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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 Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al Banjari atau Datu Kalampayan. Acara  haul tak hanya dihadiri 

oleh Jemaah pulau Kalimantan, namun dari seluruh penjuru nusantara bahkan mancanegara. 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. 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. 
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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 Sheikh Maulana 

Muhammad Arsyad Al Banjari or Datu Kalampayan. The haul event was not only attended by the congregation 

of the island of Borneo, but from all corners of the archipelago and even abroad. So far, the committee has had a 

lot of difficulty in dealing with this, even though posts have been established to make it easier for the public to 

find information, this is due to a lack of coordination between posts and with the central committee 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. 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  

 

Haul Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al Banjari merupakan haul yang dilaksanakan setiap tahunnya 

tepatnya di Desa Dalam Pagar Kalampayan. Haul ini selalu dihadiri banyak jemaah dari berbagai kota maupun 

mancanegara, namun informasi yang diberikan kepada jemaah masih belum memanfaatkan teknologi internet 

sehingga peran teknologi informasi sangat mendukung untuk kemudahan acara haul ini. 

 

Adapun masalah yang saat ini pada saat acara haul yaitu belum adanya suatu sistem yang terkomputerisasi 

untuk dapat meningkatkan pengelolaan acara haul agar terlaksana dengan lancar, dari Analisa dari tahun ke tahun  

acara haul Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al Banjari jemaah haul selalu bertambah. Informasi yang 

diberikan kepada Jemaah rasanya masih kurang dikarenakan informasi yang diberikan masih secara manual 

sehingga petugas haul sering kesulitan dalam menyampaikan informasi seperti pengalihan jalan, kehilangan 

kendaraan, kehilangan dari rombongan, kehilangan dan penemuan barang. Proses pengelolaan data dan informasi 

haul agar bisa berjalan dengan lancar dan efisien maka diperlukan sebuah sistem informasi yang mudah digunakan 

oleh admin serta pengelolaan data yang lebih cepat dan efisien juga sistem informasi dapat menghasilkan laporan 

yang akurat. 

  

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

INFORMASI HAUL KALAMPAYAN SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI” 

 

METODE  

 

Dalam penelitian diperlukan dua buah metode penelitian yaitu metode pengumpulan data dan metode 

pengembangan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan data-data: 

 

a. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Observasi 

Pengamatan dengan terjun langsung ke lapangan, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan kegiatan-

kegiatan di Kalampayan dengan maksud untuk memudahkan dalam penyusunan penelitian. 

2. Metode Wawancara 

Data - data laporan penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yaitu dengan bertanya langsung dengan 

yang bertanggung jawab sebagai Penjaga Makam yaitu Bapak Rifqi untuk memberikan informasi mengenai 

Haul Kalampayan serta bertanya kepada orang-orang yang terlibat dan dianggap mengerti mengenai 

penelitian ini. Dalam penyusunan penelitian ini, didapatkan data langsung dari lingkungan tempat Haul Desa 

Kalampayan. 

3. Metode Dokumentasi 

Mengumpulkan data dengan meminta dan mengamati dokumen pada panitia haul yang berhubungan dengan 

aplikasi yang akan dibuat. 

4. Metode Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data dan dokumentasi dari jurnal, artikel, media massa, internet dan sumber informasi lain. 

 

b. Metode Pengembangan Sistem 

Dalam pengembangan perangkat lunak yang di sajikan dalam bentuk Waterfall Development Model sebagai 

berikut 

1. Requirement gathering and analysis 

Pada tahap  requirement atau spesifikasi kebutuhan sistem adalah mengumpulkan semua kebutuhan 

kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus terpenuhi oleh program yang akan dibangun. 

Fase ini harus diselesaikan sepenuhnya untuk membuat desain yang lengkap. 

2. System design 

Tahapan selanjutnya adalah design dibuat setelah kebutuhan lengkap dikumpulkan. 

3. Implementation 

Selanjutnya ialah tahap implementasi, yaitu dimana design atau rancangan program diterjemahkan ke 

dalam kode-kode dalam bahasa pemrograman yang telah ditentukan. Program yang dibangun langsung 

diuji baik secara unit. 

4. Integration and testing 

Kemudian, konsistensi unit-unit program akan diperiksa secara menyeluruh(system check). 

5. Deployment of system 

Mengoperasikan program dilingkungannya dan melakukan pemeliharaan, seperti penyesuaian atau 

perubahan karena adaptasi dengan situasi sebenarnya. 



 

 

 

 

6. Maintenance 

Proses pemeliharaan sistem yang telah dibangun. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil dari penelitian ini yaitu berupa program aplikasi berbasis web yang dapat mendukung pengolahan 

data agar lebih baik dan lebih cepat pada Haul Kalampayan. Diharapkan dengan hasil penelitian ini agar dapat 

benar-benar bermanfaat dan membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. 

 

Analisis Sistem Yang Berjalan 

 

Sistem pengelolaan Haul Kalampayan pada dasarnya yaitu belum memiliki sistem informasi sendiri dan 

masih menggunakan sistem manual dalam pengolahan datanya. Selama ini informasi yang diberikan kepada 

Jemaah rasanya masih kurang dikarenakan informasi yang diberikan masih secara manual sehingga petugas haul 

sering kesulitan dalam menyampaikan informasi seperti pengalihan jalan, kehilangan kendaraan, kehilangan dari 

rombongan, kehilangan barang dan penemuan barang. 

 

Flowmap Sistem Yang Berjalan 

 

Ini merupakan gambaran umum dari sistem yang berjalan dibuat dalam bentuk Flowmap yakni sebagai 

berikut: 

 
Gambar 1. 1 Flowmap Sistem Yang Berjalan 

Berikut ini adalah rancangan Use Case dari metode UML (Unified Modelling Language) yang digunakan dalam 

membangun program aplikasi ini. 

 

 
Gambar 1. 2 Usecase Diagram 



 

 

 

Relasi Tabel 

 

Relasi tabel merupakan suatu hubungan antar tabel yang ada dalam database, dimana tabel-tabel yang 

berhubungan akan dikoneksikan dengan relasi tabel, relasi yang dibuat antara tabel yang memiliki foreign 

key/kunci tamu dengan tabel utama atau tabel induk. Berikut ini relasi antar tabel dalam database pada sistem ini: 

 

 
Gambar 1. 3 Relasi Antar Tabel 

Implementasi antar muka ( user interface implementation ) yang dirancang dengan menggunakan bahasa 

pemograman PHP pada Sistem Infromasi Haul Kalampayan Syeh Muhammad Arsyad Al Banjari sebagai 

berikut: 

1. Tampilan Halaman Awal 

 
Gambar 1. 4 Tampilan Halaman Awal 

  



 

 

 

2. Tampilan Form Login 

 
Gambar 1. 5 Tampilan Form Login 

 

3. Tampilan Dashboard Admin 

 
Gambar 1. 6 Tampilan Dashboard Admin 

 

Tampilan laporan ialah hasil dari suatu sistem berupa laporan data yang dihasilkan sistem. Tampilan yang 

di implementasikan dengan menggunakan bahasa pemograman PHP pada Sistem Infromasi Haul Kalampayan 

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari adalah sebagai berikut : 

1. Tampilan Laporan Data Posko 

 
Gambar 1. 7 Tampilan Laporan Data Posko 

  



 

 

 

2. Tampilan Laporan Data Rombongan 

 
Gambar 1. 8 Tampilan Laporan Data Rombongan 

 

 

 

PENUTUP 

a. Kesimpulan 

Setelah melalui beberapa tahapan dan pembahasan penelitian untuk menghasilkan sebuah Sistem 

Informasi Haul Kalampayan, dengan melihat dari permasalahan maka dapat diambil kesimpulan dengan 

adanya sistem informasi ini dapat mempermudah dan mempercepat kinerja anggota posko dalam melakukan 

pengelolaan data haul. Data - data haul akan tersimpan dengan rapi di dalam database dan  mempercepat proses 

pencarian data oleh petugas posko. Mempermudah petugas haul dalam pencarian laporan dikarenakan laporan 

sudah tersimpan dengan baik dan dapat dicari menggunakan filter laporan dan memberikan informasi yang 

akurat serta realtime kepada Jemaah haul untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi yang 

diberikan.  

 

b. Saran 

Beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk 

pengembangan selanjutnya adalah : 

1. Perlu adanya fitur GIS agar masyarakat dimudahkan dalam mencari jalur untuk keberangkatan dan pulang 

disaat acara haul berlangsung. 

2. Perlu adanya fitur notifikasi yang terhubung langsung dengan pengguna agar penguna bisa langsung 

mendapat informasi ketika barang, kendaraan, rombongan mereka yang hilang telah ditemukan kembali. 

3. Semoga kedepannya aplikasi ini dapat dikembangkan lagi menjadi sistem informasi berbasis android. 
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