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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA FIKIR 

 

A. Kajian Teori 

Untuk mengetahui penerapan sistem informasi manajemen haji pada 

biro penyelenggaraan haji di kantor wilayah kementrian agama provinsi Riau, 

maka terlebih dahuli diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan tema 

penelitian, yaitu: 

1. Sterategi 

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “strategia” atau seni 

seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Dan pada 

akhirnya, strategi berkembang untuk semua kegiatan organisasi, termasuk 

dalam kepentingan kepemerintahan.
4
 Strategi adalah konsep atau upaya 

untuk mengerahkan potensi sumber daya ke dalam rangkaian untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5
 Sedangkan menurut Suyadi 

Prawirosentono dan Dewi Primasari bahwa strategi adalah seni dan ilmu 

untuk merencanakan dan pengarahan dari operasi militer dalam skala 

besar. 

Strategi dapat berarti Ilmu siasat perang, muslihat untuk mencapai 

sesuatu.
6
 Dengan demikian, istilah strategi antara lain menunjuk pada 

upaya berpikir ke arah efisiensi, guna menentukan pilihan yang lebih 

memuaskan. Berdasarkan beberapa pengertian strategi tersebut, Kustadi 

                                                             
4
Maman Abdul Djaliel, Prinsip dan Strategi Dakwah (Jakarta: Prenada Media, 1997), 47. 

5
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menyimpulkan bahwa strategi merupakan rancangan atau desain kegiatan 

dalam wujud penentuan dan penempatan semua sumber daya yang 

menunjang keberhasilan suatu pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
7
 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat penulis simpulkan 

bahwa strategi diatas mengarah kepada perencanaan yang akan membawa 

perubahan dengan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak dengan 

alat-alat pendukung dalam mencapai keberhasilan. 

2. Penerapan 

Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.
8
 Sedangkan 

menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu 

perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk 

mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan 

oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun. 

Sedangkan menurut Mulyasa dalam bukunya bahwa penerapan merupakan 

suatu ide, konsep, atau kebijakan dalam suatu tindakan sehingga akan 

memberikan dampak baik dala perubahan pengetahuan, keterampilan, 

maupun nilai. Penerapan dapat berarti sesuatu yang memberikan efek atau 

dampak.
9
 

Dari beberapa defenisi penerapan diatas, maka dapat disimpulkan 

penerpan adalah suatu metode, konsep atau ide yang telah menjadi 

                                                             
7
Kustadi Suhandang, Strategi Dakwah Penerapan Strategi Komunikasi dalam Dakwah, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 81-82. 
8
 Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English 

(Perss, Jakarta, 2002), 98 
9
 Mulyasa, Kurikulum Basis Komputerisasi Konsep, Kerakteristik dan implementasi ( 

Bandung,: PT. Remaja Rosda Karya), 93 
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evaluasi sehingga akan memberikan dampak, baik berupa keterampilan, 

pengetahuan maupun perubahan . Adapun unsur-unsur penerapan 

meliputi: 

a. Adanya program yang dilaksanakan 

b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan  

diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut. 

c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang 

bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupu 

pengawasan dari proses penerapan tersebut. 

3. Sistem  

a. Pengertian Sistem 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh 

Departemen pendidikan dan Kebudayaan, sistem diartikan sebagai 

suatu perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan.
10

 

Kata sistem berasal dari Yunani” Systema” yang mempunyai 

artikan suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian dan 

hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen.
11

 

Sedangakan menurut Tata Setabri Sistem adalah suatu kesatuan yang 

terdiri dari intrksi subsistem yang berusaha mencapai suatu ujuan. 

Sedangkan menurut Arda F sistem adalah suatu jaringan kerja dari 

prodser-produser yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama 
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 Dapertemen pendidikan dan kebudayaan, kamus Besar bahasa Indonesia, (Jakarta 

:balai Pustaka,1988), 849. 
11

 Piotr Sztompka, Sosiologi perubahan sosial, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 2. 
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untuk melakukan suatu kegiyatan atau untuk menselesaikan suatu 

sasara tertentu.
12

 

b. Karakteristik Sistem 

 Sebuah sistem terdiri bagian-bagian saling berkaitan untuk 

mencapai beberapa hal yang di maksud. Sebuah sistem memiliki 

Karakteristik tertentu,untuk mengenal bahwa hal tersebut bisa 

dikatakan sebagai sebuah sistem. Adapun karakteristik yng dimaksud 

adalah sebagai berikut : 

1) Komponen sistem 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling 

berintraksi.artinya saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. 

2) Batasan sistem 

Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara 

sistem dengan sistem yang lain.Batasan sistem ini memungkinkan 

suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat di 

pisahkan. 

3) Lingkungan Luar sistem 

Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun di luar batas dari 

sistem yang mempengaruhi oprasi sistem. 

4) Penghubung sistem 

Media yang menghubungkan sistem dengan subsistem 

lainnya,melalui penghubung ini memungkinkan sember-sumber 

daya mengalir dari suatu subsistem ke subsistem. 
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 Tata Subrataka, Sistem Informasi Manajemen,(Andi Offset : yogyakarta 2005 ), 89. 



12 

 

5) Masukan sistem  

Energi yang dimasukan kedalam sistem disebut masukan sistem 

yang berupa pemeliharaan dan sinyal. 

6) Keluaran sistem  

Hasil yang diolah dan diklasfikasikan menjadi keluaran yang 

berguna.keluaran ini merupakan masukan bagi sebsistem lainnya. 

7) Pengolahan sistem 

Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah 

masukan menjadi pengeluaran. 

8) Sasaran Sistem 

Suatu sistem mempunyai sasaran dan tujuan yang pasti,kalau suatu 

sistem tidak memiliki sasaran, maka oprasi sistemnya tidak ada 

gunanya,suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau 

tujuan yang ingin direncanakan.
13

 

c. Teori Sistem 

Sistem merupakan suatu kesatuan yang kompleks, terdiri dari 

bermacam hubungan dan dipisahkan dari lingkungan sekitarnya oleh 

batas tertentu. Organisme merupakan contoh sebuah sistem, begitu 

pula bangunan, plenet. Pemikiran umum seperti ini dapat diterapkan 

dalam masyarakat, dengan berbagai tingkat kompleksitasnya. Pada 

tingkat makro, keseluruhan masyarakat dunia (Kemanusiaan) yang 

dapat dibayangkan sebagai sebuah sistem. Pada tingkat menengah 
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(Mezo) negara bangsa dan kesatuan politik regional atau aliansi militer 

juga dapat dipandang sebagai sebuah sistem. Pada tingkat 

mikro,komunitas lokal, asosiasi, perusahaan, keluarga, atau ikatan 

pertemanan dapat diperlakukan sebagai sebuah sistem kecil.
14

 

Ini sebebnya keadaan sistem sosial itu tidak sederhana, tidak 

hanya dimensi tunggal, tetapi muncul sebagai kombinasi atau 

gabungan hasil keadaan berbagai komponen, diantaranya :  

1) Unsur-unsur pokok (misalnya: jumlah dan jenis individu, serta 

tindakan) 

2) Hubungan antarunsur (misalnya: ikatan sosial, loyalitas, 

ketergantungan, hubungan antar individu) 

3) Berfungsi unsur-unsur di dalam sistem (misalnya: peran pekerja 

yang dimainkan oleh individuatau diperlakukan tindakan tertentu 

untuk melestarikan ketertiban sosial) 

4) Pemeliharaan batas (misalnya: kriteria untuk menentukan siapa 

saja yang termaksud anggota sistem) 

5) Subsistem (misalnya: jumlah dan jenis seksi, segmen) 

6) Lingkungan (misalnya: keadaan alam) 
15

 

4. Informasi 

Informasi adalah sebuah istilah yang tidak tepat dalam 

pemakaiannya secara umum. Informasi ini dapat mengenai data mentah, 

data tersusun, saluran komunikasi, informasi itu sendir. Informasi ibarat 
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15
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darah yang mengalir di dalam tubuh suatu organisasi sehingga informasi 

ini sangat penting di dalam organisasi. 
16

 

 Pengelolaan informasi menjadi, informasi yang lebih 

unggul dengan data yang semula tidak berguna menjadi berguna bagi 

penerimanya.
17

 Menurut Jogiyanto, informasi adalah hasil dari pengolahan 

data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi 

penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian – kejadian yang nyata 

yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Gordon B. Davis, 

Informasi adalah penerangan, keterangan, pemberitahuan, kabar atau 

berita. Informasi juga merupakan keterangan atau bahan nyata yang dapat 

dijadikan dasar kajian analisis, kesimpulan atau Informasi. data yang 

sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi pengguna.
18

 

Berdasarkan Pengertian informasi yang telah disebutkan diatas, 

dapat disimpulkan bahwa informasi adalah sekumpulan fakta-fakta 

yang telah diolah menjadi bentuk data, sehingga dapat menjadi lebih 

berguna dan dapat digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan data-

data tersebut sebagai pengetahuan ataupun dapat digunakan, Informasi 

bisa dikatakan sebagai pengetahuan yang didapatkan dari belajar, 

pengalaman atau instruksi. Dalam beberapa pengetahuan tentang suatu 

peristiwa tertentu yang telah dikumpulkan ataupun dari sebuah berita 

dapat juga dikatakan sebagai informasi.  
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 Tata Subrata, Sistem Informasi Manajemen,(Andi Offset : yogyakarta 2005 ), 89. 
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Dalam kegiatan Informasi, George R. Terry, menjelaskan 

informasi tergantung pada beberapa aspek, yaitu: 

a. Tujuan si penerima 

Apabila informasi itu tujuannya untuk memberikan bantuan maka 

informasi itu harus membantu si penerima dalam usahanya untuk 

mendapatkannya. 

b. Ketelitian penyampaian dan pengolahan data 

Penyampaian dan mengolah data, inti dan pentingnya info harus 

dipertahankan. 

c. Waktu 

Informasi yang disajikan harus sesuai dengan perkembangan informasi 

itu sendiri. 

d. Ruang dan tempat 

Informasi yang didapat harus tersedia dalam ruangan atau tempat yang 

tepat agar penggunaannya lebih terarah bagi si pemakai. 

e. Bentuk 

Dalam hubungannya bentuk informasi harus disadari oleh 

penggunaannya secara efektif, hubungan-hubungan yang diperlukan, 

kecenderungan-kecenderungan dan bidang-bidang yang memerlukan 

perhatian manajemen serta menekankan informasi tersebut ke situasi-

situasi yang ada hubungannya. 

  

http://blog.re.or.id/category/manajemen
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f. Semantik 

Agar informasi efektif  informasi harus ada hubungannya antara kata-

kata dan arti yang cukup jelas dan menghindari kemungkinan salah 

tafsir. 

Jelaslah bahwa agar informasi itu menjadi berguna harus 

disampaikan kepada orang yang tepat,  pada waktu yang tepat, dan dalam 

bentuk yang tepat pula. 

5. Manajemen 

Manajemen berasal dari kata “tu manage”yang berarti mengatur, 

mengurus, atau mengolah.
19

 Selain kata “to Manage” mempunyai sinonim 

anrata lain : to hand (mengurus) to control (memeriksa/mengawasi) jadi 

manajemen berarti mengurus, memeriksa, mengawasi, pengendalian, dan 

membina. 

Adapun pengertian menurut istilah manajemen ialah suatu proses 

kegiatan. Sedangkan menurut Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur 

proses pemanfaatan sumber daya organisasi  dan sumber-sumber lainnya 

secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan 

menurut James A.F Stoner menjelaskan bhwa manajemen adalah sebagai 

proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya 

organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan.
20

 Berdasarkan pengertian manajemen di atas, maka dapat 

diketahui bahwa Manajemen adalah suatu ilmu dan seni. Manajemen 

                                                             
19

 Anton Athoillah, Dasar-dasar Manajemen, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2010) ,13. 
20

 James A.F.Stoner.Management.( Nowyouk : hall International,Lac,Englewood      

Chiffs,1982), 8. 
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sebagai ilmu yaitu berfungsi menerangkan kejadian-kejadian, gejala-gejala 

dan keadaan-keadaan yang ada. Sedangkan Manajemen sebagai seni 

berfungsi mengajarkan kepada kita bagaimana melaksanakan sesuatu hal 

untuk mencapai tujuan yang nyata-nyata mendatangkan hasil atau 

manfaat. 

a. Fungsi-fungsi Manajemen 

Untuk mencapai tujuan, organisasi memerlukan dukungan 

manajemen dengan berbagai fungsi yang di sesuaikan dengan 

kebutuhan organisasi masing-masing. Diantara fungsi-fungsi 

manajemen sebagai berikut :
21

 

1) Perencanaan 

Pengertian Perencanaan adalah sebagai hasil pemikiran 

yang mengarah ke masa depan, yaitu menyangkut serangkaian 

tindakan yang berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap 

semua faktor yang terlibat dan yang diarahkan kepada sasaran 

khusus. Dengan kata lain, perencanaan ialah penentuan 

serangakaian tindakan berdasarkan pemilihan dari berbagai 

alternatif data yang ada, dalam hal ini dirumuskan dalam bentuk 

keputusan yang akan dikerjakan untuk masa yang akan datang 

dalam usaha mencapai tujuan yang diinginkan. 
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2) Pengorganisasian 

Setelah perencanaan, langkah berikutnya adalah 

menciptakan organisasi untuk melaksanakan rencana yang telah 

dirumuskan. Organisasi pada hakikatnya mempunya tiga 

komponen, yaitu fungsi, personalia dan faktor-faktor sarana fisik. 

Proses organisasi berusaha mempersiapkan ketiga komponen 

tersebut sedemikian rupa agar dapat memperlancar pencapaian 

tujuan perusahaan. Dengan demikian, pengorganisasian 

didefinisikan sebagai suatu proses menciptakan hubungan antara 

personalia, fungsi-fungsi dan faktor fisik agar kegiatan-kegiatan 

yang harus dilaksanakan disatukan dan diarahkan pada pencapaian 

tujuan bersama. 

3) Penggerakan 

Upaya meneger dalam menggerakan orang-orang untuk 

melakukan pekerjaan secara efektif dan efesien berdasarkan 

perencanaan dan pembagian tugas masing-masing untuk 

menggerakan orang-orang yang diperlukan dalam pemberian 

motivasi, dan menjalin hubungan.
22

 Ada lima fungsi 

penggerakan,yaitu :
23

 

a) Untuk mempengeruhi seseorang untuk mau menjadi pengikut 

b) Membua seseorang suka mengerjakan tugas dengan sebaik-

baiknya 
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 Zulkifli Amsyah,Manajemen Sistem Informasi, 65 
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 Kadarman dan Yusuf Udaya, Pengantar Ilmu Manajemen,161 
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c) Menciptakan dan memelihara kesetian, kesayangan, kepada 

pemimpin, dan mengerjakan tugas sesuai dengan dibidang 

pekerjaannya. 

d) Memanamkan serta memupuk rasa tanggung jawab secara 

penuh pada seseorang atau orang-orang terhadap tuhannya, 

Negara, masyarakat dan beserta tugas yang mereka emban. 

4) Pengoordinasian 

Koordinasi merupakan daya upaya untuk mensinkronkan 

dan menyatukan tindakan-tindakan sekelompok manusia. 

Koordinasi merupakan otak di dalam batang tubuh dari keahlian 

manajemen. Jika manajer menemukan kesulitan dalam koordinasi 

yang berkelanjutan, ia harus mencari kelemahan program 

perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. Pendek kata, 

koordinasi merupakan bidang keahlian dari manajemen. Perintah 

yang baik dan lazim dari bidang keahlian manajemen lainnya akan 

membuat koordinasi tidak begitu dibutuhkan. Akan tetapi, pada 

organisasi yang dikelola dengan baik sekalipun, ada juga bidang 

yang memerlukan koordinasi. 
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6. Haji 

Haji menurut syara’ adalah mengkunjungi ka’bah untuk 

menlakukan serangkaian ibadah dengan syarat dan rukun tertentu.
24

 

Menurut keagamaan Haji adalah Ziarah, atau melakukan perjalanan 

dengan maksud untuk melakukan ibadah baik itu di mesjidil haram, arafah 

dan sebagainya sebagaimana yang telah di contohkan kepada Rosullah 

SAW.
25

 

Ibadah Haji adalah suatu peribadahan yang sekaligus menciptakan 

silaturahmi antar bangsa, umat Islam sedunia dengan keyakinan yang satu, 

satu corak pakaian, satu kiblat dan satu tujuan. Hal ini akan menumbuhkan 

rasa persatuan, persaudaraan, dan persamaan antar seluruh bangsa yang 

seiman dan seagama.dan didalam  ibadah haji tidak ada perbedaan kasta 

dan suku bangsa, bahkan perbedaan warna kulit. Ibadah haji merupakan 

rukun Islam yang kelima yang dilaksanakan dengan syarat dan rukun 

tertentu dan dilaksanakan disebuah tanah yang suci dimana Allah SWT 

memberikan sebuah tempat bagi orang-orang Muslim untuk melaksanakan 

tawaf dan beribadah lainnya. Orang yang berkewajiban mengerjakan haji 

adalah orang muslim yang berakal, baligh, mengerti tentang kewajiban, 

dan mampu.
26

 

Ibadah haji itu sendiri memiliki kedudukan yang sangat muliah di 

sisi Allah SWT, maka dari itu sering di sebut sebagaian dari umat Islam 
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  Zurinanl Z & Aminuddin,M.Ag Fikih Ibadah (Jakarta,Lembaga penelitian Uin syarif 

Hidayatullah jakarta,2008),185. 
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 Abdul Mujieb, Kamus Istilah fikih ( Jakarta, Pt.Pustaka Frdaus 1994), 93. 
26

 Ayyub, Hasan, Pedoman Menuju Haji Mabrur, terjemahan Said Agil Husin, (Jakarta: 
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haji itu sebagaian dari puncak pengamalan rohani. Disebut demikian, 

karna ibadah-ibadah yang lain sudah terangkum dalam ibadah haji, seperti 

sholat ada dalam haji, puasa bahkan berkurban juga ada didalam haji.
27

 

 Ibadah haji, jika dilihat dari cara pelaksanaannya dapat dibedakan 

menjadi:  

a. Haji Ifrad, yaitu dengan membedakan haji dan umrah yang dikerjakan 

sendiri-sendiri. Pelaksanaannya, ibadah haji dilakukan terlebih dahulu, 

setelah selesai kemudian melakukan ibadah umrah. 

b. Haji Tammatu’(bersenang-senang), yaitu melakukan ibadah umrah 

terlebih dahulu pada bulan-bulan haji, setelah selesai, kemudian  

melakukan ibadah haji. 

c. Haji Qiran (bersama-sama), yaitu melaksanakan haji dan umrah secara 

bersamaan. Dengan cara ini, berarti seluruh pelaksanaan ibadah 

umrahnya sudah tercakup dalam pelaksanaan ibadah haji.
28

 

7. Sistem Informasi Manajemen 

 Sistem Informasi Manajemen yang biasanya diterapkan dalam 

suatu organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan informasi 

yang dibutuhkan oleh semua tingkat informasi dalam suatu organisasi atau 

lembaga. 

 Sistem informasi Manajemen adalah kumpulan dari intraksi 

sistem-sistem informasi yang menyediakan informasi baik untuk 
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Karier1999), 91. 



22 

 

kebutuhan manajerial maupun kebutuhan oprasi.
29

 Sedangkan menurut 

Robert G.Murdick dan Joel E.Rossdalam Tata Subrita menjelaskan 

bahwasannya Sistem Informasi Manajemen  adalah proses komunikasi 

dimana informasi Input, disimpan, dan diproses untuk menghasilkan ouput 

yang berupa keputusan tentang perencanaan, pengoprasian, dan 

pengawasan. Tetapi menurut Burtscalan dan J.Benard keys yang 

dijelaskan dalam buku Pengantar Sistem informasi Manjemen 

menyebutkan bahwasannya Sistem Informasi Manajemen adalah suatu 

sistem formal mengenai hal melaporkan, menggolongkan, dan 

menyebarkan informasi kepada orang-orang yang tepat dalam suatu 

organisasi.
30

  

Jadi dari beberapa pengertian Sistem Informasi Manajemen dapat 

penulis simpulkan bahwasanya Sistem Informasi manajemen adalah 

gabungan  dari beberapa cara  yang saling berkaitan untuk membantu 

suatu kinerja dalam menyelesaikan masalah yang dapat membagikan 

informasi yang baik kepada siapapun yang membutuhkan. Sistem 

Informasi Manajemen dibentuk supaya Organisasi atau lembaga memiliki 

suatu sistem yang dapat diandalkan dalam mengelola data dengan 

menggunakan alat komputer untuk menghasilkan Informasi yang 

bermamfaat. 

 Dengan demikian Sistem Informasi Manajemen adalah suatu 

sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi atau lembaga untuk 
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mampu mengelola data maupun informasi yang berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas-tugas organisasi.
31

 Sistem Informasi Manajemen 

memberikan peranan yang sangat penting dalam suatu lembaga 

pemerintahan, karena sangat mempengaruhi terhadap maju mundurnya 

sebuah lembaga pemerintahan.
32

 Setiap lembaga pemerintahan atau 

lembaga organisasi mempunyai Sistem Informasi Manajemen, baik itu 

yang besar maupun yang kecil tergantung kebutuhan dan masalah yang 

terjadi didalam suatu lembaga pemerintahan. 

 Penerapan Sistem Informasi Manajemen dalam suatu lembaga 

pemerintahan akan melibatkan penggunaan komputer dalam mengelola 

data dan menjadikan informasi yang dibutuhkan informasi yang tepat, 

cepat, dan akurat sehingga kepuasan jama’ah haji sebagai dasar pelayanan 

yang dilaksanakan pemerintah, yakni bagaimana cara menyampaikan 

Informasi melalui Sistem Informasi Manajemen tersampaikan. 

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen 

Berdasarkan pada pengertian diatas, sistem informasi 

manajemen adalah suapaya organisasi memiliki informasi yang 

bermanfaat dalam pembuatan keputusan, baik yang menyangkut 

keputusan rutin maupun keputusan strategis.
33

 Sehingga Sistem 

Informasi Manajemen adalah suatu sistem yang menyediakan kepada 
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pengelola organisasi data maupun tentang informasi tugas-tugas. 

Adapun kegunaan Sistem informasi Manajemen antara lain:
34

 

1) Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan 

akurat bagi para pemakai 

2) Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam 

memanfaatkan sistem informasi secara baik 

3) Mengemangkan proses perencanaan secara efektif 

4) Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterlampilan 

pendukung Sistem Informasi 

5) Pemerintahan menggunakan Sistem Informasi Manajemen  untuk 

mengelola informasi sehingga akan menghasilkan informasi yang 

lebih baik 

6) Sistem Informasi Manajemen sebagai pendukung pengmbilan 

keputusan, dengan model keputusan diambil, dan dapat tertutup 

dan terbuka 

b. Sistem Informasi Manajemen Haji 

Menurut Robert G. Murdick Sistem Informasi Manajemen  

adalah proses komunikasi dimana informasi diinput, disimpan, dan 

diproses untuk menghasilkan ouput yang berupa keputusan tentang 

perencanaan, pengoprasian, dan pengawasan.
35

 Tetapi menurut Andri 

Kristanto Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem yang 

diterapkan dalam suatu organisasi untuk mendukung pengambilan 
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keputusan dan informasi yang dihasilkan oleh semua tingkat 

manajemen dalam mengelola informasi didalam suatu organisasi.
36

 

Sedangkan Haji menurut Prof. Dr.H. Moh. Ardani adalah suatu 

peribadatan yang sekaligus menciptakan forum muktamar internasional 

antar bangsa.
37

 Tetapi berbeda dengan yang dijelasakan oleh 

Muhammad Syukri Haji adalah sebagai tindak lanjut dalam 

pembentukan sikap, mental, dan akhlak yang mulia, ibadah haji 

merupakan peryataan umat Islam diseluruh dunia  menjadi umat yang 

satu karena memiliki persamaan.
38

 Sedangkan manajemen haji adalah 

segala urusan yang berkaitan dengan keperluan jamaah haji koordinasi 

dan dikelolah oleh pemerintah Indonesia. 

Dari keterangan diatas dapat penulis simpulkan bahwasannya 

Sistem informasi Manajemen haji adalah suatu proses sistem yang 

diterapkan didalam penyelenggara ibadah haji dengan pengambilan 

keputusan dengan mengelola data haji guna untuk memberikan 

informasi  serta berkomunikasi dengan colon jama’ah haji. 

Sistem Informasi Manajemen haji yang dimaksud dalam 

penelitian ini terfokus pada.
39
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1) Sejarah Penerapan 

Sejarah menurut bahasa terbagi dua yaitu pengertian 

sejarah dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, 

pengertian sejarah adalah kejadian atau peristiwa. Sedangkan 

pengertian sejarah dalam arti luas adalah suatu peristiwa manusia 

yang memiliki akar dalam realisasi diri dengan kebebasan dan 

keputusan daya rohani. Dalam bahasa Indonesia.
40

 

Menurut Mohammad Ali Pengertian sejarah menurut 

adalah keseluruhan perubahan dan kejadian-kejadian yang benar-

benar telah terjadia atau ilmu yang menyelidiki perubahan-

perubahan yang benar-benar terjadi di masa lampau.
41

 Sejalan 

dengan perkembangan waktu, teknologi juga mengalami 

perkembangan yang searah dengan sejarah umat manusia yang 

artinya perkembangan teknologi tidak akan ada jika manusia itu 

sendiri tidak ingin berkembang.
42

  

Dalam memasuki era globalisasi, informasi melalui media 

komunikasi sangat mudah didapat apalagi sekarang ini media 

komunikasi yang digunakan masyarakat melalui jaringan internet. 

Internet merupakan sebuah sistem sarana komunikasi global yang 

dapat  menghubungkan antara satu komputer dengan komputer 

lainnya dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. 
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Pemakaian teknologi jaringan internet dapat dipakai oleh siapa 

saja, baik itu penduduk perkotaan maupun pedesaan. Sama halnya 

yang dilakukan oleh masyarakat Provinsi Riau, memakai jaringan 

internet untuk mencari dan mendapatkan informasi seputar 

kegiatan dalam penyelenggraan ibadah. 

Dalam perkembangan zaman sesuai dengan keadaanya 

teknologi akan terus berkembang sesuai dengan waktu konsep 

perubahan, konsep waktu dan kontinuitas. 

a) Konsep Perubahan 

Perubahan adalah sesuatu yang abadi dalam 

hidup.  Konsep perubahan telah melahirkan masa lalu, masa 

kini dan masa depan, tampa perubahan tidak akan pernah ada 

masa lampau, lebih jauh tidak akan pernah ada sejarah yang 

mengkaji masa lampau umat manusia yang benar-benar terjadi 

dan perkembangan teknologi juga mengalami 

kesamaan. Dengan kata lain sejarah adalah perubahan dari 

suatu keadaan kepada keadaan lain. Meski demikian, hanya 

perubahan yang benar-benar memiliki makna penting bagi 

kehidupan manusia yang dapat diketegorikan sebagai peristiwa 

perubahan yang bernilai sejarah.  

b) Konsep Waktu 

Peristiwa sejarah bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, 

bukan pula terjadi begitu saja tanpa sebab apapun. Setiap 
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peristiwa yang terjadi di suatu waktu dapat dipastikan tidak 

berdiri sendiri saat peristiwa terjadi. Setiap peristiwa yang 

terjadi pada waktu tertentu pasti ada kaitannya dengan waktu 

sebelum dan sesudahnya. Bila dipandang kebelakang melalui 

penelaahan sejarah, sangat mungkin ditemukan keterkaitan 

suatu peristiwa dengan situasi atau peristiwa yang terjadi 

sebelum dan sesudahnya. Terjadinya suatu peristiwa senantiasa 

dikarenakan oleh suatu sebab yang ada dalam alur waktu. 

Konteks hubungan sebab-akibat peristiwa yang menjadi akibat 

dengan peristiwa lain yang menjadi sebab ada dalam dimensi 

waktu. Dalam konteks tertentu waktu dapat pula menjadi 

sebab, meski tidak pernah benar-benar menjadi akibat. 

c) Konsep Kontinuitas 

Perkembangan  demi perkembangan  yang 

berkesinambungan. Dalam konteks kekinian bahkan diyakini 

bahwa perubahan telah menjadi sesuatu yang pasti 

sebagaimana ungkapan ahli masa depan, saat ini yang pasti 

adalah ketidakpastian dan yang tetap adalah perubahan. 

Sebagian perubahan yang terjadi tentunya ada yang bermakna 

sangat dalam bagi manusia, tetapi sebagian lagi sangat boleh 

jadi tidak demikian. Kebermaknaan tersebut ditentukan oleh 

berbagai faktor, seperti tingkat kedekatan, hubungan, 

kepentingan atau dampak suatu perubahan terhadap manusia 
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tertentu. Perubahan-perubahan tertentu yang menjadi 

momentum sejarah tertentu bahkan sangat mungkin mengubah 

kehidupan banyak orang.
43

 

2) Fungsi Penerapan 

Pada dasarnya fungsi Sistem Informasi Manajemen secara 

umum adalah Suatu sistem jaringan informasi kumpulan dua atau 

lebih unit pusat dukomentasi secara bersama-sama berusaha untuk 

saling memperkuat atau melengkapi koleksi sumber-sumber 

informasi yang memiliki serta melancarkan dan mempertinggi 

mutu pelayanan informasi yang diberikan kepada para pemakai 

layanan informasi. Dalam langkah lanjut, para pemakai layanan 

jasa informasi memanfaatkan sistem informasi untuk membantu 

tugas penentuan kebijakan dalam pemerintahan. Meskipun bahan 

informasi bukan hanya diperoleh dari sistem, melainkan  bisa juga 

diperoleh dari informasi luar.
44

  

Sistem Informasi Manajemen akan membantu pimpinan 

dalam pemerintahan dalam mengadakan perencanaan data yang 

harus disampaikan kepada masyarakat yang diutamakan kepada 

calon jama’ah haji, yang dapat membantu pengelola Sistem 

Informasi Manajemen untuk menginformasikan data-data yang 

perlu diberikan kepada calon jama’ah haji, dan menyusun petugas-
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petugas haji, serta mampu menyediakan informasi bagi pimpinan 

untuk secara ketat mengendalikan laporan pengelolaan.
45

  

Goerge M, Scott, memandang sistem informasi dapat 

dipergunakan secara nyata untuk mengendalikan operasi, strategi, 

dan perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka pendek, 

pengendalian manajemen dan pemecahan masalah khusus.46 

Batasan inipun mengungkapkan peran Sistem Informasi dalam 

penentuan langkah- langkah informasi, berikut  pendampingan 

pada proses pelaksanaan pemecahan masalah yang senantiasa 

melingkupi sebuah organisasi, tidak menutup kemungkinan 

mendapat acuan solusi dari adanya SIM. 

Berbagai sektor pemerintah tanpa ragu memanfaatkan 

konsep SIM dalam pemerintahannya, karena memang sistem ini 

menawarkan solusi dari keresahan para pengelola. Sistem 

Informasi Manajamen  mampu menyimpan data secara aman, 

memproses secara tepat, dan menghasilkan informasi secara akurat. 

Dengan bantuan sistem komputer, paket-paket program tersebut 

mempunyai keunggulan dalam hal penyimpanan data dalam jumlah 

yang sangat besar, mengolah data, juga dengan cepat 

mengeluarkan kembali sebagian atau seluruh data jika diperlukan. 
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Para manajer akan terbantu untuk memproses dan menganalisa 

ketepatan pola kerja dari sistem komputer.  

3) Prosedur Penerapan 

 Penggunaan komputer di dalam Sistem Informasi 

Manajemen  sangat banyak membantu para pimpinan dalam proses 

pengendalian kegiatan sistem informasi manajemen. Komputer 

dalam sistem informasi manajemen (SIM) dirumuskan sebagai 

suatu perlengkapan elektronik yang mengolah data, mampu 

menerima masukan dan keluaran,  memiliki kecepatan yang tinggi, 

ketelitian yang tinggi, dan mampu menyimpan intruksi-intruksi 

untuk memecahkan masalah.
47

  

Seiring dengan perkembangan teknologi komputer yang 

memiliki kemampuan proses yang lebih cepat, maka muncul 

konsep Sistem Informasi Manajemen yang menyadari bahwa 

aplikasi komputer harus diterapkan untuk tujuan utama 

menghasilkan informasi manajemen disetiap area fungsional dan 

level aktifitasnya.
48

 Melalui sistem online, komputer satu di 

hubungkan dengan komputer-komputer lain di berbagai tempat di 

dunia, yang sanggup memberikan kemudahan bagi orang yang 

ingin mmencari sejumlah data atau informasi di dalam maupun di 
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luar negeri, bahkan praktis 24 jam sehari, kapanpun dan di 

manapun.
49

  

  Jadi, dapat didefinisikan bahwa prosedur merupakan 

langkah suatu kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam 

suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menangani secara 

seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. 

Sehingga dengan munculnya sistem informasi manajemen mampu 

memberikan kemudahan dalam pengelolaan data-data maupun 

dalam penyampaian informasi kepada seluruh masyarakat dan 

khususnya kepada calon jama’ah haji 

 

B. Kajian Terdahulu 

Untuk membandingkan dengan penelitian yang lain, dan sekaligus 

untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian 

yang lain yang pernah dilakukan, Adapun penelitian yang hampir mirip 

dengan penelitian ini yang pertama adalah penelitian yang berjudul “Rancang 

Bangun Sistem Informasi Manajemen (SIM) Haji dan umrah (Studi Kasus 

PT.Taqwa Mulia Insani) yang diteliti oleh mahasiswi UIN Sunan Kalijaga 

Yogjakarta yang bernama Yusnita Krismawardhani. penelitiannya 

menyimpulkan bahwasannya Sistem Informasi Manajemen haji dapat di 

terapkan dalam setiap lembaga yang menengani penyelenggaraan haji. 
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Kedua“ Implementasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji 

Terpadu (Siskohat ) pada Kementerian Agama republik Indonesia” Yang 

diteliti oleh Mutmainnah mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam 

penelitiannya menyimpulkan bahwasannya Implementasi dari Siskohat 

tersebut tidak terlepas dari fungsi-fungsi manajemen diantaranya pelaksanaan, 

pengorganisasian, pengawasan, penggerakan. 

Dari kedua kajian terdahulu diatas, bahwasannya berbeda dengan 

penelitian ini yang menekankan bagaimana Strategi Kementerian Agama 

Provinsi Riau Bidang Penyeleggara Ibadah Haji dan Umrah Dalam 

Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Haji. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan, dan 

cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian, 

kerangka pikir itu bersifat oprasional yang diturunkan dari satu atau beberapa 

teori dari beberapa pertanyaan. Didalam kerangka pikir inilah akan didudukan 

masalah penelitian.
50
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