
i 
 

RANCANG BANGUN APLIKASI INFORMASI KEGIATAN BIRO HAJI 
DAN UMROH BERBASIS ANDROID  

(STUDI KASUS PT. AS-SALAM RAHMAN AL-MUGHNI) 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar 
Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika 

Fakultas Sains dan Teknologi 
UIN Alauddin Makassar 

 
 
 

Oleh: 

Mutmainnah Rahman 
NIM: 6020114097 

 
 
 
 

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA 
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
2019 

 

 

 



ii 
 

 
 

 



iii 
 

 
 

 

  



iv 
 

 
 

 



v 
 

 
 

 

KATA PENGANTAR 
 

 

 

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah swt. yang telah memberikan 

rahmat dan hidayah-Nya serta shalawat dan taslim kepada Nabi Muhammad saw. 

beserta keluarganya dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi Informasi Kegiatan Biro Haji 

dan Umroh Berbasis Android (Studi Kasus PT. As Salam Rahman Al Mughni)”. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menambah khasanah dan wawasan, khususnya di bidang teknologi dan 

pendidikan. 

Dalam pelaksanaan penelitian sampai pembuatan skripsi ini, penulis 

banyak sekali mengalami kesulitan dan hambatan. Terima kasih yang tak 

terhingga kepada orang tua penulis, Ayahanda H. Rahman Farid dan Ibunda 

Nurmiati yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan baik moral 

maupun materiil yang merupakan kekuatan besar bagi penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

Skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan bantuan berbagai pihak, 

sehingga sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 
 
1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. sebagai Rektor Universitas 

Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag. sebagai Dekan Fakultas Sains dan 

Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. 



vi 
 

 
 

3. Bapak Faisal, S.T., M.T. sebagai Ketua Jurusan Teknik Informatika dan 

Bapak A. Muhammad Syafar, S.T., M.T. sebagai Sekretaris Jurusan 

Teknik Informatika. 

4. Bapak Faisal Akib, S.Kom., M.Kom. sebagai pembimbing I dan Bapak Nur 

Afif, S.T., M.T. sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan 

membantu penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan 

skripsi ini hingga selesai 

5. Bapak Faisal, S.T., M.T. sebagai Penguji I dan Bapak Dr. Mukhlis Mukhtar, 

M.Ag. selaku Penguji II yang telah menguji dan membimbing dalam 

penulisan skripsi ini. 

6. Seluruh staf civitas akademik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin 

Makassar yang telah banyak membantu dan menyuport sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. 

7. Seluruh dosen, staf dan karyawan Jurusan Teknik Informatika Fakultas 

Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak 

memberikan sumbangsih baik tenaga maupun pikiran. 

8. Teman-teman SEQUENT14L, angkatan 2014 Teknik Informatika yang 

tidak dapat disebut satu persatu, teman seperjuangan yang memberikan 

warna-warni dalam kehidupan perkuliahan sampai penggarapan skripsi. 

9. Sahabat-sahabat saya Lilis, Mutia, Mutmainnah, Sitti Eka, Asnita Suci dan 

Diana yang selalu memberikan dukungan, doa, pengalaman, semangat dan 

canda-tawa selama penggarapan skripsi. 

10. Sahabat saya, Mukarramah Thuhury dan Andi Asti Abadi Islam yang selalu 

memberikan doa, semangat dan dukungan moral selama penggarapan 

skripsi. 

11. Kakanda Muhammad Fadly, yang selalu memberikan semangat dan 

dukungan serta dorongan selama penggarapan skripsi. 



vii 
 

 
 

12. Teman-teman Posko Bonto Ujung yang memberikan dukungan, doa, 

pengalaman, semangat dan canda-tawa selama penggarapan skripsi.  

13. Sepupu-sepupu saya sekaligus teman bermain saya dari kecil, Andi Sitti 

Nafisah Amir dan Siti Marwah yang selalu membantu saya dan memberikan 

semangat serta doanya. 

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan 

tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi kepada penulis sehingga dapat 

terselesaikan skripsi ini. 

Penulis sadar bahwa tentunya dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

terdapat kekurangan untuk itu saran dan kritik dari pembaca yang sifatnya 

membangun sangat diharapkan, demi pengembangan kemampuan penulis 

kedepan. 

Akhir kata, hanya kepada Allah swt penulis memohon ridho dan 

maghfirah-Nya, semoga keikhlasan dan bantuan yang telah diberikan kepada 

penulis dapat bernilai pahala disisi-Nya. Semoga karya ini dapat memberikan 

manfaat kepada mereka yang membutuhkan, semoga Allah swt melimpahkan 

rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin. 

 

Makassar, 20 Maret 2019 
Penyusun, 

 

 

Mutmainnah Rahman  
NIM: 60200114097 

 

 

 



viii 
 

 
 

DAFTAR ISI 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ...................................................................... ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................................... iii 

PENGESAHAN SKRIPSI ........................................................................................... iv 

KATA PENGANTAR .................................................................................................. v 

DAFTAR ISI ............................................................................................................... viii 

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................... x 

DAFTAR TABEL ........................................................................................................  xii 

ABSTRAK ................................................................................................................... xiii 

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1 

A.  Latar Belakang Masalah ........................................................................................ 1 

B.  Rumusan Masalah ................................................................................................. 5 

C.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .................................................................. 6 

D.  Kajian Pustaka ....................................................................................................... 7 

E.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian ......................................................................... 10 

BAB II TINJAUAN TEORITIS ................................................................................. 12 

A.  PT. As-Salam Rahman Al Mughni ..................................................................... 12 

B.  Haji dan Umroh ................................................................................................... 15 

C.  Aplikasi ............................................................................................................... 17 

D.  Android ............................................................................................................... 19 

E.  The Dalvik Virtual Machine (DVM) ......................................................................... 23 

F.  Software Development Kit (SDK) .............................................................................. 24 

G.  MySQL ........................................................................................................................... 24 

H.   XAMPP ............................................................................................................... 25 

I.   Unified Modeling Language (UML) .......................................................................... 27 

BAB III METODE PENELITIAN ............................................................................. 29 



ix 
 

 
 

A.  Jenis dan Lokasi Penelitian ......................................................................................... 29 

B.  Pendekatan Penelitian .................................................................................................. 29 

C.  Sumber Data .................................................................................................................. 29 

D.  Metode Pengumpulan Data ........................................................................................ 30 
 
E.  Instrumen Penelitian ............................................................................................ 30 

F.  Teknik Pengolahan dan Analisis Data ....................................................................... 31 

G.  Metode Perancangan Aplikasi .................................................................................... 32 

H.  Teknik Pengujian Sistem ............................................................................................ 34 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM ................................................ 38 

A.  Analisis Sistem yang Sedang Berjalan ................................................................ 38 

B.  Analisis Sistem yang Diusulkan ................................................................................. 40 

C.  Perancangan Sistem ..................................................................................................... 43 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM ........................................ 53 

A.  Implementasi ................................................................................................................ 53 

B.  Analisis Hasil Pengujian ............................................................................................. 63 

BAB VI PENUTUP ............................................................................................................... 67 

A.  Kesimpulan ......................................................................................................... 67 

B.  Saran ............................................................................................................................. .. 67 

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................. 69 

RIWAYAT HIDUP PENULIS ........................................................................................... 71 

 

  



x 
 

 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar III.1 Model Waterfall .............................................................................  30 

Gambar III.2 Hirarki Pengujian Integrasi .............................................................  37 

Gambar IV.1 Flowmap Sistem Yang Berjalan .....................................................  39 

Gambar IV.2 Flowmap Sistem Yang Diusulkan ..................................................  41 

Gambar IV.3 Use Case Diagram ..........................................................................  44 

Gambar IV.4 Activity Diagram............................................................................  45 

Gambar IV.5 Class Diagram ................................................................................  46 

Gambar IV.6 Sequence Diagram .........................................................................  47 

Gambar IV.8 Halaman Utama Pada Aplikasi .......................................................  48 

Gambar IV.9 Halaman Login Pada Aplikasi ........................................................  48 

Gambar IV.10 Halaman Daftar Haji dan Umroh Pada Aplikasi............................  49 

Gambar IV.11 Halaman Paket Haji Pada Aplikasi ...............................................  49 

Gambar IV.12 Halaman Paket Umroh Pada Aplikasi ...........................................  50 

Gambar IV.13 Halaman Dokumentasi Pada Aplikasi ...........................................  51 

Gambar IV.14 Halaman Kontak Pendamping Pada Aplikasi ................................  51 

Gambar IV.15 Halaman Informasi Haji dan Informasi Umroh .............................  52 

Gambar V.1 Antarmuka Halaman Login..............................................................  53 

Gambar V.2 Antarmuka Halaman Utama ............................................................  54 

Gambar V.3 Antarmuka Halaman Haji ................................................................  55 

Gambar V.4 Antarmuka Halaman Umroh ............................................................  56 

Gambar V.5 Antarmuka Halaman Daftar Haji .....................................................  57 



xi 
 

 
 

Gambar V.6 Antarmuka Halaman Daftar Umroh .................................................  58 

Gambar V.7 Antarmuka Halaman Dokumentasi ..................................................  59 

Gambar V.8 Antarmuka Halaman Kontak Pendamping .......................................  60 

Gambar V.9 Antarmuka Halaman Doa Haji Dan Umroh .....................................  61 

Gambar V.10 Antarmuka Halaman Maps ............................................................  62 

 

  



xii 
 

 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel IV.1 Tabel Pengujian Login ............................................................................   63 

Tabel IV. 2 Tabel Pengujian Daftar Haji  .................................................................   66 

Tabel IV.3 Tabel Pengujian Daftar Umroh ...............................................................   66 

  



xiii 
 

 
 

ABSTRAK 
 

Nama :  Mutmainnah Rahman 
Nim :  60200114097 
Jurusan :  Teknik Informatika 
Judul :  Rancang Bangun Aplikasi Informasi Kegiatan Biro Haji dan 

Umroh Berbasis Android (Studi Kasus PT. As-Salam Rahman 
Al Mughni) 

Pembimbing I :  Faisal Akib, S.Kom., M.Kom 
Pembimbing II :  Nur Afif, S.T., M.T 

 
 
Umat Islam menunaikan ibadah haji dan umroh merupakan ibadah yang wajib bagi yang 

mampu. Perjalanan ibadah haji dan umroh merupakan perjalanan suci yang memerlukan 
kesiapan fisik dan mental. Untuk persiapan keberangkatan, calon jamaah haji telah diberi 
bimbingan tentang bagaimana cara melaksanakan ibadah yang baik dan benar salama 
melakukan perjalanan ibadah haji dan umroh. Saat ini pelayanan biro haji dan umroh masih 
menggunakan sms dan telepon atau bahkan mendatangi kantor biro haji dan umroh yang 
masih kurang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah aplikasi biro haji dan 
umroh berbasis android yang memberikan kemudahan bagi klien dalam melakukan proses 
pendaftaran ataupun memperoleh informasi dari biro haji dan umroh secara efektif dan 
efisien. Dimana Aplikasi biro haji dan umroh ini akan dibuat untuk media promosi bagi 
pihak biro haji dan umroh sebagai media untuk memudahkan klien mengakses aplikasi biro 
haji dan umroh berbasis android yang bisa diakses pada smartphone. 

 
Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, jenis 

penelitian deskriptif yang digunakan adalah Design and Creation yang merupakan jenis 
penelitian untuk mengembangkan produk dibidang teknologi dan informasi. Sedangkan 
metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Analisis yang dilakukan adalah analisis system dan analisis aplikasi. Aplikasi 
ini memiliki Hak Akses untuk Admin untuk melakukan pengolahan data pada Web. Untuk 
studi kasus dilakukan pada Biro Haji dan Umroh PT. As-Salam Rahman Al Mughni. 

 
Aplikasi ini diuji menggunakan uji unit, sistem dan integrasi yaitu pengujian unit, 

integrasi dan sistem. Pengujian unit adalah sebuah metode pengujian perangkat lunak. 
Pengujian integrasi merupakan tahap dalam pengujian perangkat lunak dimana modul 
perangkat lunak individu digabungkan dan diuji sebagai sebuah kelompok. Pengujian sistem 
merupakan proses untuk menampilkan sistem dan menemukan kesalahan pada sistem, 
sebelum sistem tersebut diberikan kepada pengguna. Kesimpulannya bahwa Aplikasi Biro 
Haji dan Umroh Berbasis Android. Diharapkan dapat membantu promosi dan pemberian 
informasi agar lebih mudah dan efisien. 

 
 
 

Kata Kunci : Biro Haji dan Umroh, Android 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bagi setiap umat muslim menginginkan agar tercapainya kesempurnaan dalam 

beribadah dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-

Nya, Al-Qur’an dan hadist adalah pegangan bagi setiap umat muslim dan muslimah 

salah satunya adalah rukun Islam yaitu menunaikan ibadah haji. 

Untuk umat Islam menunaikan ibadah haji dan umroh merupakan ibadah yang 

wajib bagi yang mampu. Perjalanan ibadah haji dan umroh merupakan perjalanan 

suci yang memerlukan kesiapan fisik dan mental. Untuk persiapan keberangkatan, 

calon jamaah haji telah diberi bimbingan tentang bagaimana cara melaksanakan 

ibadah yang baik dan benar salama melakukan perjalanan ibadah haji dan umroh. 

Allah SWT berfirman dalam Q.S Ali Imran/3:96-97 : 

 

Terjemahnya :  
“Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia, ialah 
(Baitullah) yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi 
seluruh alam; Disana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) adalah 
maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah), niscaya dia aman. 
Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah dalah melakukan ibadah 
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haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang-orang yang mampu mengadakan 
perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka 
ketahuilah bahwa Allah MahaKaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh 
alam.” (Tafsir Muyassar 1, 2016) 

 

Dalam tafsir dijelaskan bahwa :  Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun 

untuk peribadahan kepada Allah dimuka bumi ialah Baitullah yang berada di negeri 

Mekkah. Rumah ini rumah penuh berkah, dimana kebajikan dilipat gandakan dan 

limpahan rahmat turunan disana. Dan dalam menghadap kepadanya ketika sholat 

dan mendatanginya untuk pelaksanaan haji dan umroh terdapat kabaikan dan 

hidayah bagi sekalian manusia secara keseluruhan.; Dan pada baitullah ini terdapat 

bukti-bukti nyata bahwa bahwa ia dibangun oleh tangan Ibrahim dan sesungguhnya 

Allah mengagungkan dan memuliakannya. Diantaranya adalah Maqom Ibrahim 

yaitu, batu yang Ibrahim berpijak diatasnya ketika dia dan putranya tidak ada 

seorang pun yang berbuat buruk kepadanya. Dan sesungguhnya Allah telah 

mewajibkan atas orang yang mampu dari kalangan manusia dimanapun berada 

untuk mendatangi Baitullah ini guna menjalankan manasih haji. Dan barangsiapa 

tidak membutuhkannya, haji dana mal perbuatannya serta juga seluruh makhluk-

Nya.(Tasfir Muyassar 1,2016) 

PT. As-Salam Rahman Al Mugni merupakan lembaga yang bergerak dalam 

bidang kepengurusan para calon jamaah haji dan umroh yang bersifat kelompok. 

Sistem pelayanan yang diberikan oleh PT. As-Salam Rahman Al Mugni saat ini 

adalah pelayanan pendaftaran calon jamaah umroh dan haji yang biasanya 

dilakukan dengan mendatangi kantor dam membawa berkas yang dibutuhkan untuk 

melakukan pendaftaran, pengurusan passport yang biasanya dilakukan oleh staf  
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PT. As-Salam Rahman Al Mugni, proses pembayaran, pengecekan jadwal 

bimbingan atau manasik untuk calon jamaah yang biasanya diinfokan oleh staf PT. 

As-Salam Rahman Al Mugni dengan menghubungi calon jamaah satu persatu, 

pengecekan keberangkatan dan pengecekan nomor porsi yang biasanya diberi 

tahukan oleh staf PT. As-Salam Rahman Al Mugni pada saat manasik dilakukan.  

Bimbingan atau manasik haji dan umroh yang dilakukan PT. As-Salam 

Rahman Al Mugni diberikan secara langsung dan juga tidak langsung. Secara 

langsung, PT. As-Salam Rahman Al Mugni ini mengadakan pelatihan langsung 

atau yang biasanya disebut dengan manasik tentang tuntunan ibadah haji dan umroh 

beserta dengan doa-doa dan tata cara yang baik dan benar munurut syari’at agama. 

Secara tidak langsung, PT. As-Salam Rahman Al Mugni memberikan buku 

panduan. Dari hasil wawancara dengan salah satu jamaah dapat disimpulkan bahwa 

buku panduan dinilai masih belum praktis karena ada beberapa point pada buku 

panduan tersebut yang kurang rinci akibatnya mempersulit jamaah dalam 

malaksanakan ibdah haji dan umroh. 

Saat ini PT. As-Salam Rahman Al Mugni melakukan segalanya mulai dari 

pendaftaran hingga keberangkatan dengan cara mencatat satu persatu data jamaah 

yang diperlukan, pada proses pendaftaran haji dan umroh memerlukan banyak 

dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh para calon jamaah haji dan umroh 

yang ingin menunaikan ibadah haji dan umroh. Apabila calon jamaah lupa 

membawa salah satu dokemn-dokumen yang dibutuhkan saat pendaftaran maka 

calon jamaah harus kembali ke kantor PT. As-Salam Rahman Al Mugni keesokan 

harinya, akibatnya hanya proses pendaftaran saja memerlukan waktu yang lama.  
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Pemberian informasi-informasi yang terkait dengan PT. As-Salam Rahman Al 

Mugni masih dilakukan dengan cara menghubungi calon jamaah satu persatu yang 

dilakukan oleh para staf. Akibatnya terkadang ada jamaah yang bisa saja lupa 

diberikan informasi oleh staf PT. As-Salam Rahman Al Mugni. 

Berkaitan akan hal tersebut, maka dilakukan penelitian untuk membuat sistem 

yang terkomputerisasi agar memudahkan para staf untuk mengelola data calon 

jamaah dan memudahkan para calon jamaah dengan menerapkan teknologi internet 

kepada sebuah lembaga kecil yang mengelola menyelenggarakan keberangkatan 

haji dan umroh. Oleh sebab itu perlu adanya perbaikan sistem agar pelaksanaan 

pendaftaran serta informasi-informasi yang berkaitan dengan PT. As-Salam 

Rahman Al Mugni ini dapat dilakukan secara online sehingga informasi-informasi 

mengenai PT. As-Salam Rahman Al Mugni ini dapat diketahui oleh para calon 

pendaftar dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, pendaftaran pun dapat 

dilakukan tanpa harus datang langsung ke kantor PT. As-Salam Rahman Al Mugni 

dan pengelolaan data-data jamaah pun bisa dikelolah dengan cepat dan akurat oleh 

para stafnya sehingga tidak banyak waktu yang terbuang untuk melakukan 

pendaftaran. 

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi seperti smartphone dapat 

dimanfaatkan sebagai solusi sehingga diperlukannya suatu aplikasi mobile yang 

berisi segala informasi mulai dari cara pendaftaran, informasi paket haji dan umroh 

yang disediakan, panduan haji dan umroh serta doa-doa. Maka penulis memberikan 

solusi kepada PT. As-Salam Rahman Al Mugni untuk mengatasi masalah yang 

dihadapi terhadap calon jamaahnya dan juga memberikan kemudahan kepada para 
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staf dan para calon jamaah untuk mengurus semuanya  dengan memberikan jasa 

pelayanan dan bimbingan haji dan umroh selama para jamaah masih berada di tanah 

air sampai para jamaah tersebut tiba di tanah suci. Dengan mendaftarkan diri ke PT. 

As-Salam Rahman Al Mugni, jamaah tidak perlu kesulitan lagi mencari waktu 

dalam mengurus segala dokumen-dokumen untuk persyaratan keberangkatan haji 

dan umroh. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan media teknologi yang 

mempermudah masyarakat umum dalam pencarian informasi biro haji dan umroh. 

Diharapkan aplikasi ini dapat berguna bagi kalangan masyarakat umum untuk 

mempermudah dalam perjalanan ibadah haji dan umroh, terutama calon jamaah haji 

dan umroh yang ada di kota Makassar. Pada proposal ini akan dibuat Rancang 

Bangun Aplikasi Informasi Kegiatan Biro Haji Dan Umroh Berbasisi Android 

(Studi Kasus PT. As-Salam Rahman Al Mugni). 

B. Rumusan Masalah 

Dengan mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dari penelitian ini yaitu bagaimana merancang aplikasi informasi biro haji dan 

umroh yang dapat membantu PT. As-Salam Rahman Al Mugni agar dapat 

menyelesaikan permasalahannya dalam pengelolahan data seperti pendaftaran, 

pembayaran serta informasi – informasi mengenai PT. As-Salam Rahman Al Mugni 

yang berbasis Android? 
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C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Dalam penyusunan tugas akhir, perlu adanya pengertian pada pembahasan yang 

terfokus sehingga permasalahan tidak melebar. Adapun yang menjadi fokus pada 

penelitian ini adalah: 

1. Aplikasi ini dapat berjalan pada smartphone berbasis Android 

2. Aplikasi Android difokuskan pada masyarakat umum dalam mencari dan 

melihat informasi alamat dan nomor telepon, informasi pendaftaran, 

informasi pembayaran, informasi paket – paket dan harga, informasi 

pembuatan paspor, informasi nomor porsi, pencaharian serta notifikasi bila 

ada informasi baru dari biro haji dan umroh PT. As-Salam Rahman Al 

Mugni yang terdapat didalam aplikasi. 

3. Aplikasi ini hanya berfungsi dengan layanan koneksi internet. 

Untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran serta 

menyamakan persepsi antara penulis dan para pembaca, maka dikemukakan 

penjelasan yang sesuai dalam penelitian ini. Adapun deskripsi fokus dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Biro Haji dan Umroh adalah suatu jasa khusus yang membantu calon 

jamaah haji dan atau umroh dalam pengurusan keberangkatan haji dan atau 

umroh sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh jasa biro haji dan 

umroh. 

2. Aplikasi Biro Haji dan Umroh menampilkan informasi-informasi Biro Haji 

dan Umroh yang diinput oleh admin, informasi-informasi itu berupa alamat 

dan nomor telepon, pendaftaran, pembayaran, bimbingan ibadah selama 
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ditanah suci, serta paket-paket dan harga yang ditawarkan oleh Biro Haji 

dan Umroh tersebut. 

3. Aplikasi Biro Haji dan Umroh memiliki notifikasi agar memudahkan calon 

jamaah yg ingin memperoleh informasi – informasi terbaru dari biro haji 

dan umroh PT. As-Salam Rahman Al Mugni. 

D. Kajian Pustaka 

Dilihat dari pesatnya perkembangan teknologi informasi, banyak terdapat 

Aplikasi Biro haji dan Umroh berbasis Android yg ada dibeberapa kota besar. Akan 

tetapi metode atau fungsi dari sistem yang digunakan berbeda-beda serta 

penggunaan teknologi yang beraneka ragam. Beberapa sistem yang pernah dibuat 

oleh beberapa peneliti antara lain:  

Riyanto (2017) dalam skripsi yang berjudul “Rancang Bangun Sistem 

Informasi Pelayanan Haji Plus Dan Umroh”. Penelitian ini berisi tentang tujuan dari 

sistem pelayanan haji plus dan umroh yaitu untuk mempermudah pengguna dalam 

hal pelayanan haji plus dan umroh. Metode yang digunakan adalah metode 

pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil 

penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat mempermudah dalam proses 

pelayanan haji plus dan umroh dimasa mendatang sistem ini hendak diterapkan. 

Perbedaan pada penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh Riyanto adalah 

menggunakan pemograman dengan metode yang sama. Sedangkan yang akan 

dibuat penulis adalah membangun sebuah aplikasi yang berbasis Android. 

Adi Faisal, Erwin Setyo Nugroho,S.T.,M.Eng, Memen Akbar,S.Si (2012) 

dalam jurnal yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Panduan Dan Navigasi Haji 
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Mobile Berbasis Android”. Penelitian ini berisi tentang Sistem yang memberikan 

informasi panduan perjalanan ibadah haji yang dilengkapi dengan video, panduan 

doa dan dzikir yang dilengkapi dengan audio, fitur pencarian dan dilengkapi peta 

navigasi yang memanfaatkan fitur google map yang dapat digunakan user untuk 

mengetahui posisi. Setiap data tersimpan didalam handphone Android. Berdasarkan 

hasil kuesioner yang telah dilakukan, dari semua pertanyaan kategori sudah pernah 

melakukan perjalanan haji memiliki nilai di atas 84% dan di atas 74% untuk 

kategori belum pernah melakukan perjalanan haji menyatakan bahwa aplikasi ini 

membantu mereka dalam melakukan persiapan perjalanan haji. Perbedaan pada 

penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh Adi Faisal adalah Android dengan 

metode yang sama. Sedangkan yang akan dibuat penulis adalah membangun sebuah 

aplikasi yang berbasis Android juga tetapi dilengkapi dengan fitur notifikasi. 

Dysa Dyah Kurniawati (2016) dalam penelitian yang bejudul "Sistem 

Informasi Layanan Umroh pada PT. ARMADINAH GLOBAL WISATA 

Surabaya”. Sistem Informasi Layanan Umroh yang mencakup enam proses, 

meliputi proses pendaftaran umroh, proses pembayaran umroh, proses pembatalan 

umroh, proses penambahan paket umroh, proses penjadwalan peserta manasik 

umroh dan laporan. Perbedaan pada penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh 

Dysa adalah menggunakan pemograman Web dengan metode yang sama. 

Sedangkan yang akan dibuat penulis adalah membangun sebuah aplikasi yang 

berbasis Android. 

Nur Aeni Hidayah (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Rancang 

Bangun Sistem Informasi Pelayanan  Haji Dan Umroh Berbasis Web (Studi Kasus: 
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Kbih Al- Karimiyah Depok)”. KBIH Al Karimiyah adalah lembaga pengelolaan 

jamaah haji dan umrah. Salah satu layanan yang diberikan oleh KBIH Al Karimiyah 

adalah layanan bimbingan untuk haji dan umrah. Sistem pendaftaran dan jasa di 

KBIH Al Karimiyah sekarang ini semua prosesnya masih dilakukan secara manual, 

Semua data ditulis tangan pada buku pendaftaran jamaah, kemudian dimasukkan 

kembali ke dalam komputer dengan menggunakan Microsoft Excel. Untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah, maka dibuat sistem informasi 

layanan Haji dan Umrah berbasis web. Penelitian ini menghasilkan sistem Haji dan 

Umrah informasi layanan fungsi berbasis web untuk mendukung jalannya proses 

pendaftaran haji, pengaturan jadwal bimbingan, pemeriksaan kesehatan jadwal dan 

mengambil buku hijau untuk haji, jadwal dan paspor paspor pengambilan keputusan 

buku, laporan keuangan untuk ketua dan chatting urutan mini mereka. Perbedaan 

pada penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh Nur Aeni Hidayah adalah 

menggunakan pemograman Web. Sedangkan yang akan dibuat penulis adalah 

membangun sebuah aplikasi yang berbasis Android dengan fitur fitur yang lengkap 

serta informasi - informasi lengkap yang dibutuhkan pengguna. 

Yayan (2013) dalam penelitian yang berjudul “Sistem Informasi Pelayanan 

Jamaah Haji Dan Umroh Berbasis Web Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji 

(KBIH) Yayasan Daarut Tauhiid Bandung”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis permasalahan sistem, merancang sistem, dan membuat sistem sebagai 

solusi dari permasalahan, yaitu sistem informasi pelayanan haji dan umroh berbasis 

web. Dengan kegunaan untuk memberikan kemudahan bagi jamaah pendaftar 

dalam memperoleh informasi pendaftaran dan proses pendaftaran, serta pengolahan 
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data oleh pihak KBIH Daarut Tauhiid. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode pendekatan sistem terstruktur, dengan menggunakan metode 

pengembangan sistem Prototype, dengan tahapan dimulai dari pengumpulan 

kebutuhan pengguna sistem, perancangan perangkat lunak, evaluasi Prototype oleh 

pengguna sistem. Perbedaan pada penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh 

Yayan adalah menggunakan pemograman Web. Sedangkan yang akan dibuat 

penulis adalah membangun sebuah aplikasi yang berbasis Android dengan metode 

penelitian kualitatif. 

E. Tujuan Dan Kegunaan penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk merancang suatu aplikasi Biro Haji dan 

Umroh yang berbasis Android, agar mempermudah para calon jamaah untuk 

menemukan berbagai macam informasi – informasi yang dibutuhkan serta 

paket haji dan umroh yang ditawarkan oleh PT. As-Salam Rahman Al Mugni. 

2. Kegunaan Penelitian 

Diharapkan dengan kegunaan pada penelitian ini dapat diambil beberapa   

manfaat yang mencakup tiga hal pokok berikut : 

a. Bagi Dunia Akademik 

Dapat memberikan suatu referensi yang berguna bagi dunia akademis 

khususnya Sebagai sumbangsih untuk mahasiswa dan peneliti lainnya yang 

ingin menjadikannya sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 

b. Bagi Pihak Biro Haji dan Umroh 
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Sebagai media promosi untuk para calon jamaah biro haji dan umroh 

yang berada di Kota Makassar juga agar mudahkan untuk mendapatkan 

informasi-informasi yang diinginkan.  

c. Bagi masyarakat 

Dengan adanya sistem ini masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan 

informasi lebih jelas mengenai segala informasi beserta paket-paket dan 

harga ibadah haji dan umroh yang disediakan pihak PT. As-Salam Rahman 

Al Mugni. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A.  PT. As-Salam Rahman Al Mugni 

“Memaksimalkan Pelayanan Ibadah Haji dan Umroh Dengan Harga 

Terjangkau” inilah latar belakang berdirinya Biro Perjalanan Ibadah Haji Dan 

Umroh PT. As-Salam Rahman Al Mugni Tour & Travel yang didirikan pada tahun 

2015 yang beralamatkan di Jl. Maccini Raya No.21 Makassar, agar memudahkan 

para calon jamaah haji dan umroh untuk menunaikan ibdadah ke tanah suci. Selain 

itu juga dilatar belakangi dengan adanya pengalaman pribadi sebagai pembimbing 

haji dan umroh selama 7 tahun. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama 

bertahun tahun membimbing jamaah ke tanah suci maka Ust. H. Rahman Farid, 

S.R., M.A berinisiatif untuk membuka Travel Biro Haji dan Umroh dengan 

mengutamakan pelayanan, kemudahan dan kenyamanan mulai dari keberangkatan 

sampai dengan kepulangan bagi jamaah haji atau haji plus maupun umroh yang 

hendak mewujudkan impiannya di tanah suci. 

Untuk memaksimalkan pelayanan tersebut maka  PT. As-Salam Rahman Al 

Mugni bekerjasama dengan TVRI Sulawesi Selatan dalam hal merekrut majelis 

ta’lim guna memperluas jaringan sehingga baik jamaah yang mendaftar atau belum 

memiliki bekal ke tanah suci dengan demikian untuk kedepannya masyarakat 

sulawesi selatan akan lebih memilih travel yang berpengalaman dengan bimbingan 

yang maksimal. 
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1. Tahapan – tahapan calon jama’ah haji dan umroh 

Beberapa tahapan-tahapan dalam proses pendafratan haji dan umroh, 

yaitu:  

a. Umroh 

1) Pendaftaran, biasanya dilakukan dengan pengisian formulir terlebih 

dahulu dengan membawa beberapa persyaratan seperti paspor, KK, 

KTP, pas foto dan kartu kuning. 

2) Pemilihan Paket – Paket Umroh, disetiap travel menyediakan 

beberapa paket – paket beserta harganya tersendiri, adapun paket – 

paket yang disediakan, yaitu:  

a) Desember 2017 s/d Februari 2018 

b) Maret 2018 s/d Mei 2018 

c) Ramadhan 

i. Awala Ramadhan 

ii. Akhir Ramadhan 

iii. Full Ramadhan 

3) Pembayaran, dapat dilakukan dengan dua cara seperti penyetoran 

tunai pada pihak travel atau melakukan tranfer antar bank atas nama 

PT. As-Salam Rahman Al Mugni. 

4) Informasi Pembuatan Paspor, pendaftaran untuk pembuatan paspor 

sekarang ini sudah melalui online. Setelah mendaftar, calon jama’ah 

yang telah mendaftar akan mendapatkan nomor antrian untuk foto 
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yang akan dilakukan di Kantor Imigrasi Makassar yang di dampingi 

oleh pihak travel. 

b. Haji 

1) Pendaftaran, biasanya dilakukan dengan pengisian formulir 

terlebih dahulu dengan membawa beberapa persyaratan seperti 

paspor, surat keterangan sehat, Ijazah, buku nikah, KK, KTP, pas 

foto dan kartu kuning. 

2) Pemilihan Paket – Paket Haji, disetiap travel menyediakan beberapa 

paket – paket beserta harganya tersendiri, adapun paket – paket yang 

disediakan, yaitu: 

a) Program Haji Khusus 

b) Program Haji Percepatan 

3) Pembayaran dan Nomor Porsi, untuk tahap pembayaran awal para 

calon jama’ah harus melakukan pembayaran sejumlah USD.4000 dan 

setelah calon jama’ah membayar, para calon jama’ah akan 

mendapatkan nomor porsi. Untuk tahap pelunasan, para calon jama’ah 

harus membayar sisa dari pembayaran awal dengan membawa bukti 

pembayaran tahap awal yang dilakukan sebelum keberangkatan. 

2. Manasik Haji dan Umroh 

Manasik haji yang biasa dilakukan yaitu peragaan pelaksanaan ibadah haji 

yang sesuai dengan rukun-rukunnya. Pada kegiatan manasik haji biasanya 

calon jamaah haji akan dilatih tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji yang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ibadah_haji
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibadah_haji
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akan dilaksanakan seperti rukun haji, persyaratan, wajib, sunah, maupun hal - 

hal yang tidak boleh dilakukan selama pelaksanaan ibadah haji.  

Calon jamaah haji akan diajarkan bagaimana cara melakukan tawaf, sa’i, 

wukuf, melempar jumroh, dan ibadah-ibadah lainnya. Manasik haji juga 

diperlukan agar memberikan pemahaman kepada setiap calon jamaah tentang 

tujuan utama keberangkatan mereka ke tanah suci, para calon jamaah haji akan 

dapat memahami hal-hal apa saja yang harus dilakukan pada saat 

melakukan ibadah haji nantinya. 

Pada manasik haji calon jamaah juga akan diberikan informasi tentang 

keberangkatan dan proses-prosesnya, pesawat yang akan digunakan selama 

perjalanan, hotel yang akan ditempati selama berada di tanah suci juga apa saja 

yang akan dilakukan selama berada di tanah suci hingga tiba kembali di tanah 

air.  

B. Haji Dan Umroh 

1. Pengertian Haji dan Umroh 

Haji adalah berkunjung ketanah suci  (ka’bah) untuk melaksanakan  amal 

ibadah tertentu sesuai dengan syarat,  rukun, dan ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh syara’. Haji diwajibkan bagi orang-orang islam yang sudah 

mampu atau mempunyai biaya untuk melaksanakannya. Haji dilaksanakan 

ibadah  pada bulan zulhijjah. 

Sedangkan umrah adalah berkunjung ke tanah suci atau Baitullah dengan 

tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memenuhi syarat tertentu 

https://id.wikipedia.org/wiki/Rukun_haji
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibadah_haji
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibadah_haji
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yang telah ditetapkan oleh  syara’,  dan waktunya boleh kapan saja tidak 

ditentukan seperti halnya haji.  

2. Hukum Haji dan Umroh 

Haji hukumnya wajib bagi orang-orang yang sudah mampu seumur hidup 

sekali. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam al-qur’an surah Ali-Imran 

Ayat 97: 

 

 

 

 

Terjemahnya :  

“Padanya terdapat tanda-tanda yang jelas (di antaranya) maqam 
Ibrahin, barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi 
amanlah dia. Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah 
adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-
orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa 
mengingkari (kewajiban) haji maka ketahuilah bahwa Allah 
Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh 
Alam. (Kementerian Agama RI, 2012) 

 

Sedangkan umrah hukumnya sunnah hal  ini berdasarkan 

sabda  Rasulullah SAW:  

“Haji adalah fardhu sedangkan umrah adalah “tatawwu.” (HR. muslim). 

Tatawwu ialah tidak diwajibkan, tetapi  sangat baik dilakukan untuk 

mendekatkan diri kepada Allah. Dan melakukannya lebih utama daripada 

meninggalkannya karena tatawwu mempunyai ganjaran pahala. 

https://3.bp.blogspot.com/-lmFqTSCu6zM/WAX8GkMwb6I/AAAAAAAAAeQ/FAzOx0HyZ1MctsMGJ3e4a_fBqpzQx0PZwCLcB/s1600/ayt+hj+imran+97.png
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3. Rukun Haji dan Umroh 

a. Rukun Haji : 

1) Ihram ialah niat menunaikan ibadah haji bersamaan dengan 

memakai baju iharam. 

2) Wukuf adalah berdiam diri di arafah pada waktu dzuhur tanggal 

9-10 dzulhijjah menjelang fajar. 

3) Tawaf adalah mengelilingi ka’bah sebanyak 7 kali. 

4) Sai adalah berlari-lari kecil antara bukit safa dan marwah. 

5) Tahallul adalah mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai. 

6) Tertib adalah tidak menginggalkan salah satu rukun tersebut. 

b. Rukun Umroh : 

1) Ihram dengan niat karena allah sambil mengatakan “labbaika 

umratan” artinya aku memenuhi panggilanmu untuk melakukan 

umrah. 

2) Tawaf adalah mengelilingi ka’bah seperti dalam tawaf haji. 

3) Sai adalah berlari-lari kecil antara bukit safa dan marwah. 

4) Tahallul. 

5) Tertib. 

C. Aplikasi 

Menurut L Hasugian (2014) Aplikasi berasal dari kata application yaitu 

bentuk benda dari kata kerja to apply yang dalam bahasa Indonesia berarti 

pengolah. Secara istilah, aplikasi komputer adalah suatu subkelas perangkat 

lunak komputer yang menggunakan kemampuan komputer langsung untuk 

melakukan suatu tugas yang diinginkan pemakai. Contoh utama perangkat 
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lunak aplikasi adalah program pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar 

media. Kumpulan aplikasi komputer yang digabung menjadi suatu paket 

biasanya disebut paket suite aplikasi (application suite). Contohnya adalah 

Microsoft Office dan OpenOffice.org, yang menggabungkan suatu aplikasi 

pengolah kata, lembar kerja, serta beberapa aplikasi lainnya Aplikasi-aplikasi 

dalam suatu paket biasanya memiliki antarmuka pengguna yang memiliki 

kesamaan sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari dan 

menggunakan tiap aplikasi. Umumnya aplikasi-aplikasi tersebut memiliki 

kemampuan untuk saling berinteraksi sehingga menguntungkan pemakai. 

Contohnya, suatu lembar kerja dapat dimasukkan dalam suatu dokumen 

pengolah kata walaupun dibuat pada aplikasi lembar kerja yang terpisah. 

Aplikasi adalah program siap pakai yang dapat digunakan untuk 

menjalankan perintah-perintah dari pengguna aplikasi tersebut dengan tujuan 

mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi 

tersebut, aplikasi mempunyai arti yaitu pemecahan masalah yang 

menggunakan salah satu tehnik pemrosesan data aplikasi yang biasanya 

berpacu pada sebuah komputansi yang diinginkan atau diharapkan maupun 

pemrosesan data yang diharapkan.  

Pengertian aplikasi secara umum adalah alat terapan yang difungsikan 

secara khusus dan terpadu sesuai kemampuan yang dimilikinya aplikasi 

merupakan suatu perangkat komputer yang siap pakai bagi user.  

Aplikasi dapat digolongkan menjadi beberapa kelas, antara lain : 

1. Perangkat lunak perusahaan (enterprise) 

2. Perangkat lunak infrastruktur perusahaan 

3. Perangkat lunak informasi kerja 

4. Perangkat lunak Media dan hiburan 
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5. Perangkat lunak pendidikan 

6. Perangkat lunak pengembangan media 

7. Perangkat lunak rekayasa produk 

C. Android 

1. Defenisi 

Menurut Safaat Nazruddin  (2011)  Android adalah sistem operasi untuk 

telepon seluler yang berbasis Linux. Android menyediakan platform yang 

bersifat open source bagi para pengembang untuk menciptakan sebuah 

aplikasi. Awalnya, Google Inc. mengakuisi Android Inc. Yang  

mengembangkan  software  untuk  ponsel  yang berada  di  Palo  Alto,  

California  Amerika  Serikat.  

Menurut King C, Ableson (2011) Android memiliki empat komponen. 

Meliputi activity, Broadcast Receiver, service dan content provIDEr.  

Komponen aplikasi dapat disebut  juga  sebagai  elemen-elemen aplikasi yang 

bisa dikembangkan pada platform Android. Perlu  diketahui  bahwa  untuk  

membangun  sebuah aplikasi  pada  Android  bahasa  pemrograman  yang 

digunakan  adalah  Java,  seperti  halnya  J2ME  aplikasi pada  perangkat  

selular,  Java  yang  dikembangkan  pada sistem operasi Android memiliki  

struktur yang berbeda. Program aplikasi yang dikembangkan pada Android 

tidak memiliki fungsi main. Karakteristik  lain  adalah, bahwa  semua  aplikasi  

di  Android  dapat  menggunakan object  yang  dibangun  oleh  aplikasi  yang  

lain.  Contoh, jika ingin menggunakan sebuah object scrollbar, tidak harus 
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membuatnya sendiri, namun bisa saja memanggil object yang berada pada 

aplikasi lainnya.  

2. Karakteristik Android 

Android memiliki empat karakteristik sebagai berikut : 

a. Terbuka 

Android dibangun untuk benar-benar terbuka sehingga sebuah 

aplikasi dapat memanggil salah satu fungsi inti ponsel seperti membuat 

panggilan, mengirim pesan teks, menggunakan kamera, dan lain-lain. 

Android menggunakan sebuah mesin virtual yang dirancang khusus 

untuk mengoptimalkan sumber daya memori dan perangkat keras yang 

terdapat di dalam perangkat. Android merupakan open source, dapat 

secara bebas diperluas untuk memasukkan teknologi baru yang lebih 

maju pada saat teknologi tersebut muncul. Platform ini akan terus 

berkembang untuk membangun aplikasi mobile yang inovatif.  

b. Semua aplikasi dibuat sama 

  Android tidak memberikan perbedaan terhadap aplikasi utama dari 

telepon dan aplikasi pihak ketiga (third-party application). Semua apliksi 

dapat dibangun untuk memiliki akses yang sama terhadap kemampuan 

sebuah telepon dalam menyediakan layanan dan aplikasi yang luas 

terhadap para pengguna. 

c. Memecahkan hambatan pada aplikasi 

Android memecah hambatan untuk membangun aplikasi yang baru 

dan inovatif. Misalnya, pengembang dapat menggabungkan informasi 
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yang diperoleh dari web dengan data pada ponsel seseorang seperti kontak 

pengguna, kalender atau lokasi geografis. 

d. Pengembangan aplikasi yang cepat dan mudah 

Android menyediakan akses yang sangat luas kepada pengguna 

untuk menggunakan aplikasi yang semakin baik. Android memiliki 

sekumpulan tools yang dapat digunakan sehingga membantu para 

pengembang dalam meningkatkan produktivitas pada saat membangun 

aplikasi yang dibuat. 

Arsitektur Android berdasarkan pada Linux 2.6 kernel yang dapat 

digunakan untuk mengatur keamanan, manajemen memori, manajemen 

proses, network stack, dan driver model. Kernel juga bertindak sebagai 

lapisan abstrak antara perangkat keras dan seluruh software stack. 

Di dunia ini terdapat dua jenis distributor sistem operasi Android. 

Pertama yang mendapat dukungan penuh dari Google atau Google Mail 

Services (GMS) dan kedua adalah yang benar-benar bebas distribusinya 

tanpa dukungan langsung Google atau dikenal sebagai Open Handset 

Distribution (OHD). 

3. Android Studio 

Android Studio adalah sebuah IDE untuk Android Development yang 

diperkenalkan Google pada acara Google I/O 2013. Android Studio 

merupakan pengembangkan dari Eclipse IDE, dan dibuat berdasarkan IDE 

Java populer, yaitu IntelliJ IDEA. Android Studio merupakan IDE resmi 

untuk pengembangan aplikasi Android. 
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Sebagai pengembangan dari Eclipse, Android Studio mempunyai banyak 

fitur-fitur baru dibandingkan dengan Eclipse IDE. Berbeda dengan Eclipse 

yang menggunakan Ant, Android Studio menggunakan Gradle sebagai build 

environment. Fitur-fitur lainnya adalah sebagai berikut : 

1. Menggunakan Gradle-based build system yang fleksibel. 

2. Bisa mem-build multiple APK . 

3. Template support untuk Google Services dan berbagai macam tipe 

perangkat. 

4. Layout editor yang lebih bagus. 

5. Built-in support untuk Google Cloud Platform, sehingga mudah untuk 

integrasi dengan Google Cloud Messaging dan App Engine. 

6. Import library langsung dari Maven repository 

4. Komponen Android 

     Ada empat jenis komponen pada aplikasi Android, yaitu : 

1) Activity, akan menampilkan antarmuka aplikasi di layar, sebagai 

contoh ketika kita membuka sebuah aplikasi maka akan muncul 

tampilan dari aplikasi tersebut. 

2) Service adalah komponen yang berjalan di latar belakang. Sebagai 

contoh, Service bisa memainkan musik di latar belakang saat 

pengguna berada dalam aplikasi yang berbeda, atau mungkin 

mengambil data melalui jaringan tanpa menghalangi interaksi 

pengguna dengan aktivitas. 

https://developers.google.com/cloud/mobile
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3) Broadcast Receiver berfungsi menerima pesan intent dari aplikasi lain 

atau dari sistem. Sebagai contoh, suatu aplikasi mengirim pesan berisi 

perintah tertentu untuk aplikasi lain bahwa beberapa data telah 

diunduh ke perangkat dan tersedia bagi mereka untuk menggunakan 

aplikasi tersebut, jadi Broadcast Receiver inilah yang akan menangani 

komunikasi ini dan akan melakukan tindakan yang tepat.Sebuah 

Broadcast Receiver diimplementasikan sebagai subclass dari class 

BroadcastReceiver dan setiap pesan akan dikirim dan diterima 

sebagai objek Intent. 

4) ContentProvIDEr adalah penyedia konten dari satu aplikasi ke 

aplikasi lain atas perintah tertentu. Perintah tersebut ditangani oleh 

sebuah method dari classContentResolver. Data dapat disimpan dalam 

sistem  

D. The Dalvik Virtual Machine (DVM) 

Android berjalan di dalam The dalvik Virtual Machine (DVM) bukan pada 

Java Virtual Machine (JVM) yang kebanyakan orang kira selama ini. Ada banyak 

kesamaan antara DVM dan JVM, namun DVM memiliki fitur yang lebih baik 

dibandingkan dengan JVM untuk perangkat mobile. DVM adalah register bases 

sementara JVM adalah stack based, DVM desain dan ditulis Dan Bornsten dan 

beberapa engineers Google lainnya. Dalam mengatasi fungsionalitas tingkat 

rendah, DVM menggunakan kernel Linux untuk keamanan, threading, proses dan 

manajemen memori. Sehingga memungkinan kita menggunakan bahasa C / C++ 

dalam membuat aplikasi sama halnya dengan Sistem Operasi Linux kebanyakan. 
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Oleh karena itu, kita harus kita harus memahami arsitektur dan proses dari kernel 

Linux yang digunakan dalam Android tersebut. 

Para pengembang tidak perlu khawatir bila mereka tidak memiliki perangkat 

Android, karena Android memiliki virtual machine untuk eksekusi aplikasi. DVM 

mengeksekusi executeable file, artinya sebuah format yang di optimalkan untuk 

memastikan memori yang digunakan sangatlah kecil. Karena executeable file 

mengubah kelas bahasa Java dan dikompilasi dengan menggunakan tools yang 

sudah ada. (Pratama, 2011). 

E. Software Development Kit (SDK) 

Software Development Kit (SDK) merupakan sebuah tools yang diperlukan 

untuk mengembangkan aplikasi berbasis Android menggunakan bahasa 

pemrograman Java. Pada saat ini SDK telah menjadi alat bantu dan Application 

Programming Interface (API) untuk mengembangkan aplikasi bebasis Android. 

SDK bersifat gratis dan bebas di distribusikan karena Android bersifat open 

source.(Pratama, 2011) 

F. MySQL 

MySQL merupakan sebuah perangkat lunak atau software sistem manajemen 

basis data SQL atau DBMS Multithread dan multi user. MySQL sebenarnya 

merupakan turunan dari salah satu konsep utama dalam database untuk pemilihan 

atau seleksi dan pemasukan data yang memungkinkan pengoperasian data 

dikerjakan secara mudah dan otomatis. MySQL diciptakan oleh Michael "Monty" 

Widenius pada tahun 1979, seorang programmer komputer asal Swedia yang 
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mengembangkan sebuah sistem database sederhana yang dinamakan UNIREG 

yang menggunakan koneksi low-level ISAM database engine dengan indexing. 

Kelebihan MySQL dalam penggunaanya dalam database adalah: 

a) Free atau gratis sehingga MySQL dapat dengan mudah untuk 

mendapatkannya. 

b) MySQL stabil dan tangguh dalam pengoperasiannya. 

c) My SQL mempunyai sistem keamanan yang cukup baik. 

d) Sangat mendukung transaksi. 

e) Sangat fleksibel dengan berbagai macam program. 

f) Perkembangan dari MySQL sangat cepat 

Kekurangan yang dimiliki oleh MySQL, diantaranya: 

a) Kurang mendukung koneksi bahasa pemrograman seperti visual basic atau 

biasa kita kenal dengan sebutan VB, Foxpro, Delphi dan lain-lain sebab 

koneksi ini menyebabkan field yang dibaca harus sesuai dengan koneksi dari 

bahasa pemrograman visual tersebut. 

b) Data yang dapat ditangani belum besar dan belum mendukung widowing 

function. (Sidik, 2005) 

G. XAMPP 

XAMPP adalah program aplikasi pengembang yang berguna untuk 

pengembangan website berbasis PHP dan MySQL. Versi terbaru program ini 

adalah XAMPP 1.7.7, yang dirilis pada tanggal 20 September 2011. Software 

XAMPP dibuat dan dikembangkan oleh Apache Friends. Perangkat lunak 

komputer ini memiliki kelebihan untuk bisa berperan sebagai server web Apache 
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untuk simulasi pengembangan website. Tool pengembangan web ini mendukung 

teknologi web populer seperti PHP, MySQL, dan Perl. Melalui program ini, 

programmer web dapat menguji aplikasi web yang dikembangkan dan 

mempresentasikannya ke pihak lain secara langsung dari komputer, tanpa perlu 

terkoneksi ke internet. XAMPP juga dilengkapi fitur manajemen database PHP 

MyAdmin seperti pada server hosting sungguhan, sehingga pengembang web 

dapat mengembangkan aplikasi web berbasis database secara mudah. Program 

XAMPP banyak diaplikasikan dan digunakan oleh kalangan pengguna komputer 

di bidang pemrograman web. XAMPP merupakan software gratis. XAMPP dapat 

dijalankan di sistem operasi Windows 2000/XP/Vista/7 dan sistem operasi lain. 

Untuk menginstall versi terbaru program ini, Anda cukup menginstal file installer 

XAMPP ke komputer Windows Anda.  

Fungsinya sebagai server yang berdiri sendiri (localhost), yang terdiri atas 

program Apache HTTP Server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang 

ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama XAMPP merupakan 

singkatan dari X (empat sistem operasi apapun), Apache, MySQL, PHP dan Perl. 

Program ini tersedia dalam GNU General Public License dan bebas, merupakan 

web server yang mudah digunakan yang dapat melayani tampilan halaman web 

yang dinamis.(Barfisterno,3000) 
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H. Unified Modeling Language ( UML ) 

1. Definisi 

UML adalah UML merupakan singkatan dari “Unified Modelling 

Language” yaitu suatu metode permodelan secara visual untuk sarana 

perancangan sistem berorientasi objek, atau definisi UML yaitu sebagai suatu 

bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan dan juga 

pendokumentasian sistem software. Saat ini UML sudah menjadi bahasa 

standar dalam penulisan blue print software. 

2) Tujuan atau fungsi dari penggunaan UML 

Inilah beberapa tujuan atau fungsi dari penggunaan UML, yang 

diantaranaya: 

a) Dapat memberikan bahasa permodelan visual kepada pengguna dari 

berbagai macam pemerograman maupun proses rekayasa. 

b) Dapat menyatukan praktek-praktek terbaik yang ada dalam 

permodelan. 

c) Dapat memberikan model yang siap untuk digunakan, merupakan 

bahasa permodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan 

sistem dan untuk saling menukar model secara mudah. 

d) Dapat berguna sebagai blue print, sebab sangat lengkap dan detail 

dalam perancangannya yang nantinya akan diketahui informasi yang 

detail mengenai coding suatu program. 
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e) Dapat memodelkan sistem yang berkonsep berorientasi objek, jadi 

tidak hanya digunakan untuk memodelkan perangkat lunak 

(software) saja. 

f) Dapat menciptakan suatu bahasa permodelan yang nantinya dapat 

dipergunakan oleh manusia maupun oleh mesin. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

1. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah metode 

kualitatif. Dipilihnya jenis penelitian ini karena dianggap sangat cocok dengan 

penelitian yang diangkat oleh penulis agar fokus penelitian sesuai dengan 

fakta di lapangan. 

Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati. (Moleong, 1999) 

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Biro Haji dan Umroh 

PT. As-Salam Rahman Al Mugni Rahman Al Mugni yang berada di Kota 

Makassar. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu 

pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

3. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini yaitu menggunakan Library Research yang 

merupakan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, skripsi, 

maupun literature lainnya yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam 

masalah ini. Penelitian ini berkaitan dengan sumber-sumber data online atau 

internet ataupun hasil dari penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi bagi 

peneliti selanjutnya. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini adalah 

metode observasi dan wawancara . 

1) Observasi 

Observasi merupakan aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan 

maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah 

fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui 

sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk 

melanjutkan suatu penelitian. 

2) Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui tatap muka 

dengan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara 

narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara yaitu untuk 

mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat 

dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan maupun gambar. 

5. Instrumental Penelitian 

Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu : 

a. Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan untuk membuat dan menjalankan 

aplikasi ini  adalah sebagai berikut laptop Hewlett-Packard dengan 

spesifikasi sebagai berikut:  
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a. Laptop Hewlett-Packard dengan spesifikasi : 

1) Prosesor Intel® Core™ i7 

2) RAM 8GB  

b. Ponsel Asus  dengan spesifikasi : 

1) Android OS Oreo 8.0.0 

2) RAM 6GB 

b.Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah  sebagai 

berikut: 

a. Sistem Operasi Windows 10 pro 64-bit 

b. XAMPP 

c. MySQL 

d. Software Development Kit 

e. Java Development Tools 

f. Android Studio  

I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Pengolahan data dapat diartikan sebagai proses mengartikan data-

data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. 

Metode pengolahan pada penelitian ini yaitu : 

a. Reduksi data adalah mengurangi atau memili data yang sesuai dengan 

topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian. 

b. Koding data adalah penyesuaian data diperoleh dalam melakukan 

penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok 
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pada permasalahan dengan cara memberi kode – kode tertentu pada 

setiap data. 

2. Analisis Data 

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan 

memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis dan 

kualitatis adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, 

memilih, mengklasifikasikan, dan mencatat yang dihasilkan catatan 

lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat 

ditelusuri. 

J. Metode perancangan aplikasi 

Pada penelitian ini, metode perancangan aplikasi yang digunakan 

adalah waterfall. Metode waterfall adalah model klasik yang bersifat 

sistematis, berurutan dalam membangun software. Model ini melakukan 

pendekatan secara sistematis dan berurutan. Disebut dengan waterfall karena 

tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya 

dan berjalan berurutan. 

Metode ini dipilih karena proses perancangan aplikasi dilakukan tahap 

demi tahap dimulai dari requirements analysis and definition, system and 

software design, implementation, integration and system testing dan operation 

and maintenance. (Adi,1997) 

Kelebihan menggunakan metode air terjun (waterfall) adalah metode 

ini memungkinkan untuk departementalisasi dan kontrol. proses 

pengembangan model fase one by one, sehingga meminimalis kesalahan yang 
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mungkin akan terjadi. Pengembangan bergerak dari konsep, yaitu melalui 

desain, implementasi, pengujian, instalasi, penyelesaian masalah, dan berakhir 

di operasi dan pemeliharaan. 

Kekurangan menggunakan metode waterfall adalah metode ini tidak 

memungkinkan untuk banyak revisi jika terjadi kesalahan dalam prosesnya. 

Karena setelah aplikasi ini dalam tahap pengujian, sulit untuk kembali lagi dan 

mengubah sesuatu yang tidak terdokumentasi dengan baik dalam tahap konsep 

sebelumnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
                
 
 
 
 
 
                 

       Gambar. III.1 Model Waterfall (Pressman, 2010) 
 

Berikut ini adalah deskripsi dari tahap model waterfall : 

1. Requirements analysis and definition 

   Proses untuk menganalisis kebutuhan system kemudian pengumpulan 

kebutuhan secara lengkap yang sesuai dengan system yang akan dibangun. 

Requirements 
definition 

System and 
software design 

Implementation 

Integration and 
system testing 

Operation and 
maintenance 
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Seluruh kebutuhan system harus bisa didapatkan selama fase ini, sehingga 

nantinya system yang telah dibangun dapat memenuhi semua kebutuhan 

2. System and software design 

Desain dikerjakan setelah analisis dan pengumpulan data dikumpulkan 

secara lengkap. Tahap ini bertujuan memberikan gmbaran system. Proses ini 

berfokus pada struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi interface, 

dan detail (algoritma) procedural. 

3. Implementation 

Proses penerjemah desain kedalam suatu bahasa yang bisa dimengerti oleh 

komputer. 

4. Integration and system testing 

Proses pengujian dilakukan pada logika, untuk memastikan semua 

pernyataam sudah diuji. Lalu dilanjutkan dengan melakukan pengujian 

fungsi. 

5. Operation and maintenance 

 Ini merupakan tahap terakhir dalam model waterfall. Software yang sudah 

jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam 

memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya 

K. Teknik Pengujian Sistem 

Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengujian unit, 

integrasi dan sistem. Pengujian unit adalah sebuah metode pengujian perangkat 

lunak. Pada metode ini unit individu dari kode sumber, kumpulan dari satu atau 

lebih modul program komputer bersama-sama dengan kontrol data terkait, 
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prosedur penggunaan, dan prosedur operasional, diuji untuk menentukan 

apakah mereka layak dipakai. Secara intuitif, melihat sebuah unit sebagai 

bagian terkecil yang dapat diuji dari sebuah aplikasi. Dalam pemrograman 

prosedural, unit bias merupakan keseluruhan dari satu modul, tetapi biasanya 

yang menjadi unit adalah fungsi atau prosedur individual. 

Pengujian integrasi merupakan tahap dalam pengujian perangkat lunak 

dimana modul perangkat lunak individu digabungkan dan diuji sebagai sebuah 

kelompok. Tujuan dilakukannya pengujian integrasi adalah untuk pemeriksaan 

fungsional, kinerja, dan kehandalan dari struktur program yang dirancang. 

Terdapat beberapa jenis pengujian pada pengujian integrasi antara lain 

pengujian Big-Bang, pengujian Top-Down, pengujian Bottom-Up. 

Pada pengujian Big-Bang semua komponen atau modul yang terintegrasi 

secara bersamaan, setelah itu semua diuji secara keseluruhan. Pada pengujian 

Top Down komponen atau modul tingkat tertinggi diuji terlebih dahulu, 

kemudian digunakan untuk memfasilitasi pengujian komponen atau modul 

tingkat yang lebih rendah. Proses ini diulang sampai komponen di bagian 

bawah hirarki diuji. Pada pengujian Bottom-Up komponen atau modul tingkat 

terendah diuji terlebih dahulu, kemudian digunakan untuk memfasilitasi 

pengujian komponen atau modul tingkat yang lebih tinngi.  Proses ini diulang 

sampai komponen di bagian atas hirarki diuji.  

Pengujian sistem merupakan proses untuk menampilkan sistem dan 

menemukan kesalahan pada sistem, sebelum sistem tersebut diberikan kepada 
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pengguna. Maka dilakukan pengujian terhadap sistem tersebut dengan tujuan 

untuk mengetahui sistem tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau 

belum.  

L. Langkah-Langkah Pengujian Sistem 

1. Pengujian Unit 

a. Pengujian modul login android. 

b. Pengujian modul daftar haji. 

c. Pengujian modul daftar umroh. 

d. Pengujian modul paket haji. 

e. Pengujian modul paket umroh. 

f. Pengujian modul dokumentasi. 

g. Pengujian modul kontak pendamping. 

h. Pengujian modul informasi. 

i. Pengujian modul konfirmasi pembayaran. 

2. Pengujian Integrasi 

Pada pengujian integrasi digunakan metode Top-Down. Pada 

pengujian Top-Down komponen atau modul tingkat tertinggi diuji terlebih 

dahulu, kemudian digunakan untuk memfasilitasi pengujian komponen atau 

modul tingkat yang lebih rendah. Proses ini diulang sampai komponen di 
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bagian bawah hirarki diuji, adapun hirarki pengujian seperti gambar 

dibawah. 

 

 

 

 

 

Gambar III.2 Hirarki pengujian integrasi 

3. Pengujian Sistem 

Pada pengujian sistem dilakukan pengujian secara menyeluruh. 

Android adalah suatu kumpulan-kumpulan halaman yang menampilkan 

berbagai macam informasi teks, data, gambar, suara, video maupun 

gabungan dari semuanya, baik itu yang bersifat statis maupun yang dinamis. 

Setelah pengujian selesai dan tidak ada lagi masalah dalam sistem maka 

aplikasi di berikan kepada pengguna. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

A. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan 

Analisis sistem yang sedang berjalan didefinisikan sebagai penguraian dari 

suatu sistem untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan yang 

terjadi. Adapun sistem yang sedang berjalan adan digambarkan pada flowmap 

berikut :  

Sistem Yang Berjalan 
 

Calon Jama’ah Bagian Pelayanan Bagian Keuangan Pimpinan 
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Gambar IV.1 Flowmap Sistem Yang Sedang Berjalan 

Keterangan : 

 AJ      : Arsip Jamaah 

 KHU  : Laporan Haji Dan Jama’ah 

 

Pada gambar IV.1 menjelaskan bahwa ketika ingin melakukan pendaftaran 

maka calon jamaah diharuskan terlebih dahulu, datang untuk melihat brosur. 

Setelah itu jalon jamaah memilih paket  haji atau umroh yang diinginkan. Setelah 

memilih paket, mengisi formulir pendaftaran, dan melakukan pembayaran. 
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Selanjutnya melakukan pembayaran, lalu memeriksa kelengkapan data dan 

persyaratan, dari pihak travel akan memberikan jadwal keberangkatan serta batas 

pelunasan.   

B. Analisis Sistem Yang Di Usulkan 

Proses Pelayanan Haji dan Umroh 

 Calon Jama’ah Bagian Pelayanan Bagian Keuangan Pimpinan 
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Gambar IV.2 Flowmap Sistem Yang Diusulkan 

 



43 
 

 
 

Pada gambar IV.2 menjelaskan bahwa ketika user ingin melakukan 

pendaftaran haji maka user akan login di aplikasi. Aplikasi akan menampilkan 

menu login dan selanjutnya melakukan pengisian formulir pendaftaran lalu memilih 

paket haji dan umroh yang diinginkan. Kemudian seluruh data akan dinput ke 

database dan setelah terinput maka data akan di cetak dan melakukan pembayaran. 

Setelah itu, akan ditampilkan pemberitahuan informasi pelunasan dan informasi 

keberangkatan. 

1. Analisis Masalah 

Analisis masalah adalah langkah awal yang diperlukan untuk mengetahui 

permasalahan apa saja yang terjadi. Adapun pokok-pokok permasalahan yaitu 

kurangnya informasi yang dapat membantu calon jamaah dalam mencari atau 

mengetahui informasi berupa informasi pendaftaran, informasi paket-paket ibadah 

haji dan umroh, serta infomasi pembayaran jika telah melakukan pendaftaran. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu aplikasi berbasis Android agar para user 

dapat mendaftar menjadi calon jamaah tanpa mendatangi kantor biro haji dan 

umroh, serta memilih paket-paket ibadah haji dan umroh yang disediakan. Aplikasi 

ini nantinya akan ditampilkan secara menarik dan dilengkapi dengan beberapa fitur-

fitur tambahan yang akan membantu user dalam mencari berbagai informasi yang 

dibutuhkan. 

2. Analisis Kebutuhan Sistem 

a. Kebutuhan Antarmuka (Interface) 

Kebutuhan-kebutuhan dalam membangun aplikasi ini sebagai berikut : 
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1) Aplikasi ini memberikan informasi mengenai ibadah haji dan umroh 

mulai dari cara pendaftaran, paket-paket haji dan umroh yang 

disediakan, pembayaran hingga tiba di tanah air. 

2) Aplikasi ini juga di lengkapi dengan notifikasi serta dapat melakukan 

komunikasi dengan pembimbing selama beribadah di tanah suci. 

b. Kebutuhan Data 

Data yang diolah pada aplikasi ini adalah : 

1) Informasi cara pendaftaran 

2) Informasi cara pembayaran 

3) Informasi paket-paket haji dan umroh 

4) Dokumentasi kegiatan 

5) Informasi- informasi haji dan umroh 

6) Doa-doa ibadah haji dan umroh  

c. Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) dan Perangkat Lunak (Software). 

Perangkat keras maupun lunak yang dibutuhkan pada aplikasi ini 

adalah sebagai berikut : 

1) Smartphone berbasis Android dengan sistem operasi minimal 4.0 

2) Software biro haji dan umroh itu sendiri (dalam bentuk .apk) 

d. Analisis Kebutuhan Fungsional  

Kebutuhan fungsional berhubungan dengan fitur software yang 

akan dibuat atau dikembangkan. Berikut ini adalah tahapan analisis 

kebutuhan fungsional sistem Aplikasi Biro Haji dan Umroh. Analisis 

yang dilakukan dimodelkan dengan menggunakan UML (Unified 
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Modeling Language). Tahap-tahap pemodelan dalam analisis tersebut 

antara lain identifikasi aktor, Use case Diagram, Activity Diagram., Class 

Diagram, dan Sequence Diagram. 

C. Perancangan Sistem  

Setelah tahap analisis telah selesai maka dilakukan perancangan pada 

sistem. Perancangan dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan dan 

pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam 

satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. 

1. Use case Diagram  

Use case Diagram menggambarkan hubungan antara aktor dan kegiatan 

yang dapat dilakukannya terhadap aplikasi. 

Melakukan Login

Melakukan Pendaftaran Haji/Umroh

Memilih Paket Haji/Umroh

Melakukan Pembayaran

Melihat Informasi Keberangkatan

Melihat Informasi Pelunasan

USER

 

Gambar IV.3 Use Case Diagram  

Pada gambar IV.3 menjelaskan bahwa user harus login agar dapat 

melakukan pendaftaran, memilih paket haji atau umroh yang disediakan, 

melihat informasi pembayaran, melakukan pembayaran, mengkonfirmasi 

pembayaran serta melihat informasi keberangkatan. Sedangkan admin dapat 
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memberikan segala informasi baik itu informasi pembayaran awal, informasi 

nomor porsi, informasi pelunasan serta informasi keberangkatan. 

2. Activity Diagram 

Activity Diagram adalah representasi grafis dari seluruh tahapan alur 

kerja megandung aktivitas, pilihan tindakan, perulangan dan hasil dari aktivitas 

tersebut. Diagram ini dapat digunakan untuk menjelaskan proses bisnis dan 

alur kerja operasional secara langkah demi langkah dari komponen suatu 

aplikasi. Di bawah ini merupakan gambar activity diagram dimana user 

menggunakan aplikasi untuk melakukan pendaftaran sampai melihat informasi 

keberangkatan. 

User 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Gambar IV.4 Activity Diagram Umroh 

Membuka Aplikasi Tampilan Awal

Memilih Menu Daftar Haji Menampilkan Menu Daftar Haji

Melakukan Login Menampilkan Menu Login 

Melakukan Pendaftaran Menampilkan Menu Daftar Haji

Memilih Paket Haji Menampilkan Menu Paket Haji 

Mengkonfirmasi Pembayaran 
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3. Class Diagram  

Class Diagram merupakan gambaran kelas-kelas objek yang menyusun 

sebuah sistem dan juga hubungan antar kelas objek yang terjadi di dalam 

aplikasi Kajian Islam. Class tersebut dibentuk oleh entity/object yang 

mempunyai atribut dan operasi. Dari class tersebut dapat terbentuk sebuah 

tabel yang dapat berasosiasi dengan tabel lainnya, sehingga 

memungkinkan terbentuknya sebuah database. 

 

Gambar IV.5 Class Diagram 

4. Sequence Diagram  

Sequence Diagram adalah suatu diagram yang memperlihatkan atau 

menampilkan interaksi-interaksi antar objek di dalam sistem yang disusun 
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pada sebuah urutan atau rangkaian waktu. Interaksi antar objek tersebut 

termasuk pengguna, display, dan sebagainya berupa pesan/message. 

Input User Name

Input Password

Cek User Name

Cek Password

Input Formulir Pendaftaran Haji / Umroh

Informasi Haji / Umroh

Informasi Jadwal Keberangkatan

User Login Sistem

 

     Gambar IV.6 Sequence Diagram 

 

Lihat Informasi Haji

Lihat Informasi Umroh

SistemUser

Menampilkan Dari Database

Menampilkan Dari Database

 

     Gambar IV.7 Sequence Diagram  

5. Perancangan Interface 

 Perancangan antarmuka (interface) merupakan bagian penting 

dalam perancangan aplikasi, karena berhubungan dengan tampilan dan 
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interaksi pengguna dengan aplikasi. Adapun perancangan antarmuka pada 

aplikasi ini yaitu sebagai berikut 

a. Rancangan Halaman Menu Utama Pada Aplikasi 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar IV.8 Halaman Utama Pada Aplikasi 

b. Rancangan Halaman Login Pada Aplikasi 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Gambar IV.9 Halaman Login Pada Aplikasi 

PT. As-Salam Rahman Al-Mugni 
Biro Haji dan Umroh 

Daftar Haji 

Daftar Umroh 

Umroh 
I 

Umroh 
II 

Rama
dhan 

Haji Reguler 
Haji 

Percepatan 

Paket Umroh 

Paket Haji 

PT. As-Salam Rahman Al-Mugni 
Biro Haji dan Umroh 

Dokumentasi 

Kontak Pendamping 

Informasi dan Doa-Doa 

HAJI UMROH 

Jl. Maccini Raya No.21 Makassar 
0821 9406 11112 

Email : assalam_tour@yahoo.co.id 

MAPS 

PT. As-Salam Rahman Al-Mugni 
Biro Haji dan Umroh 

Email  

Password 

LOGIN 
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c. Rancangan Halaman Daftar Haji Dan Daftar Umroh Pada Aplikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.10 Halaman Daftar Haji dan Umroh Pada Aplikasi 

d. Rancangan Halaman Paket Haji Pada Aplikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.11 Halaman Paket Haji Pada Aplikasi 

 

PT. As-Salam Rahman Al-Mugni 
Biro Haji dan Umroh 

No KTP  : 
Nama Lengkap  : 
Nama Ayah  : 
Tempat Lahir  : 
Tanggal Lahir  : 
Umur  : 
Jenis Kelamin  : 
Pekerjaan  : 
Pendidikan Terakhir : 
Data Passport  

a. No Password : 
b. Tgl Dikeluarkan : 
c. Tempat Dikeluarkan : 
d. Masa Berlaku : 

Kewarganegaraan : 
Email  : 
Tlp / Hp  : 
Alamat  : 

a. Desa / Kelurahan : 
b. Kabupaten / Kota : 
c. Provinsi  : 
d. Kode Pos  : 

Paket Yang Dipilih 
o Haji Reguler 
o Haji Percepatan 

Pendaftaran Haji 

Pas Foto 

3X4 

PT. As-Salam Rahman Al-Mugni 
Biro Haji dan Umroh 

HAJI REGULER 
 
       Program Khusus         USD 9.500 
 
 
 
AKOMODASI 
 
Hotel Bintang 4  
- Madinah     : Fairuz Satta Hotel (Pintu 25) 

± 10 meter dari Masjid Nabawi  
- Makkah      : Buruj Al-Sultan Hotel 

± 15 meter dari Pelataran Masjidil  
Haram 

 

PESAWAT : 

             
 

Paket Haji 

PT. As-Salam Rahman Al-Mugni 
Biro Haji dan Umroh 

HAJI PERCEPATAN 
 
       Program Percepatan         USD 14.000 
 
 
 
AKOMODASI 
 
Hotel Bintang 4  
- Madinah     : Fairuz Satta Hotel (Pintu 25) 

± 10 meter dari Masjid Nabawi  
- Makkah      : Buruj Al-Sultan Hotel 

± 15 meter dari Pelataran Masjidil  
Haram 

 

PESAWAT : 

             
 

Paket Haji 

Daftar 

PT. As-Salam Rahman Al-Mugni 
Biro Haji dan Umroh 

No KTP  : 
Nama Lengkap  : 
Nama Ayah  : 
Tempat Lahir  : 
Tanggal Lahir  : 
Umur  : 
Jenis Kelamin  : 
Pekerjaan  : 
Pendidikan Terakhir : 
Data Passport  

e. No Password : 
f. Tgl Dikeluarkan : 
g. Tempat Dikeluarkan : 
h. Masa Berlaku : 

Kewarganegaraan : 
Email  : 
Tlp / Hp  : 
Alamat  : 

e. Desa / Kelurahan : 
f. Kabupaten / Kota : 
g. Provinsi  : 
h. Kode Pos  : 

Pengalaman Umroh : 
Paket Yang Dipilih 

o Umroh I 
o Umroh II 
o Ramadhan Daftar 

Pendaftaran Umroh 

Pas Foto 

3X4 
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e. Rancangan Halaman Paket Umroh Pada Aplikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.12 Halaman Paket Umroh Pada Aplikasi 

PT. As-Salam Rahman Al-Mugni 
Biro Haji dan Umroh 

UMROH I (12 Hari) 
 
       1Kamar Berempat                  Rp. 25.000.000,- 
       1Kamar Berdua                      Rp. 30.000.000,- 
 
 
AKOMODASI 
 
Hotel Bintang 4  
- Madinah     : Fairuz Satta Hotel (Pintu 25) 

± 10 meter dari Masjid Nabawi  
- Makkah      : Buruj Al-Sultan Hotel 

± 15 meter dari Pelataran Masjidil  
Haram 

 

PESAWAT : 

             
 

Paket Umroh 

PT. As-Salam Rahman Al-Mugni 
Biro Haji dan Umroh 

UMROH II  
 
    1 Kamar Berempat  (12 Hari)     Rp. 28.000.000,- 
    1 Kamar Berempat  (9 Hari)       Rp. 25.000.000,- 
 
 
AKOMODASI 
 
Hotel Bintang 4  
- Madinah     : Fairuz Satta Hotel (Pintu 25) 

± 10 meter dari Masjid Nabawi  
- Makkah      : Buruj Al-Sultan Hotel 

± 15 meter dari Pelataran Masjidil  
Haram 

 

PESAWAT : 

             
 

Paket Umroh 

PT. As-Salam Rahman Al-Mugni 
Biro Haji dan Umroh 

RAMADHAN  
 
    Awal  (12 Hari) 
          1 Kamar Berempat               Rp. 38.000.000,- 
          1 Kamar Berdua                   Rp. 47.000.000,- 
    Akhir  (9 Hari) 
          1 Kamar Berempat               Rp. 50.000.000,- 
          1 Kamar Berdua                   Rp. 60.000.000,- 
    Full 
          1 Kamar Berempat               Rp. 55.000.000,- 
          1 Kamar Berdua                   Rp. 65.000.000,- 
 
 
AKOMODASI 
Hotel Bintang 4  

- Madinah       : Fairuz Satta Hotel (Pintu 25) 
± 10 meter dari Masjid Nabawi  

- Makkah        : Buruj Al-Sultan Hotel 
± 15 meter dari Pelataran Masjidil  
Haram 

PESAWAT : 

             
 

Paket Umroh 
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f. Rancangan Halaman Dokumentasi Pada Aplikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.13 Halaman Dokumentasi Pada Aplikasi 

g. Rancangan Halaman Kontak Pendamping Pada Aplikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.14 Halaman Kontak Pendamping Pada Aplikasi 

PT. As-Salam Rahman Al-Mugni 
Biro Haji dan Umroh 

Dokumentasi 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

PT. As-Salam Rahman Al-Mugni 
Biro Haji dan Umroh 

Kontak Pendamping 

1. Ust. H. Rahman Farid, S.R., M.A 
 0813  4263  2114 

      
 
 
2. Ust. H. Rahman Al-Azhari 

0823  5002  2106 

      
 
 
3. Iksan 

0821  9310  2165 
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h. Rancangan Halaman Informasi Haji Dan Informasi Umroh Pada 
Aplikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar IV.15 Halaman Informasi Haji dan Informasi Umroh Pada Aplikasi 

i. Rancangan Pop Up Konfirmasi Pembayaran Pada Aplikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.16 Pop Up Konfirmasi Pembayaran Pada Aplikasi 

PT. As-Salam Rahman Al-Mugni 
Biro Haji dan Umroh 

Informasi Dan Doa 

HAJI : 
 
 
 
 
 
 
 
 
DO’A – DO’A DAN PANDUAN       : 

PT. As-Salam Rahman Al-Mugni 
Biro Haji dan Umroh 

Informasi Dan Doa 

UMROH       : 
 
 
 
 
 
 
 
 
DO’A – DO’A DAN PANDUAN       : 

PT. As-Salam Rahman Al-Mugni 
Biro Haji dan Umroh 

RAMADHAN  
 
    Awal  (12 Hari) 
          1 Kamar Berempat               Rp. 38.000.000,- 
          1 Kamar Berdua                   Rp. 47.000.000,- 
    Akhir  (9 Hari) 
          1 Kamar Berempat               Rp. 50.000.000,- 
          1 Kamar Berdua                   Rp. 60.000.000,- 
    Full 
          1 Kamar Berempat               Rp. 55.000.000,- 
          1 Kamar Berdua                   Rp. 65.000.000,- 
 
 
AKOMODASI 
Hotel Bintang 4  

- Madinah       : Fairuz Satta Hotel (Pintu 25) 
± 10 meter dari Masjid Nabawi  

- Makkah        : Buruj Al-Sultan Hotel 
± 15 meter dari Pelataran Masjidil  
Haram 

PESAWAT : 

             

Paket Umroh 

Konfirmasi Pembayaran 
 

 

 

Bank Tujuan 

 
Rekening Tujuan 

 
Bank Pengirim 

 
Rekening Pengirim 

 
Nama Pengirim 

 
 
    BATAL      KONFIRMASI 
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BAB V 

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

A. Implementasi 

1. Halaman Login 

Halaman login akan menampillkan form login admin dan menu untuk 

melakukan pendaftaran. 

 

 

 

 

 

 

 

      

           

 

 

 

 

 

 

Gambar V.1 Halaman Login 
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2. Halaman Utama 

Halaman menu utama akan menampilkan daftar haji dan umroh, 

pendaftaran haji dan umroh, beserta panduan haji dan umroh. 

 

Gambar V.2 Halman Utama 
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3. Halaman Haji 

Halaman haji akan menampilkan fiqh-fiqh haji seperti haji tamattu’, haji 

ifrod, haji qiron dan tatacara pendaftaran. 

     

Gambar V.3 Halman HAJI 
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4. Halaman Umroh 

Halaman Umroh akan menampilkan fiqh-fiqh umroh yaitu Ihrom dari 

miqot, thowaf, sai, mencukur rambut dan tatacara pendaftaran. 

       

Gambar V.4 Halman Umroh 
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5. Halaman Daftar Haji 

Halaman daftar haji akan menampilkan form pendaftaran yang nantinya 

akan menjadi informasi data diri jamaah yang ingin mendaftar haji reguler 

ataupun haji percepatan. 

 

       

       Gambar V.5 Halaman Daftar Haji 
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6. Halaman Daftar Umroh 

Halaman daftar umroh akan menampilkan form pendaftaran yang nantinya 

akan menjadi informasi data diri jamaah yang ingin mendaftar umroh paket 

I, umroh paket II ataupun umroh ramadhan. 

 

Gambar V.6 Halaman Daftar Umroh 
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7. Halaman Dokumentasi 

Halaman dokumentasi akan menampilkan foto-foto disetiap kegiatan haji 

dan umroh yang dilakukan para jama’ah bersama pihak travel dan 

pendamping selama beribadah haji dan umroh. 

 

Gambar V.7 Halaman Dokumentasi 
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8. Halaman Kontak Pendamping 

Halaman kontak pendamping akan menampilkan kontak para pendambing 

yang akan membimbing selama beribadah haji dan umroh. 

 

 

Gambar V.8 Halaman Kontak Pendamping 
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9. Halaman Doa Haji dan Umroh 

Halaman doa haji dan umroh akan menampilkan panduan-panduan ibadah 

haji dan umroh, yaitu amalan haji dan umroh, tata cara ihram, doa saat 

ihram, keutamaan tawaf, tata cara pelaksanaan tawaf, dan doa saat tawaf. 

 

Gambar V.10 Halaman Doa Haji dan Umroh 
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B. Halaman Maps 

Halaman maps akan menampilkan lokasi kantor biro haji dan umroh, agar 

membirkan keringanan bagi calon jamaah yang ingin mendaftar tetapi tidak 

mengetahui lokasi kantor biro haji dan umroh. 

 

Gambar V.11 Halaman Maps 
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C. Hasil Pengujian Sistem  

Berikut ini hasil pengujian sistem menggunakan metode pengujian unit, 

integrasi, dan sistem berdasarkan pada blok pengujian: 

1. Pengujian Login 

Tabel V.1 Pengujian Login 

Data Masukan Yang diharapkan Status 

Nama pengguna dan kata 

sandi terisi salah 

Akan menampilkan 

informasi “Silahkan 

periksa akun anda!” 

[√ ]  Sukses 

[    ]  Berhasil 

Nama pengguna dan kata 

sandi terisi kosong 

Akan menampilkan 

informasi “Nama 

Pengguna dan Kata 

Sandi Tidak Boleh 

Kosong!” 

[√ ]  Sukses 

[    ]  Berhasil 

Nama pengguna dan kata 

sandi terisi dengan benar 

Akan menampilkan 

halaman sesuai dengan 

nama pengguna yang 

login. 

[√ ]  Sukses 

[    ]  Berhasil 

 

Pada proses login apabila nama pengguna dan kata sandi salah akan 

menampilkan pemberitahuan bahwa username salah atau password salah. 
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 Gambar V.12 Tampilan pesan nama pengguna dan kata sandi terisi salah 

 
 

Pada proses login apabila nama pengguna dan kata sandi salah satu atau 

keduanya ada yang kosong akan menampilkan pemberitahuan bahwa nama 

pengguna dan kata sandi tidak boleh kosong 
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Gambar V.13 Tampilan pesan nama pengguna dan kata sandi kosong 

 

Pada proses login apabila login berhasil akan menampilkan masuk keberanda 

dengan hak akses masing-masing user. 

 

Gambar V.14 Tampilan utama apabila login berhasil 



66 
 

 
 

 

2. Pengujian Daftar Haji 

Tabel V.2 Pengujian Daftar Haji 

Data Masukan Yang diharapkan Status 

Daftar Haji salah satu 

field kosong 

Akan menampilkan 

informasi bahwa data 

belum lengkap 

[√ ]  Sukses 

[    ]  Berhasil 

Daftar Haji semua field 

terisi 

Akan menampilkan 

informasi bahwa data 

berhasil tersimpan 

[√ ]  Sukses 

[    ]  Berhasil 

 

3. Pengujian Daftar Umroh 

Tabel V.3 Pengujian Daftar Umroh 

Data Masukan Yang diharapkan Status 

Daftar Umroh salah satu 

field kosong 

Akan menampilkan 

informasi bahwa data 

belum lengkap 

[√ ]  Sukses 

[    ]  Berhasil 

Daftar Umroh semua 

field terisi 

Akan menampilkan 

informasi bahwa data 

berhasil tersimpan 

[√ ]  Sukses 

[    ]  Berhasil 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian skripsi yang berjudul: “Rancang Bangun Aplikasi 

Informasi Kegiatan Biro Haji Dan Umroh Berbasis Android (Studi Kasus PT. As-

Salam)” adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi Informasi Kegiatan Biro Haji Dan Umroh ini dapat 

memberikan informasi mengenai pendaftaran, persyaratan pendaftaran, 

info keberangjatan, info pembayaran dan paket-paket Haji dan Umroh. 

2. Memudahkan klien dalam pemesanan secara online. 

3. Aplikasi ini dapat menjadi media interaktif untuk mengenal lebih jauh 

tentang informasi seputar Haji dan Umroh dengan penerapan teknologi 

android Studio. 

4. Memberikan kemudahan dalam penggunaan, serta dapat digunakan 

dimana saja karena diaplikasikan dalam bentuk android yang dapat 

diakses menggunakan smartphone. 

5. Dapat lebih memberikan informasi dan gambaran tentang Haji dan 

Umroh yang sebenarnya kepada klien. 

B. Saran 

Aplikasi Haji dan Umroh ini sudah tentu masih jauh dari kata sempurna dan 

masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan dan 

penyempurnan aplikasi agar lebih baik. Adapun saran agar aplikasi ini bias berjalan 

lebih optimal dan lebih menarik sebagai berikut: 
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1. Keterbatasan dari penulis dalam memperindah tampilan android yang 

mampu menarik minat pengunjung lebih banyak lagi. 

2. Perlu ditambah informasi-informasi penting lainnya yang berkaitan 

dengan Haji dan Umroh. 

3. Perlu ditambahkan fitur-fitur yang lebih baik lagi untuk membantu klien 

yang ingin melakukan keberangkatan. 

Demikian saran yang dapat penulis berikan, semoga saran tersebut dapat 

dijadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

pengembang pada umumnya. 
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melanjutkan ke tingkat sekolah menengah pada tahun 2008 di AL BINAA Islamic 

Boarding School Karawang – Jawa Barat, kemudian melanjutkan ke sekolah 

menengah kejuruan pada tahun 2011 di SMK Komputer MUTIARA ILMU 

Makassar. 

Setelah lulus sekolah menengah atas pada tahun 2014 saya menyandang 

status mahasiswi di salah satu perguruan tinggi terkemuka di kota Makassar yaitu 

Universitas Islam Negri (UIN) Alauddin Makassar di fakultas Sains dan Teknologi 

tepatnya Jurusan Teknik Informatika. Dalam kurung waktu empat tahun lebih 

akhirnya bisa menyandang gelar Sarjana Komputer (S.Kom) dengan mengangkat 

judul Rancang Bangun Aplikasi Informasi Kegiatan Biro Haji dan Umroh Berbasis 

Android (Studi Kasus PT. As-Salam Rahman Al Mughni). 

 

 


