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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Rukun Islam adalah suatu pondasi bagi seluruh umat Islam yang 

menjadi tonggak bagi umat diseluruh dunia. Setiap umat Islam wajib 

mengetahui rukun Islam yang sudah tersusun dengan baik, maka dari itu setiap 

umat Islam wajib untuk mengetahui dan mengamalkan. Di dalam rukun Islam 

terdapat lima poin yang menjadi pegangan bagi umat Islam. 

Sebagai umat Islam wajib untuk mengamalkan rukun Islam, tanpa 

rukun Islam kita tidak dikatakan dengan orang-orang yang beriman, begitu 

pentingnya rukun Islam dalam kehidupan kita sehari-hari, Berdasarkan lima 

nilai-nilai penting dalam rukun Islam ada salah satu hal sangat menarik yang 

diperintahkan oleh Allah kepada umat Islam, yaitu melaksanakan Haji ke 

Baitullah. Sebagaimana yang dijelaskan Allah Swt didalam Al-Qur’an : 

                         

    

 Artinya : Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya 

mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan 

mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru 

yang jauh.(Q.S. Al-Hajj. 27) 

 

Ibadah haji adalah suatu ibadah yang sangat diimpikan oleh umat 

Islam, dimana mereka dikumpulkan di suatu tempat untuk bersujud dengan  

satu kiblat dan niat yang satu yaitu mengagungkan sang maha kuasa. Ibadah 

yang satu ini sangat luar biasa karena semua umat Islam terkumpulkan dengan 
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satu tempat dari bermacam-macam negara, dimana mereka dapat berkenalan, 

menukar pengalaman, menyatukan visi dan membicarakan kemajuan umat di 

setiap negara masing-masing. 

Menurut Direktur Jendral bimbingan haji Drs H.Taufiq Kamil dalam 

buku manajemen haji bahwasannya setiap tahunnya calon jama’ah haji 

mengalami peningkatan untuk melaksanakan rukun Islam yang ke lima. Hal 

Ini membuktikan bahwa umat Islam sudah sadar bahwa untuk melaksankan 

haji ke Baitullah hukumnya wajib bagi yang mampu dengan peningkatan 

jama’ah haji. Maka perlunya persiapan dalam penyelenggaraan ibadah haji, 

baik itu dalam segi informasi kegiatan sebelum keberangkatan, dokumen haji, 

jadwal haji,  jumlah jama’ah haji dan lain-lain.
1
 

Dengan perkembangan teknologi pada zaman sekarang ini, tentunya 

akan mempermudah pelaksanaan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Setiap 

calon jama’ah haji menginginkan kemudahan dalam penyelenggaraan ibadah 

haji, sehingga dapat melaksanakan ibadah haji secara aman, nyaman, dan 

lancar serta memenuhi syariat untuk memperoleh haji mabrur. 

Peningkatan jama’ah haji yang terjadi di Indonesia, baik itu dari 

provinsi, kota atau kabupaten, bahkan dari pelosok desa, ini membuktikan 

bahwa perlunya informasi yang akurat. Sedangkan yang terjadi dilapangan, 

jama’ah haji yang ingin mendapatkan informasi mereka mesti mendatangi 

kantor penyelenggaraan haji, sehingga dengan keadaan seperti ini kurangnya 

keefektifan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Seharusnya jama’ah haji 
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untuk mendapatkan informasi tersebut tidak perlu datang ke kantor 

penyelenggaraan ibadah haji, melainkan mereka cukup membuka wabsite dan 

mencari informasi yang mereka inginkan. 

Dengan Peningkatan jama’ah haji pada saat sekarang ini perlu adanya 

suatu aplikasi penggunaan Sistem Informasi Manajemen yang akurat oleh 

kantor Kementerian Agama Provinsi Riau dalam  penyelenggaraan ibadah 

haji. Hal ini bertujuan untuk mempermudah calon jama’ah haji dalam mencari 

informasi. Disamping itu proses administrasi dalam penyelenggaraan ibadah 

haji seharusnya juga mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan 

aplikasi-aplikasi yang terkomputerisasi baik yang terhubung maupun tidak 

terhubung dengan jaringan internet. Kantor penyelenggaraan ibadah haji sudah 

melaksanakan hal tersebut diantaranya menggunakan aplikasi-aplikasi seperti 

Siskohat dan website.  

Jika Sistem Informasi Manajemen sudah dimiliki oleh kantor 

penyelenggaraan ibadah haji, maka informasi terkait penyelenggaraan ibadah 

haji dapat disalurkan kepada calon jama’ah haji dengan mudah. Berdasarkan 

dari fenomena diatas maka, penulis tertarik untuk memelakukan penelitian 

yang berjudul “Strategi Kementerian Agama Provinsi Riau Bidang 

Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Dalam Menerapkan Sistem Informasi 

Manajemen Haji.” 

  



4 

 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami penelitian ini, 

maka penulis menegaskan beberapa istilah penting dalam peneltian ini. 

1. Sistem Informasi Manajemen Haji 

Sistem adalah suatu kesatuan yang utuh dengan bagian-bagian 

yang tersusun secara sistematis, yang mempunyai relasi satu dengan 

lainnya, dan yang sesuai dengan konteknya.
2
 Sedangkan Informasi adalah 

berita terutama fakta dan data yang sudah diproses sehingga memiliki arah 

tertentu yang dapat dimanfaatkan misalkan dalam pengambilan keputusan 

oleh manajer. Manajemen menurut Siagian adalah sesuatu aktivitas 

menggerakan orang lain, sesuatu kegiatan memimpin, atas dasar sesuatu 

yang telah diputuskan terlebih dahulu.
3
 

Sistem Informasi Manajemen adalah Kumpulan dari sub-sub 

sistem yang saling terintegrasi  dan berkaborasi untuk membantu 

manajemen dalam menselesaikan masalah dan dapat memberikan 

informasi yang berkualitas kepada manajemen dengan cara mengelola data 

dengan komputer sehingga bermamfaat bagi pengguna. Jadi dari 

pengertian diatas dapat peneliti simpulkan bahwasannya Sistem informasi 

Manajemen adalah Suatu alat untuk mengkerjakan tugas baik di 

lingkungan internal maupun eksternal agar tercapainya segala sesuatu 

yang di inginkan. 
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Sistem Informasi Manajemen Haji yang penulis maksud adalah 

sebuah aplikasi sistem baik yang terhubung  maupun yang tidak terhubung 

dijaringan internet dalam rangka mempermudah proses penyelenggaraan 

ibadah haji di kementerian Agama Provinsi Riau. 

2. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Provinsi Riau 

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas 

melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan haji 

dan umrah. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penyelenggaraan Haji 

dan Umrah menyelenggarakan fungsi penjabaran dan pelaksanaan 

kebijaksanaan teknis di bidang penyuluhan, bimbingan jama’ah dan 

petugas, perjalanan dan sarana, dan penyiapan bahan pelayanan dan 

bimbingan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah. 

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Sistem 

Informasi Manajemen Haji Pada Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau ? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Kementerian 

Agama Provinsi Riau Bidang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah 

dalam Menerapkan Sistem Informsi Manajemen Haji  
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E. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Akademis 

a. Penelitian ini berguna sebagai tambahan referensi terkait dengan 

Strategi Kementerian Agama Provinsi Riau Bidang Penyelenggara 

Ibadah Haji dan Umrah dalam Menerapkan Sistem Informsi 

Manajemen Haji sehingga menjadi rujukan jika nantinya ada yang 

melakukan penelitian serupa. 

b. Penelitian ini juga berguna untuk tambahan rujukan bagi para 

penyelenggara ibadah haji. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pengkajian dan pembelajaran pada Jurusan Manajemen Dakwah 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

b. Sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada program 

Sarjana Strata Satu (S1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial 

(S.Sos) Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I : Bab ini berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan serta sistematika penulisan. 
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BAB II : Bab ini menguraikan kajian teori, kajian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian dan kerangka berfikir yang digunakan dalam 

penelitian.  

BAB III : Bab ini menjabarkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, 

lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, 

teknik pengumpulan data, vailiditas data serta teknik analisis data. 

BAB IV : Bab ini menjelaskan sejarah berdirinya Bidang penyelenggaraan 

ibadah haji dan umrah, termasuk visi dan misinya, program kerja 

serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggaraan 

ibadah haji dan umrah. 

BAB V : Pada bab ini memaparkan hasil penelitian dan  pembahasan  

BAB VI  : Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


