik Informatika, 55201, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, 16630641 

² Teknik Informatika, 55201, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, 00 

111075 01 

³ Teknik Informatika, 55201, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, 11 

231093 01 
Email: anggirahmi07@gmail.com No. HP : 0895354382028  

ABSTRAK  

 

Pengelolaan keuangan dan kegiatan pada Masjid At-Taqwa masihlah bersifat manual yang membuat kinerja 

menjadi lambat, sering terjadi kesalahan dalam penyimpanan datanya. Berdasarkan permasalahan tersebut maka 

perlu adanya penelitian yang dapat mempermudah dalam penyimpanan data keuangannya. Dalam penelitian 

tersebut maka dibuatlah rancangan aplikasi menggunakan prototype. Dalam metode ini dilakukan pengumpulan 

datanya dengan observasi, wawancara, tinjauan pustaka dan dokumentasi. Desain sistem juga menggunakan UML 

yang berupas Use Case, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram. Dengan metode tersebut 

dihasilkan sistem berbasis web yang mempermudah proses penyimpanan data keuangan dan kegiatan. 

Berdasarkan hasil implementasi aplikasi pengelolaan keuangan dan kegiatan tersebut maka didapatkan hasil 

bahwa aplikasi tersebut dapat berjalan dengan baik serta menampilkan hasil laporan yang lebih baik.kk 
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ABSTRACT  

 

Financial management and activities at the At-Taqwa Mosque are still manual which makes performance slow, 

errors often occur in data storage. Based on these problems, it is necessary to have research that can facilitate 

the storage of financial data. In this study, an application design was made using a prototype. In this method, 

data collection is carried out by observation, interviews, literature review and documentation. The system design 

also uses UML which consists of Use Cases, Activity Diagrams, Sequence Diagrams, and Class Diagrams. With 

this method, a web-based system is produced that simplifies the process of storing financial data and activities. 

Based on the results of the implementation of financial management applications and these activities, the results 

show that these applications can run well and display better report results.nan 
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PENDAHULUAN  

Masjid berasal dari Bahasa Arab sajada yang artinya sujud atau menyembah Allah SWT. Masjid adalah 

rumah tempat ibadah umat Islam (Masjid, n.d.). Masjid At-Taqwa Banjarbaru adalah salah satu masjid yang 

berada di wilayah Kota Banjarbaru. Masjid tersebut dalam pengelolaan keuangannya masih secara konvensional 

dan bisa terjadi kesalahan dalam perhitungan, serta dalam pemberitahuan kegiatannya menggunakan alat pengeras 

suara dan tempelan kertas pada papan pengumuman. Namun hanya warga sekitar masjid saja yang bisa 

mendengarkan dan melihat pemberitahuan itu, bagi warga yang tidak ke masjid jadi tidak mengetahui ada 

pengumuman apa di masjid tersebut. 

Karena pengelolaan keuangan dan kegiatan masjid masih secara konvensional, sebaiknya dalam 

pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi yang bisa menunjang dalam perhitungan serta perekapan total uang 

yang ada pada masjid misalnya setiap minggu hingga tiap tahunnya. Dan juga aplikasi ini bisa membantu dalam 

penginputan kegiatan pada masjid. Karena Masjid At-Taqwa masih menggunakan aplikasi word dan excel, yang 

biasanya menyebabkan data bisa tercecer dalam penyimpanannya. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ganda Yoga Swara (2016) Sistem pengelolaan zakat pada Masjid 

Raya Andalas saat ini yaitu pada pengolahan data yang menggunakan aplikasi pengolah kata (word) dan aplikasi 

pengolah angka (excel). Penggunaan aplikasi ini memiliki kekurangan dan kelemahan seperti tidak afektif dalam 

mengolah data dalam jumlah banyak, resikonya data bisa rusak dan hilang. 

Berdasarkan permasalahan yang ada pada Masjid At-Taqwa Banjarbaru di atas maka penulis terinspirasi 

untuk membuat Aplikasi Pengelolaan Keuangan Dan Kegiatan Pada Masjid At-Taqwa Banjarbaru Berbasis Web 

Sehingga penginputan datanya menjadi lebih efisien, informasi kegiatan dan laporan keuangan menjadi lebih 

akurat.  

METODE  

Teknik pengumpulan dalam pengumpulan data dan referensi dibagi menjadi beberapa tahapan : Observasi, 

Wawancara dan Studi Dokumen. Dan untuk tahapan pengembangan perangkat lunak dibagi menjadi 4 tahapan : 

1) Pembuatan Sistem, 2) Perancangan Sistem : Model, Database,Antarmuka., 3) Pembuatan Aplikasi, 4)Pengujian 

Sistem. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Perancangan sistem 

Sistem ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam pengolahan data keuangan dan data kegiatan, 

dengan menggunakan sistem ini pengguna dapat dengan cepat mendapatkan informasi mengenai data keuangan 

maupun data kegiatan.dsd 

1) Use Case Diagram 

Gambar 1. Use Case Diagram 



 

 

2) Class Diagram 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Class Diagram 



 

2. Hasil Tampilan Sistem 

1) Tampilan Halaman Login 

 

 

Gambar 3. Tampilan Halaman Login 

2) Tampilan Halaman Sistem 

 

 

Gambar 4. Tampilan Halaman Sistem 

 

PENUTUP 

1. Kesimpulan  

Kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Dengan menggunakan Aplikasi Pengeloalaan Keuangan dan Kegiatan Pada Masjid At-Taqwa 

Banjarbaru Berbasis Web ini dapat mempermudah waktu sehingga menghasilkan kinerja yang 

maksimal. 

2) Sebagai sarana mempermudah penginputan dan pengeloaan data. 

 

2. Saran 

Adapun saran agar aplikasi ini dapat berjalan dengan baik, ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam 

penggunaan serta pengembangannya, antara lain: 



 

1) Perlu adanya pengembangan dari sistem untuk menambahkan fitur seperti pesan gateaway agar 

masyarakat dapat info lebih mudah tentang kegiatan yang akan terlaksana pada masjid. 

2) Sebaiknya aplikasi ini perlu diupdate sesuai dengan perkembangan teknologi masa kini yang 

semakin maju, agar dapat meningkatkan sistem kinerjanya 
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