BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dengan bersedekah Allah akan berbagai macam manfaat dan hikmah
bagi siapapun yang melakukannya baik di kehidupan dunia maupun akhirat. Hal
itu sesuai dengan firman allah SWT yaitu mengenai wakaf dalam agama islam
dalam QS. Ali Imran/3:92 yang berbunyi:

ع ِليم
َ لَن تَنَالُواْ ْال ِب َّر َحتَّى تُن ِفقُواْ ِم َّما ت ُ ِحبُّونَ َو َما تُن ِفقُواْ ِمن
َ ّللا ِب ِه
َ ش ْيءٍ فَإِ َّن ه

Artinya : “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan
sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan,
tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.(QS: ali Imrah/3: 92)”.
Berdasarkan ayat Al-Qur’an tersebut dapat diketahui bahwa Allah menegaskan
kita untuk menginfaqkan sebagian harta kita serta memperoleh kemulian dan
surga yang dapat diraih.
Seiring berkembangnya teknologi yang sangat pesat di era saat ini,
segala aktifitas pekerjaan mulai banyak memakai teknologi komputer dan
jaringan internet untuk memudahkan suatu pekerjaan, Internet sendiri merupakan
sebuah jaringan komputer yang sudah terhubung ke dalam suatu jaringan.
umumnya internet dapat digunakan untuk pencarian data, dan informasi sesuai
apa yang dibutuhkan. Dan seiring berkembangnya teknologi komputer website
kini menjadi platform yang sering digunakan untuk memudahkan perkerjaan.
Website merupakan sarana yang menyediakan segala informasi baik
untuk instansi pemerintah, kelompok dan perorangan, guna memudahkan
pekerjaan dan pelayanan, website sangat beragam dan punya fungsi yang
berbeda, mulai dari website sederhana sampai website dinamis, didalam dunia
perkantoran website sangat diperlukan website memiliki teknologi pengumpulan
informasi berupa arsip dokumen dengan tujuan agar mudah dilihat, dikelola dan
ditemukan agar dapat digunakan kembali, sehingga lebih efektif dan efisien.
Kantor Urusan Agama atau disingkat KUA adalah sebuah intansi terkecil
pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan melayani urusanurusan agama seperti nikah, rujuk, cerai, wakaf, haji dan lain sebagainya. wakaf
sendiri terdiri dari 2 jenis yaitu wakaf tanah dan wakaf sawah, pada
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umumnya di kalangan masyarakat mengetahui bahwa kua lebih banyak
mengatur urusan perinikahan.
KUA Trimurjo merupakan kantor urusan agama yang ada di Kecamatan
Trimurjo. Kecamatan Trimurjo secara geografis terletak pada posisi yang sangat
strategis yakni pada jalur lintas Propinsi Lampung , Kecamatan Trimurjo meliputi
seluas 5.782,60 Ha yang terdiri dari 11 Kampung dan 3 Kelurahan, terletak di
Simbarwaringin, Kec.Trimurjo., Kabupaten Lampung tengah, Lampung kode pos
34172.
Hasil pengamatan proses pengarsipan di kantor urusan agama (KUA)
Trimurjo, Maka penulis merekomendasikan agar dapat meningkatkan kualitas
pengarsipan dokumen wakaf guna memudahkan segala pengelolaan dokumendokumen agar lebih mudah dan terjamin terekamnya informasi yang terkandung
dalam lembaran arsip dengan melalui media website secara online sebagai
media pelayanan arsip dokumen wakaf yang paling tepat dan dapat
mempermudahKUA Trimurjoagar lebih aman dibandingkan dengan pengarsipan
dokumen secara manual.
Pengelolaan arsip di KUA Trimurjo masih menyimpan berkas secara
manual dan tidak tersedianya berkas salinan tentunya akan beresiko
kemungkinan terjadinya kerusakan berkas dan hilangnya berkas serta
manajemen arsip yang sulit ditemukan jika sudah banyaknya arsip yang dikelola.
Dalam pengarsipan dokumen wakafyang ada di kantor KUA Trimurjo memiliki
kekurangan salah satu contohnya hilangnya berkas, kerusakan berkas dan lain
sebagainya.
Berdasarkan kelemahan arsip tersebut maka perlu dibuat aplikasi website
pengarsipan dokumen wakaf, agar lebih terjamin terekamnya informasi salinan
berkas wakaf tersebut, itulah mengapa penulis membuat aplikasi pengarsipan
berbasis website khusus untuk pengarsipan wakaf kepada petugas wakaf yang
berwenang di KUA Trimurjo. Fitur-fitur aplikasi website pengarsipan yang di buat
sangat mudah dan dapat di pahami, dan menyediakan fitur seperti data
masyarakat yang sudah mewakafkan hartanya . Dengan adanya aplikasi Website
ini, diharapkan dapat menunjang kelancaran aktivitas penngarsipan dokumen
wakaf, khususnya dalam proses menyimpan dokumen arsip wakaf KUA Trimurjo
untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat aplikasi tersebut
didalam penelitian tugas akhir ini dengan mengambil judul “APLIKASI
PENGELOLAAN ARSIP WAKAF PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
TRIMURJO LAMPUNG TENGAH”.
B. Rumusan Masalah
Permasalahan yang dirumuskan sesuai pada latar belakang tersebut ialah
bagaimana melakukan perancangan Aplikasi pengelolaan arsip di KUA Trimurjo
Lampung Tengah ?.
C. Batasan Masalah
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka batasan masalah yang
diambil adalah sebagai berikut :
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1. Sistem yang dibuat dalam bentuk website dengan user interface yang user
friendly
2. Bahasa pemrograman Menggunakan PHP dan HTML.
3. Database yang digunakan adalah MySQL.
4. Framework yang di gunakan adalah Codeigniter versi 3.1.11 dan bootsrap
versi 4 (CSS).
5. Webserver yang digunakan adalah XAMPP dengan PHP versi 7.4.8
6. Text Editor pembuatan program menggunakan Sublime Text Versi 3 dan
Google Chrome sebagai web browser
7. Metode pengembangan aplikasi menggunakan metode SDLC (System
Developpment Lift Cycle) dengan teknik pengujian aplikasi menggunakan
teknik Black Box Testing
8. Pembuatan aplikasi ini terfokus pada konten pengelolaan arsip
D. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ialah untuk melakukan perancangan Aplikasi
pengelolaan arsip di KUA Trimurjo Lampung Tengah berbasis web.
E. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan untuk berbagai pihak, seperti
pihak :
A. Bagi instansi
Membantu memudahkan pengelolaan dokumen arsip, Dokumen yang
tersimpan lebih efektif dan aman.
B. Bagi Masyarakat
Mendapat salinan berkas yang tersimpan dengan aman
C. Bagi Akademik
Bagi program studi D3 Sistem Informasi, penelitian ini sebagai sumber
referensi bagi peneliti selanjutnya.
D. Bagi Penulis
Mempelajari lebih dalam bahasa pemerograman
Framework dan menghasilkan keluaran yang bermanfaat.
F.

PHP

ketingkat

Metode Penelitian

Metode penelitian ini terdiri dari dua bagian yaitu jenis penelitian dan
teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
kualitatif yakni data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi,
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analisis dokumen, dan pemotretan gambar. Penelitian ini digunakan sebagai
penelitian induktif yakni mengumpulkan data dan mencari informasi dilapangan.
2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ada dua jenis
yaitu studi lapangan dan studi pustaka.
1.
Studi Lapangan
Kegiatan yang dilakukan pada studi lapangan adalah observasi,
wawancara dan pengumpulan dokumentasi.
a.
Observasi (Oservation)
Menurut Riyanto (2010:96) menarik kesimpulan sebagai berikut :
Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan
pengamatan secara langsung dan tidak langsung. Kegiatan observasi yang
dilakukan oleh penulis adalah mengamati secara langsung aktifitas yang
ada pada tempat penelitian.
Data yang diperoleh dengan menggunakan teknik ini adalah alur sistem
pengarsipan yang sedang berjalan di tempat penelitian.
b.
Wawancara (Interview)
Menurut Esteberd dalam Sugiyono (2015:72) menarik kesimpulan sebagai
berikut:
Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk
bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga
dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik
tertentu.

Pada teknik ini, penulis melakukan wawancara dengan pengelola wakaf
KUA Trimurjo yaitu Dwi Fatmawati, S.PD. Data yang diperoleh dengan teknik
wawancara adalah proses pengarsipan yang sedang berjalan, penyimpan
dokumen, dan alur proses pengarsipan dokumen wakaf.
c.
Dokumentasi (Documentation)
Menurut Sugiyono (2015:329), menyatakan bahwa:
Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data
dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan
gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung
penelitian.
Pada kegiatan ini, penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang
relevan dengan topik penelitian baik berupa soft file maupun hard file. Adapun
data yang diperoleh dengan teknik dokumentasi adalah hasil berkas dokumen
wakaf yang diarsipkan.
2.
Studi Pustaka
Nazir (1988: 111), memyimpulkan bahwa “Studi pustaka merupakan
teknik pengumpulan data dengan melakukan telaah pada catatan-catatan,
laporan-laporan, buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan di
pecahkan”
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Dengan teknik studi pustaka penulis mengumpulkan beberapa data yaitu
definisi Perancangan, definisi website, definisi arsip, tentang HTML, PHP, CSS,
Framework codeigniter, Bootstrap, MVC pada codeigniter, jenis sistem
development SDLC, PHP Myadmin, Web Browser, text editor, xampp, definisi
mysql, definisi basis data, ERD, DFD, dan Flowchart.
G. Sistematika Penulisan
Penulisan Tugas Akhir ini penulis mengemukakan secara singkat
mengenai sistematika laporan tugas akhir yang terdiri dari :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan
masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data,
studi lapangan, studi pustaka, waktu dan tempat penelitian, sistematika
penulis.
BAB II KAJIAN LITERATUR
Bab ini menjelaskan mengenai konsep dan teori yang dapat menjadi
penunjang yang berubungan dengan masalah yang diteliti dan beberapa
referensi penelitian.
BAB III GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Bab ini menguraikan gambaran umum Kantor Urusan Agama KUA
Trimurjo. Sejarah berdirinya KUA
Trimurjo, struktur organisasi,
manajemen organisasi, dan aliran informasi yang sedang berjalan.
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang
meliputi: rancangan aliran informasi yang diusulkan, rancangan diagram
konteks yang diusulkan, rancangan data flow diagram (DFD) yang
diusulkan,rancangan bagan alir dokumen yang diusulkan, rancangan
basis data/database yang diusulkan, kebutuhan sumber daya, relasi antar
tabel yang diusulkan, rancangan input dan output, bagan alir dokumen,
rancangan struktur database, pembahasan program yang diusulkan.
BAB V PENUTUP
Bab ini menjelaskan dari hasil dan kesimpulan laporan tugas akhir yang
disusun oleh penulis serta saran yang membangun untuk Program
Diploma - III Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Metro dan
KUA Trimurjo Lampung Tengah.
DAFTAR LITERATUR
LAMPIRAN

5

