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ABSTRAK 

 

Haul dalam istilah Islam bermakna peringatan yang diadakan setahun sekali bertepatan dengan wafatnya 

tokoh masyarakat, dalam praktiknya, haul merupakan momentum untuk mengenang seorang tokoh, terutama para 

ulama yang telah wafat, Haul bertujuan untuk mengenang jasa orang yang sudah tiada. untuk memperingati 

wafatnya  KH Muhammad Zaini bin Abdul Ghani  diadakanlah acara haul sekumpul yang dilaksanakan setiap 

tahunnya, Selama ini panitia sangat kesulitan dalam menangani hal tersebut meskipun sudah dibentuk posko-

posko guna memudahkan masyarakat dalam mencari informasi, hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi antar 

posko maupun dengan panitia pusat karena jumlah posko yang sangat banyak dan tersebar. 

Penelitian ini mengangkat sebuah sistem informasi untuk membantu panitia pelaksanaan acara haul baik 

panitia pusat maupun koordinator setiap posko dalam berkoordinasi terkait pembagian posko dan tugas-tugasnya 

agar lebih terstruktur serta penyaluran informasi baik itu informasi rombongan, kehilangan barang, penemuan 

barang, kehilangan orang, penemuan orang,  kehilangan kendaraan, dan penemuan kendaraan. Selain itu pada 

aplikasi ini juga akan ditambahkan fitur pencatatan donasi untuk acara haul dan donasi untuk musholla arraudah, 

serta pengeluaran, dan informasi kegiatan mushola arraudah martapura. Nantinya setiap posko akun memiliki 

akun yang dapat melihat seluruh informasi dari setiap posko dan dapat mengelola informasi kasus yang terjadi di 

sekitar posko mereka. 

 

Kata Kunci: Haul Sekumpul; Sistem Informasi; Mushola Arraudah;  

 

 

ABSTRACT 

 

Haul in Islamic terms means a commemoration that is held once a year to coincide with the death of a 

community leader, in practice, haul is a momentum to remember a figure, especially the ulama who have died, 

Haul aims to commemorate the services of people who have died. To commemorate the death of KH Muhammad 

Zaini bin Abdul Ghani, a haul gathering event is held every year. So far, the committee has had a lot of difficulty 

in dealing with this, even though posts have been formed to make it easier for the public to find information, this 

is due to a lack of coordination between posts and with the committee. center because the number of posts is very 

large and scattered. 

This study raised an information system to help the organizing committee for the haul event, both the 

central committee and the coordinator of each post, in coordinating regarding the distribution of posts and their 

tasks to be more structured as well as distributing information whether it was group information, lost goods, 

finding goods, losing people, finding people. , vehicle loss, and vehicle discovery. In addition, this application 

will also add a feature for recording donations for haul events and donations for the Arraudah prayer room, as 

well as expenses, and information on the activities of the Martapura Arraudah prayer room. Later each account 

post has an account that can see all the information from each post and can manage information on cases that 

occur around their post. 
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PENDAHULUAN  

Gedung Serbaguna F3 merupakan salah satu gedung serba guna olahraga yang menyediakan jasa 

penyewaan lapangan olahraga yaitu bulu tangkis dan futsal. Gedung ini berlokasi di Jl. Pangeran Abdurrahman, 

Cindai Alus, Martapura,, Banjar, Kalimantan Selatan 70714, Indonesia. Gedung Serbaguna F3 pertama kali 

beroperasi atau dibangun pada tahun 2008, buka mulai dari jam 08:00 hingga 24:00 WITA. 

KH Muhammad Zaini bin Abdul Ghani  adalah putra dari Al-‘arif Billah Abdul Ghani putra Haji Abdul 

Manaf putra Muhammad Seman putra Haji Muhammad Sa’ad putra Haji Abdullah putra Al’alimul ‘alamah Mufti 

Khalid putra Al’alimul ‘allamah Khalifah Haji Hasanuddin putra Maulana Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari. 

Beliau dilahirkan di malam Rabu 27 Muharram 1361 H. bertepatan dengan 11 Februari 1942 M di Desa 

Tunggulirang Seberang, Martapura. Pada tahun 1949 saat berusia 7 tahun, ia mengikuti pendidikan formal di 

Madrasah Ibtidaiyah Darussalam, Martapura. Kemudian tahun 1955 pada usia 13 tahun, ia melanjutkan 

pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Darussalam, Martapura. Pada masa ini ia sudah belajar dengan guru-guru 

besar yang spesialis dalam bidang keilmuan seperti al-Alim al-Fadhil Sya’rani Arif, al-Alim al-Fadhil Husain 

Qadri, al-Alim al-Fadhil Salim Ma’ruf, al-Alim al-Allamah Syaikh Seman Mulia, al-Alim Syaikh Salman Jalil, 

al-Alim al-Fadhil al-Hafizh Syaikh Nashrun Thahir, KH. Aini Kandangan. (Budi, 2019). Beliau wafat pada 10 

Agustus 2005 atau tanggal 5 Rajab pada usia 63 tahun, untuk memperingati wafatnya  KH Muhammad Zaini bin 

Abdul Ghani  diadakanlah acara haul sekumpul yang dilaksanakan setiap tahunnya. 

Haul dalam istilah Islam bermakna peringatan yang diadakan setahun sekali bertepatan dengan wafatnya 

tokoh masyarakat, dalam praktiknya, haul merupakan momentum untuk mengenang seorang tokoh, terutama para 

ulama yang telah wafat, Haul bertujuan untuk mengenang jasa orang yang sudah tiada. Mereka adalah alim ulama 

yang mana sekaligus seorang pejuang. Kontribusi mereka bagi masyarakat membuat mereka menjadi sosok yang 

selalu diingat sepanjang masa oleh masyarakat. Lebih khusus di Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar Kota 

Martapura ada acara haul yang di gelar rutin setiap tahunnya, yaitu Peringatan hari wafat atau haul KH 

Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Guru Sakumpul. sampai saat ini sudah berjalan haul ke-15, acara haul 

sekumpul tak hanya dihadiri oleh jemaah Pulau Kalimantan, namun juga dari penjuru nusantara, bahkan 

mancanegara. Pelaksanaan haul Sekumpul ke-15 tahun 2020 hari pertama digelar usai shalat Isya di kubah atau 

di tempat dimakamkannya Guru Sekumpul, di hari kedua dilaksanakan Mushala Ar-Raudhah Sekumpul di 

samping makam tersebut, yang merupakan acara puncak. Acara hanya diisi pembacaan dzikir, maulid Habsyi dan 

doa, di mana kedua putra almarhum KH Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang memimpin didampingi para 

ulama dan habib (Today, 2020).  

Mushalla Ar-Raudhah, adalah sebuah mushola yang ada di Jl. Sekumpul, Jawa, Kec. Martapura, Banjar, 

Kalimantan Selatan 70719. Sebagai sebuah mushalla layaknya mushalla-mushalla yang lain, Mushalla Ar-

Raudhah Sekumpul digunakan oleh masyarakat sebagai tempat beribadah, pengajian, terkecuali tentunya untuk 

sholat jum’at  yang wajib dilaksanakan di masjid. Mushalla Ar Raudhah  dibangun oleh leluhur Guru Sekumpul 

secara turun temurun dan penerus keturunan Syekh ini tidak mau Mushalla Ar Raudhah ini dijadikan masjid 

Musholla Arraudah martapura sekarang juga menjadi lokasi dari makam kubah guru sekumpul K.H Muhammad 

Zaini bin Abdul Ghani. Menjadi aruh terbesar di Kalsel, persiapan kegiatan haul ulama yang dilahirkan pada 11 

Februari 1942 atau 27 Muharram 1361 di Tunggul Irang, Martapura, Kabupaten Banjar tersebut memakan waktu 

tiga sampai empat bulan. 

Pelaksanaan Haul yang dihadiri oleh orang yang sangat banyak membuat panitia pelaksana harus bekerja 

keras dalam menjaga kelancaran acara haul yang di laksanakan setiap tahun ini, tak jarang pula terjadi kasus - 

kasus yang tidak diinginkan seperti kehilangan barang, orang terpisah dengan rombongan dan lain-lain akibat 

sangat banyaknya orang yang berkumpul. Selama ini panitia sangat kesulitan dalam menangani hal tersebut 

meskiput sudah dibentuk posko-posko guna memudahkan masyarakat dalam mencari informasi, hal ini 

dikarenakan kurangnya koordinasi antar posko maupun dengan panitia pusat karna jumlah posko yang sangat 

banyak dan tersebar. 

Sulitnya koordinasi saat acara haul ini membuat perlunya sebuah sistem informasi untuk membantu panitia 

pelaksanaan acara haul baik panitia pusat maupun koordinator setiap posko dalam berkoordinasi terkait 

pembagian posko dan tugas-tugasnya agar lebih terstruktur serta penyaluran informasi baik itu informasi 

rombongan, kehilangan barang, penemuan barang, kehilangan orang, penemuan orang  kehilangan kendaraan, dan 

penemuan kendaraan. Selain itu pada aplikasi ini juga akan ditambahkan fitur pencatatan donasi untuk acara haul 

dan donasi untuk mushola arraudah, serta pengeluarannya , dan informasi kegiatan mushola arraudah martapura. 

Nantinya setiap posko akun memiliki akun yang dapat melihat seluruh informasi dari setiap posko dan dapat 

mengelola informasi kasus yang terjadi di sekitar posko mereka. 

Berdasarkan Permasalahan yang telah di uraikan di atas maka Penelitian  ini mengangkat judul “SISTEM 

INFORMASI HAUL SEKUMPUL DAN MUSHOLA ARRAUDAH MARTAPURA “. 

 

 

 

 



 

METODE  

Berikut tahapan pengembangan perangkat lunak yang di sajikan dalam bentuk Waterfall Development Model : 

1. Analisis Kebutuhan 

Menganalisis kebutuhan Aplikasi dengan cara mengamati alur kerja yang sudah berjalan pada acara haul dan 

mushola arraudah  dan mencari permasalahan yang ada pada sistem kerja yang berjalan ataupun cara kerja yang 

di rasa masih kurang efektif. 

2. Perancangan Sistem 

Merancang logika Aplikasi yang akan dibuat, membuat rancangan database, serta rancangan masukan dan 

keluaran aplikasi yang dibuat. Meminta pendapat dan masukan kepada Pihak panitia dan mushola arraudah, yaitu 

imam mushola Ar- Raudah Sekumpul H.Sa’dudin selaku perwakilan panitia dan relawan haul ke-15. 

3. Implementasi 

Mulai membuat aplikasi, dengan mengikuti rancangan yang telah dibuat. 

 

4. Percobaan Sistem 

Mencoba aplikasi yang telah dibuat dengan menerapkan langsung pada kegiatan sehari hari muhsola Arraudah 

dan simulasi acara haul. 

 

5. Perawatan Sistem 

Melakukan perbaikan pada aplikasi apabila terjadi bug, melakukan penyesuaian ketika ada perubahan pada sistem 

kerja yang berjalan dan melakukan pencadangan data. 

 

RELASI ANTAR TABEL atau ERD (Entity Relationship Diagram) 

Pada relasi tabel dibawah dapat dilihat yaitu tabel posko berelasi dengan tabel kehilangan kendaraan, tabel 

penemuan kendaraan, tabel kehilangan barang, tabel penemuan barang, tabel kehilangan orang, tabel penemuan 

orang, tabel ketua posko, tabel parkiran,tabel anggota posko, tabel haul sekumpul dan tabel informasi rombongan. 

 

 
Gambar 1. Relasi antar tabel sistem informasi 

 

PERANCANGAN MODEL SISTEM 

Penerapan aplikasi menggunakan web dengan pendukung database MySQL dan Bahasa pemrograman 

PHP digambarkan melalui UML (United Modelling Language). Metode UML terdiri dari Functional 

Requirement, Sequence Diagram, Activity Diagram, Use Case Diagram dan Class Diagram, dan sebagai berikut : 

 

 



 

1. Functional Requirement 

Sistem harus dapat memberikan informasi dengan cepat mengenai segala data yang di inpukan oleh 

seorang admin atau petugas setelah melalui proses login. 

Sebuah login memiliki porsi yang berbeda -beda seorang admin memliki akses yang maksimal dimana dia 

bisa menambah,menghapus dan mengedit data petugas  yang bisa login.seorang admin memiliki akses ke seluruh 

data yang masuk ke database. 

Petugas memiliki login dan bisa menambahkan data atau informasi yang di dapatkannya ke dalam database 

yang kemudian di tampilkan pada website,namun seorang petugas tidak memiliki edit atau hapus data , juga tidak 

bisa melihat data admin ataupun petugas  Website sistem informasi ini akan menampilkan data mengenai musholla 

arraudhah sekumpul martapura, makam kubah KH.Muhammad Zaini bin Abdul Ghani , dan informasi mengenai 

haul akbar  KH.Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. 
 

2. Sequence Diagram 

 
Gambar 2. Sequence diagram login 

 

 
Gambar 3. Sequence tambah data admin 

 

3. Activity Diagram 

 
Gambar 4. Activity diagram login 



 

 
Gambar 5. Activity diagram tambah data admin 

 

4. Use Case Diagram 

Pada use case ini di gambarkan operasi – operasi yang bisa di lakukan oleh admin harus melalui proses 

login terlebih dahulu, agar tidak ada data yang bisa di akses selain admin, admin bisa mengakses seluruh data 

tanpa terkecuali. 

 
Gambar 6. Use case diagram 

 

5. Class Diagram 

 

Gambar 7. Class diagram 



 

PERANCANGAN SISTEM 

1. Perancangan Masukan Sistem 

Rancangan tampilan yang akan dibuat dalam sistem informasi haul sekumpul dan msuholla arraudhah 

adalah sebagai berikut : 

 

 
Gambar 8. Rancangan form login 

 

 
Gambar 9. Rancangan form tambah data haul sekumpul 

 

2. Perancangan Keluaran Sistem 

 

 
Gambar 10. Rancangan laporan haul sekumpul 

 

 
Gambar 11. Rancangan laporan musholla arraudah 

 



 

HASIL TAMPIL APLIKASI 

 

1. Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

Hasil tampilan aplikasi adalah hasil akhir  dari rancangan antarmuka sistem yang telah dibuat 

sebelumnya. 

 
Gambar 12. Tampilan form login 

 

 
Gambar 13. Tampilan halaman utama 

 

 
Gambar 14. Tampilan dashboard admin pusat 



 

2. Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

Berikut ini adalah beberapa tampilan antarmuka keluaran sistem informasi penyewaan fasilitas olahraga 

pada Gedung Serbaguna F3 berbasis Web : 

 
Gambar 15. Tampilan laporan anggota  

 

 
Gambar 16. Tampilan laporan informasi posko 

PENGUJIAN 

Tabel 1. Pengujian halaman depan website 

no 
Deskripsi 

Pengujian 

Prosedur 

Pengujian 
Masukan Hasil yang Diharapkan 

Hasil yang 

Didapat 

1 

Memunculkan 

Halaman Website 

di Browser 

Menggunakan 

Google Chrome 

http://Apli

kasi_haul_

sekumpul.t

est  

Tampil Halaman awal website Sesuai 

2 
event klik navbar 

beranda 

menekan button 

navbar beranda 
event klik 

kembali ke halaman awal 

website 
Sesuai 

3 
event klik navbar 

informasi 

menekan button 

navbar infomasi 
event klik 

berpindah ke halaman 

informasi haul 
Sesuai 

4 
event klik icon 

navbar login 

menekan button 

navbar login 
event klik 

berpindah ke halaman login 

akun 
Sesuai 

http://aplikasi_haul_sekumpul.test/
http://aplikasi_haul_sekumpul.test/
http://aplikasi_haul_sekumpul.test/
http://aplikasi_haul_sekumpul.test/


 

5 
event klik menu 

lokasi 

menekan menu 

lokasi 
event klik 

diarahkan ke bagian data 

lokasi haul 
Sesuai 

6 
event klik menu 

cctv 

menekan menu 

cctv 
event klik 

diarahkan ke bagian daftar 

cctv 
Sesuai 

 

Tabel 2. Pengujian login 

no 
Deskripsi 

Pengujian 

Prosedur 

Pengujian 
Masukan Hasil yang Diharapkan 

Hasil yang 

Didapat 

1 inputan username 
menguji kolom 

username 

menginput 

karakter 

pada 

kolom 

menampilkan karakter inputan 

username 
sesuai 

2 inputan password 
menguji kolom 

password 

menginput 

karakter 

pada 

kolom 

menampilkan karakter inputan 

password 
sesuai 

4 
event klik 

buttonlogin 

menguji button 

'login' 
event klik 

Apabila berhasil login akan 

tampil halaman awal Admin 

Pusat/Posko 

sesuai 

5 
menguji link 

'home' 

menekan link  

'home' 
event klik 

kembali ke halaman awal 

website 
sesuai 

 

Tabel 3. Pengujian laporan data admin 

no 
Deskripsi 

Pengujian 

Prosedur 

Pengujian 
Masukan Hasil yang Diharapkan 

Hasil yang 

Didapat 

1 

Event link menu 

sidebar 'Data 

admin' 

menguji link 

menu sidebar 

'Data Admin' 

event klik 
Akan di pindahkan ke Data 

tabel admin 
sesuai 

2 
event klik button 

'Cetak Data' 

menguji button 

'Cetak Data' 
event klik 

Apabila tombol ditekan, akan 

muncul menu cetak baru 
sesuai 

3 

Event Dropdown 

menu cetak baru 

'Berdasarkan 

Bulan' 

menguji cetak 

'Berdasarkan 

Bulan' 

event klik 
muncul daftar seluruh nama 

bulan 
sesuai 

4 

Event Dropdown 

menu cetak baru 

'Berdasarkan 

Tahun' 

menguji cetak 

'Berdasarkan 

Tahun' 

event klik muncul daftar Tahun Sekarang sesuai 

5 
event klik button 

'Cetak' 

menguji button  

'Cetak' pada 

menu cetak baru 

event klik 

Berpindah ke halaman baru 

dan seluruh data admin 

tersebut menyesuaikan dengan 

filter yang di tentukan 

sesuai 

6 
event klik button 

'Close' 

menguji button 

'Close' 
event klik 

Apabila ditekan, akan 

menutup menu cetak baru 
sesuai 

7 
event klik button 

'Cetak Semua' 

menguji button 

'Cetak Semua' 
event klik 

Berpindah ke halaman baru 

dan mencetak seluruh laporan 

Data admin 

sesuai 

 

PENUTUP 

Dalam pembuatan laporan maupun program ini masih banyak kekurangan, sehingga sangat diperlukan 

saran yang membangun dalam pengembangan aplikasi ini. Dari uraian kesimpulan yang telah dijelaskan 

sebelumnya maka diperlukannya pengembangan aplikasi ini, antara lain :  

1. Perlu adanya fitur GIS agar memudahkan monitoring setiap lokasi posko. 

2. Perlu adanya fitur GIS untuk memudahkan masyarakat dalam mencari jalur untuk keberangkatan dan 

pulang saat acara haul.  

3. Adanya fitur notifikasi yang terhubung langsung dengan gawai pengguna bisa melalui (Email Gateway, 

SMS Gateway, API Whatsapp / Telegram). 

4. Perlu adanya fitur untuk analisis perkembangan peserta haul setiap tahunnya dan jumlah kasus 

kehilangan serta penemuan. 



 

5. Perlu adanya penambahan user sebagai anggota posko sebagai penjaga parkir agar bisa update keadaan 

parkir yang sudah penuh. 
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