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ABSTRAK 

Kemajuan luar biasa dalam sistem informasi melalui media teknologi membawa pengaruh besar pada 

industri, perkantoran, pendidikan, pemerintahan dan seterusnya. Sistem informasi memberikan manfaat 

terutama dalam menangani masalah pengelolaan data seperti memasukan data, memproses data, menyimpan 

data, dan pembuatan laporan berbasis komputer. Pada penelitian ini penulis menemukan permasalahan di Masjid 

Agung Al Munawwarah Banjarbaru yaitu proses rekapitulasi yang dilakukan selama ini masih menggunakan 

aplikasi Microsoft Excel, sehingga proses rekapitulasi tidak efisien seperti file yang sudah disimpan mengalami 

error atau tidak bisa dibuka kembali, hasil rekapitulasi tidak akurat dan adanya perbedaan data pada saat 

memasukkan data dikarenakan penyimpanan data yang terpisah dalam file disetiap komputer yang berbeda. 

    Berdasarkan permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan membuat sistem informasi berbasis 

PWA (Progressive Web Apps) menggunakan bahasa pemrograman PHP disertai framework Laravel, MySQL 

sebagai tempat penyimpanan data menggunakan aplikasi XAMPP. Dengan dibuat nya sistem ini diharapkan 

dapat membantu dalam pengolahan data pada proses rekapitulasi serta monitoring terhadap kegiatan yang 

dilaksanakan di Masjid Agung Al Munawwarah Banjarbaru secara efisien, menghemat waktu, dan akurat. 
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ABSTRACT 

The remarkable advances in information systems through technological media have had a profound 

influence on industry, offices, education, government and so on. Information systems provide benefits especially 

in dealing with data management issues such as entering data, processing data, storing data, and creating 

computer-based reports. In this study, the author found problems in the Great Mosque of Al Munawwarah  
Banjarbaru, namely the  recapitulation process carried out so far  still using Microsoft Excel applications, so 

that the  recapitulation process is not efficient as files that have been stored experience  errors.   or can 

not be reopened, the results of the recapitulation are inaccurate and there are differences in data when entering 

data due to the storage of separate data in files on each different computer. 

 Based on these problems can be solved by creating a PWA-based information system(Progressive Web 

Apps)using the PHP programming language with  laravel framework, MySQL as a data storage place 

using XAMPP applications.  With the creation of this system is expected to help in the processing of data in the 

recapitulation process  and monitoring of activities carried out at the Great Mosque of Al Munawwarah  
Banjarbaru efficiently, save time, and accurately. 
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PENDAHULUAN  

Masjid Agung Al Munawwarah adalah Masjid yang menjadi ikon kota Banjarbaru, Masjid ini 

beralamat di Jl. Trikora Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi 

Kalimantan Selatan.  

Masjid ini dibangun oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dan diresmikan pada 1 Juli 2010 oleh Wali Kota 

Banjarbaru saat itu, Rudy Resnawan dengan daya tampung ±4.500 jama’ah. 

Masjid Agung Al Munawwarah adalah salah satu yang paling aktif melaksanakan kegiatan keagamaan 

dan berdampak sangat besar terhadap kesadaran masyarakat untuk Sholat berjamaah di Masjid. Beberapa 

kegiatan yang sangat menarik perhatian masyarakat diantaranya adalah Gerakan Sholat Subuh berjamaah, 

Tabliq Akbar yang mengundang Da’i kondang dari segala penjuru negeri, Pengajian rutin yang mengupas tuntas 

kitab dan lain sebagainya. 

Pada penelitian ini penulis menemukan permasalahan di Masjid Agung Al Munawwarah Banjarbaru 

yaitu proses rekapitulasi yang dilakukan selama ini masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel, sehingga 

proses rekapitulasi tidak efisien seperti file yang sudah disimpan mengalami error atau tidak bisa dibuka 

kembali, hasil rekapitulasi tidak akurat dan adanya perbedaan data pada saat memasukkan data dikarenakan 

penyimpanan data yang terpisah dalam file disetiap komputer yang berbeda. 

Berdasarkan permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan membuat sistem informasi berbasis PWA 

(Progressive Web Apps) menggunakan bahasa pemrograman PHP disertai framework Laravel, MySQL sebagai 

tempat penyimpanan data menggunakan aplikasi XAMPP.  

Aplikasi ini adalah satu bentuk perwujudan keseriusan pengurus Masjid Agung Al Munawwarah untuk 

melakukan monitoring terhadap kegiatan yang sudah dirancang dengan baik dan dilaksanakan dengan luar biasa 

agar bisa dipertanggungjawabkan apabila ada pemeriksaan terkait kegiatan yang dilaksanakan, mengingat 

Masjid ini didirikan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Diharapkan aplikasi ini dapat memudahkan pengelola Masjid Agung Al Munawwarah dalam melakukan 

rekapitulasi serta monitoring terhadap kegiatan yang dilaksanakan di Masjid ini kedepannya. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka perlu dibuat suatu sistem informasi monitoring 

kegiatan pada Masjid Agung Al Munawwarah yang berjudul “SISTEM INFORMASI MONITORING 

KEGIATAN KEAGAMAAN PADA MASJID AGUNG AL MUNAWWARAH BERBASIS PWA”. 

 

Table 1 Penelitian Terkait 

No Judul Nama Peneliti 

dan Tahun 

Masalah 

1 Perancangan Aplikasi 

Pengelolaan Kas Masjid 

Noor Latifah 

(2017) 

untuk mengolah dana kas  seperti  zakat,  infaq,  

dan  shodaqoh  masih  dilakukan atau  dicatat  

pada  pembukuan  yang  menyebabkan  hasil 

informasi  sering  tidak  akurat.  Baik  dana  

yang  diperoleh maupun  dana  yang  

disalurkan. 

https://ejournal.unisnu.ac.id/JDPT/article/view/539/856 

2 Perancangan Dan Implementasi 

Aplikasi Ikhtisar Kas  

Masjid Istiqomah Berbasis 

Desktop 

Amarudin, 

Agung Sofiandri 

(2018)  

untuk mengolah dana kas  seperti  zakat,  infaq,  

dan  shodaqoh  masih  dilakukan atau  dicatat  

pada  pembukuan  yang  menyebabkan  hasil 

informasi  sering  tidak  akurat.  Baik  dana  

yang  diperoleh maupun  dana  yang  

disalurkan. 

https://ejurnal.teknokrat.ac.id/index.php/teknokompak/article/view/148/114 

3 Membangun Sistem Informasi 

Monitoring Kegiatan Proyek 

Pemancar Sinyal BTS Berbasis 

WEB Pada PT.Swatama Mega 

Teknik  

Andi Megawati,  

Dian Gustina 

(2018)  

Membantu perusahaan untuk memantau 

kemajuan pelaksanaan proyek dan membantu 

membuat keputusan bagi perusahaan  

https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/fifo/article/view/2937 

    

 

 

 

 



 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Halaman Login 

 
Gambar  1 Halaman Login 

Halaman login berfungsi untuk memvalidasi user yang masuk ke dalam sistem, agar tidak terjadi 

hal yang tidak diinginkan, maka yang dapat masuk kedalam sistem hanya admin yang memiliki hak 

akses. 

 

 
2. Halaman Dashboard 

 
Gambar  2 Halaman Dashboard 

Halaman dashboard berfungsi untuk menampilkan statistik seperti jumlah pengurus masjid, Imam, 

Khatib, Muadzin hingga grafik kegiatan keagamaan tiap tahun. 

  



 

3. Halaman Kegiatan Rutin 

 
Gambar  3 Halaman Kegiatan Rutin 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data kegiatan rutin dimana pada halaman ini 

pula admin dapat menginputkan data melalui tombol tambah data diatas halaman, pada halaman tersebut 

admin dapat menambahkan nama kegiatan, waktu kegiatan serta memilih imam dari data imam yang 

telah diinputkan terlebih dahulu pada menu master. 

 

4. Halaman Kegiatan Hari Besar 

 
Gambar  4 Halaman Kegiatan Hari Besar 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data kegiatan hari besar dimana pada halaman 

ini pula admin dapat menginputkan data melalui tombol tambah data diatas halaman, pada halaman 

tersebut admin dapat menambahkan nama kegiatan, waktu kegiatan, penyelenggara, serta memilih 

petugas dari data petugas yang telah diinputkan terlebih dahulu pada menu master. 

 

  



 

5. Halaman Kegiatan Pengajian 

 
Gambar  5 Halaman Kegiatan Pengajian 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data kegiatan pengajian dimana pada halaman 

ini pula admin dapat menginputkan data melalui tombol tambah data diatas halaman, pada halaman 

tersebut admin dapat menambahkan nama kegiatan, waktu kegiatan (mulai dan berakhir), serta memilih 

guru dari data guru yang telah diinputkan terlebih dahulu pada menu master. 

 

6. Halaman Kegiatan Dakwah 

 
Gambar  6 Halaman Kegiatan Dakwah 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data kegiatan dakwah dimana pada halaman 

ini pula admin dapat menginputkan data melalui tombol tambah data diatas halaman, pada halaman 

tersebut admin dapat menambahkan nama kegiatan, waktu kegiatan, penyelenggara, serta memilih 

penyelenggara dari data penyelenggara yang telah diinputkan terlebih dahulu pada menu master. 

  



 

7. Halaman Kegiatan Sholat Jum’at 

 
Gambar  7 Halaman Kegiatan Sholat Jum’at 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data kegiatan Sholat Jum’at dimana pada 

halaman ini pula admin dapat menginputkan data melalui tombol tambah data diatas halaman, pada 

halaman tersebut admin dapat menambahkan nama kegiatan, waktu kegiatan, penyelenggara, serta 

memilih Imam dan Khatib serta Mu’adzin dari data yang telah diinputkan terlebih dahulu pada menu 

master. 

 

8. Halaman Kegiatan Pengurus 

 
Gambar  8 Halaman Kegiatan Pengurus 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data kegiatan pengurus dimana pada halaman 

ini pula admin dapat menginputkan data melalui tombol tambah data diatas halaman, pada halaman 

tersebut admin dapat memilih nama pengurus dari data yang telah diinputkan terlebih dahulu pada menu 

master, menambahkan nama kegiatan serta waktu kegiatan. 

  



 

9. Halaman Kegiatan Belajar Mengajar 

 
Gambar  9 Halaman Kegiatan Belajar Mengajar 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data kegiatan belajar mengajar dimana pada 

halaman ini pula admin dapat menginputkan data melalui tombol tambah data diatas halaman, pada 

halaman tersebut admin dapat menambahkan nama kegiatan dan waktu kegiatan serta memilih 

pembimbing dari data yang telah diinputkan terlebih dahulu pada menu master. 

 

10. Laporan Guru Pengajian 

 
Gambar  10 Laporan Guru Pengajian 

Halaman ini menampilkan jadwal pengajian yang masih aktif beserta nama guru dan tema 

kegiatan kajian yang diambil dari data yang telah diinputkan pada halaman kegiatan pengajian. 

  



 

11. Laporan Kegiatan Rutin 

 
Gambar  11 Laporan Kegiatan Rutin 

Halaman ini menampilkan jadwal kegiatan rutin beserta nama Imam yang diambil dari data yang 

telah diinputkan pada halaman kegiatan rutin. 

 

12. Laporan Kegiatan Hari Besar 

 
Gambar  12 Laporan Kegiatan Hari Besar 

 

Halaman ini menampilkan jadwal kegiatan Hari Besar Islam beserta nama kegiatan dan petugas 

yang diambil dari data yang telah diinputkan pada halaman kegiatan hari besar. 

  



 

13. Laporan Kegiatan Pengajian 

 
Gambar  13 Laporan Kegiatan Pengajian 

Halaman ini menampilkan jadwal kegiatan pengajian beserta nama kegiatan yang diambil dari 

data yang telah diinputkan pada halaman kegiatan pengajian. 

 

14. Laporan Kegiatan Dakwah 

 
Gambar  14 Laporan Kegiatan Dakwah 

Halaman ini menampilkan jadwal kegiatan dakwah beserta nama kegiatan dan penyelenggara 

yang diambil dari data yang telah diinputkan pada halaman kegiatan dakwah. 

  



 

15. Laporan Kegiatan Pengurus 

 
Gambar  15 Laporan Kegiatan Pengurus 

Halaman ini menampilkan jadwal kegiatan pengurus beserta nama kegiatan dan pengurus yang 

bertugas yang diambil dari data yang telah diinputkan pada halaman kegiatan pengurus. 

 

16. Laporan Kegiatan Sholat Jum’at 

 
Gambar  16 Laporan Kegiatan Sholat Jum’at 

  



PENUTUP 

Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil analisa sistem, perancangan dan pengujian pada Sistem Informasi 

Monitoring Kegiatan Keagamaan Pada Masjid Agung Al Munawwarah Banjarbaru Berbasis PWA. 

Dapat disimpulkan bahwa :  

1. Dengan adanya Sistem Informasi Monitoring Kegiatan Keagamaan Pada Masjid Agung Al 

Munawwarah Banjarbaru Berbasis PWA dapat memudahkan admin melakukan rekapitulasi 

kegiatan, tanpa harus membuat berkas baru setiap kali ada kegiatan baru. 

2. Dengan adanya aplikasi ini juga memudahkan admin menjadwalkan kegiatan, tanpa harus 

mencari dan mengetik manual nama narasumber karena sudah tersedia fitur pencarian pada 

sistem 

3. Pembuatan laporan juga menjadi lebih mudah karena laporan dapat di generate bahkan di 

filter otomatis dari data kegiatan yang sudah terinput. 

4. Sistem yang dikembangkan ini juga memberikan pengalaman yang berbeda bagi pengguna 

umum karena sistem ini berbasis PWA yang dimana halaman umum dapat diakses 

multiplatform yang artinya dapat diakses melalui PC maupun Smartphone. 

 

Saran 

1. Dalam pengembangan sistem ini  terdapat kekurangan yang dikarenakan keterbatasan 

kemampuan dari penulis dimana kekurangan tersebut diantaranya adalah : Tidak adanya 

fitur untuk mengelola keuangan dan tidak ada sistem yang berbasis Android maupun 

Iphone. 

2. Untuk dapat menyempurnakan sistem yang sudah dikembangan saat ini, pengembang 

selanjutnya dapat menambahkan fitur untuk mengelola keuangan Masjid, serta membuat 

versi Android maupun Iphone agar pengguna umum dapat mendapatkan informasi berupa 

notifikasi langsung di smartphonenya apabila ada kegiatan terbaru pada Masjid Agung Al 

Munawwarah
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