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Abstrak

Dengan berkembangnya teknologi dan untuk memberikan solusi bagi pengguna atau calon
jamaah haji dan umrah umtuk mempelajari tentang haji dan umrah yang sebelumnya dipelajari
melalui buku panduan, maka dirancang dan dibangunlah aplikasi android  berbasis multimedia yang
didalamnya terdapat komponen teks, gambar, suara dan animasi. Tujuan dirancang dan dibangunnya
aplikasi haji dan umrah berbasis android ini untuk membantu para calon jamaah haji dan umrah
pada khususnya dan pengguna lain pada umumnya untuk mempelajari materi tentang haji dan umrah
yang didalamnya terdapat hal-hal tentang persiapan haji dan umrah, syarat wajib haji dan umrah,
rukun haji dan umrah, wajib haji dan umrah, hal yang dilarang bagi jamaah haji dan umrah,
langkah-langkah mengerjakan haji dan umrah, sunnah haji dan umrah serta do’a haji dan umrah. 

Kata Kunci : Haji dan Umrah, Aplikasi Android, Multimedia.

1. Pendahuluan
Pada saat ini, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang

diyakini sebagai komoditi yang paling laris dan banyak diminati, membuat para pelaku bisnis
menaruh perhatian lebih terhadap komoditi yang satu ini. Di Indonesia, ada banyak sekali
perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan mereka tahu betul bahwa kebutuhan
masyarakat terhadap teknologi takkan ada habisnya, terutama telepon seluler yang menggunakan
Operating System (OS) android.

Menurut Wei-Meng Lee, Android adalah sebuah sistem operasi pada handphone yang bersifat
terbuka dan berbasis pada sistem operasi Linux. Android bisa digunakan oleh setiap orang yang ingin
menggunakannya pada perangkat mereka. Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan
bahwa yang menjadi kelebihan android daripada Operating System (OS) lain yang digunakan pada
telepon seluler yaitu sifatnya yang terbuka dan dapat digunakan oleh siapa saja. Selain sifatnya yang
terbuka, android juga memiliki beberapa kelebihan seperti multitasking, pengembangan aplikasi yang
cepat dan mudah, Google Base yang merupakan aplikasi bawaan Google seperti Google Maps dan
Play Store, Android juga memiliki banyak ragam aplikasi dan game yang bisa di unduh melalu
playstore.

Mudahnya mengembangkan aplikasi android membuat banyak developer menaruh minat lebih
terhadap Operating System (OS) yang satu ini. Salah satu aplikasi yang bisa dirancang menggunakan
android adalah aplikasi panduan haji dan umrah berbasis android.

Aplikasi ini nantinya diharapkan bisa menjadi pedoman bagi calon jamaah haji dan umrah
ataupun bagi pengguna lain pada umumnya yang ingin mempelajari tentang haji dan umrah dengan
mudah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan
yaitu :

1. Bagaimana membuat tampilan antar muka yang dapat membantu pengguna dengan mudah
menggunakan aplikasi ini.

2. Bagaimana menampilkan panduan haji (haji tamattu’, ifrad, qiran) dan umrah sesuai dengan
langkah perlangkahnya.

3. Bagaimana menampilkan video di aplikasi android.
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Tujuan dari aplikasi panduan haji dan umrah berbasis android ini adalah untuk merancang dan
membuat aplikasi yang memberikan layanan informasi mengenai haji dan umrah yang nantinya bisa 
dengan mudah membantu pengguna mempelajari tentang haji dan umrah dalam bentuk aplikasi
eclipse ke dalam perangkat smartphone berbasis multimedia.

2. Teori Penunjang

2.1 Android
Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis linux yang mencakup

sistem operasi, middleware dan aplikasi. Android menyediakan platform terbuka bagi para
pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka. Awalnya, Google Inc. membeli Android Inc. yang
merupakan pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel/smartphone. Saat ini android
menjadi pesaing utama dari Apple pada sistem operasi Tablet PC. Pesatnya pertumbuhan Android
adalah karena Android itu sendiri adalah platform yang sangat lengkap baik itu sistem operasiny,
Aplikasi dan Tool pengembangan, market aplikasi android serta dukungan yag sangat tinggi dari
komunitas Open Source di dunia, sehingga android terus berkembang pesat baik dari segi teknologi
maupun dari segi jumlah device yang ada di dunia. (Safaat, H 2012)

2.2 Eclipse
Eclipse adalah sebuah IDE (Integrated Development Environment) untuk mengembangkan

perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua platform (platform-independent). Berikut ini adalah
sifat dari Eclipse:

1. Multi-platform: Target sistem operasi Eclipse adalah Microsoft
Windows, Linux, Solaris, AIX, HP-UX dan Mac OS X.

2. Mulit-language: Eclipse dikembangkan dengan bahasa pemrograman Java, akan tetapi Eclipse
mendukung pengembangan aplikasi berbasis bahasa pemrograman lainnya, seperti
C/C++, Cobol, Python, Perl, PHP, dan lain sebagainya.

3. Multi-role: Selain sebagai IDE untuk pengembangan aplikasi, Eclipse pun bisa digunakan untuk
aktivitas dalam siklus pengembangan perangkat lunak, seperti dokumentasi, test perangkat
lunak, pengembangan web, dan lain sebagainya.

4. Eclipse pada saat ini merupakan salah satu IDE favorit dikarenakan gratis dan open source,
yang berarti setiap orang boleh melihat kode pemrograman perangkat lunak ini. Selain itu,
kelebihan dari Eclipse yang membuatnya populer adalah kemampuannya untuk dapat
dikembangkan oleh pengguna dengan komponen yang dinamakan plug-in.

4.3 Adobe Photoshop
Adobe photoshop merupakan perangkat lunak buatan Adobe yang digunakan untuk pengolahan

gambar. Photoshop merupakan salah satu software yang berguna untuk mengolah gambar berbasis
bitmap, yang mempunyai tool dan efek yang lengkap sehingga dapat menghasilkan gambar atau foto
yang berkualitas tinggi. Kelengkapan fitur inilah yang membuat software ini banyak digunakan.

4.4 Haji
Haji adalah rukun (tiang agama) Islam yang kelima setelah syahadat, salat, zakat dan puasa.

Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia yang
mampu (material, fisik, dan keilmuan) dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di
beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagaimusim haji (bulan Zulhijah).
Hal ini berbeda dengan ibadah umrah yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu.

Ibadah haji adalah berkunjung ke Baitullah untuk memenuhi beberapa amalan demi memenuhi
panggilan Allah dan mengharap ridla-Nya, seperti yang dijelaska pada Q.S. Ali Imran: 97 yang
artinya, “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu (bagi) orang yang
sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari (kewajiban hai),
maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”
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Kegiatan inti ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijah ketika umat Islam bermalam
di Mina, wukuf (berdiam diri) di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijah, dan berakhir setelah
melempar jumrah (melempar batu simbolisasi setan) pada tanggal 10 Zulhijah. Masyarakat Indonesia
lazim juga menyebut hari raya Idul Adha sebagai Hari Raya Haji karena bersamaan dengan perayaan
ibadah haji ini. Dalam melaksanakan ibadah haji, terdapat tiga cara yaitu:

1. Haji tamattu’, ialah berihram untuk umrah pada bulan-bulan haji (mulai dari hari pertama bulan
Syawal sampai terbit fajar pada hari kesepuluh bulan Dzulhijjah) lalu bertahallul. Kemudian
berihram untuk haji dari Mekkah atau sekitarnya pada hari Tarwiyah (tanggal 8 Dzulhijjah )
pada tahun  umrahnya tersebut.

2. Haji qiran adalah berihram untuk umrah dan haji sekaligus pada bulan- bulan haji, dan tetap
dalam keadaan ihram (tanpa tahallul) sampai hari Nahr (tanggal 10 Dzulhijjah). Atau berihram
untuk umrah pada bulan-bulan haji. Jadi pelaksanaan ibadah haji dan umrah dilakukan
sekaligus, dengan demikian prosesi thawaf, sa’I dan tahallul untuk haji dan umrah hanya
dilakukan satu kali.

3. Haji ifrad ialah berihram untuk haji pada bulan-bulan haji dari Miqat atau dari rumahnya bagi
yang tinggal di daerah antara Miqat dan Mekkah, atau dari Mekkah bagi yang tinggal disana,
kemudian tetap dalam keadaan ihram sampai hari Nahr.

4.5 Umrah
Umrah adalah salah satu kegiatan ibadah dalam agama Islam. Hampir mirip dengan ibadah haji,

ibadah ini dilaksanakan dengan cara melakukan beberapa ritual ibadah di kota suci Mekkah,
khususnya di Masjidil Haram.

Pada istilah teknis syariah, umrah berarti melaksanakan tawaf di Ka’bah dan sa’i antara Shofa dan
Marwah, setelah itu memakai ihram yang diambil dari Miqat. Sering disebut pula dengan haji kecil.

Umrah bisa dilakukan kapan saja sepanjang tahun, tidak terikat dengan beberapa bulan seperti
halnya haji. Meski demikian, ibadah umrah tidak dianjurkan pada bulan 9-13 Dzulhijjah yang
merupakan puncak ibadah haji.

Berbeda dengan umrah, haji hanya bisa dilakukan pada bulan-bulan tertentu yaitu Syawal,
Dzulqa’dah dan Dzulhijjah dengan rincian 29 hari di bulan Syawal, 30 hari di bulan Dzulqo’dah dan
10 hari di bulan Dzulhijjah. Tanggal 9-13 Dzulhijjah merupakan puncak ibadah haji yang menentukan
sah tidaknya ibadah haji.

3. Perancangan Sistem
3.1 Rancangan Aplikasi

Berikut ini merupakan rancangan sistem dari aplikasi panduan haji dan umrah. Pada
aplikasi ini terdapat beberapa flowchart perancangan seperti flowchart halaman utama dan
flowchart menu mulai dari aplikasi ini.

Gambar 1 merupakan flowchart halaman utama dari aplikasi panduan haji dan umrah
berbasis android ini.
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Gambar  1 Flowchart halaman utama Gambar 2 Flowchart menu mulai

Dari Gambar 2 dapat dijelaskan bahwa ketika pengguna memilih menu mulai pada halaman
utama maka akan ditampilkan sub-sub menu seperti menu panduan, menu do’a, menu istilah, menu
kuis, dan menu video.

3.1 Usecase Diagram
Gambar 3  merupakan usecase diagram dari aplikasi panduan haji dan umrah berbasis

android.

Gambar 3 Usecase diagram aplikasi
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4. Implementasi Sistem
4.1 Spesifikasi Kebutuhan

Aplikasi panduan haji dan umrah ini hanya bisa digunakan pada ponsel yang menggunakan
system operasi android. Berikut ini spesifikasi minimal smartphone yang dibutuhkan.

Tabel 1 Spesifikasi minimal smartphone
Sistem operasi Android 
Versi android
minimal

Ice cream sandwich

RAM 512 Mb

4.2 Tampilan Aplikasi

Pada tampilan aplikasi ini akan menampilkan hasil dari rancangan aplikasi yang telah dibuat
sebelumnya yang dijalankan menggunakan emulator pada eclipse.

4.2.1 Tampilan icon Tampilan dan halaman utama 

Icon ini berfungsi sebagai shortcut untuk menjalankan aplikasi ini. Ketika icon diklik maka user
langsung dibawa ke halam utama aplikasi. Gambar 5 dibawah ini merupakan tampilan icon.

Gambar 4 Tampilan icon Gambar 5 Tampilan halaman

utama

Gambar 6 Tampilan menu mulai

Pada bagian halaman utama ini akan menampilkan 3 menu pilihan diantaranya menu mulai,
menu tentang dan menu keluar. Gambar 6 dibawah ini merupakan tampilan halaman utama

Menu mulai merupakan menu utama aplikasi ini. Pada menu mulai terdapat beberapa sub menu
seperti menu panduan, menu do’a haji dan umrah, menu daftar istilah, menu kuis, dan menu video.

Menu panduan akan menampilkan informasi seputar haji dan umrah seperti manasik haji dan
umrah, larangan selama ihram, hal yang dibolehkan, fidyah atau denda, dan menu utama. Untuk menu
anasik haji dan umrah ini akan menampilkan submenu yang didalamya terdapat sub menu haji
tamattu, haji ifrad, haji qiran dan umrah
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4.3 Pengujian Program Aplikasi

Pada tahap ini penulis melakukan pengujianm aplikasi yang telah dibuat yang dilakukan pada
perangkat smartphone. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah aplikasi panduan haji dan
umrah ini berjalan dengan baik. Untuk melakukan pengujian pada perangkat smartphone bias
menggunakan fitur konektifitas yang tersedia pada perangkat smartphone seperti Bluetooth dan mini
USB gambar dibawah ini merupakan tampilan aplikasi ketika dijalankan

Gambar 7 Tampilan haji tamattu’ Gambar 8 Tampilan do'a Gambar 9 Hasil pengujian aplikasi

5. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Selain sebagai alat komunikasi yang canggih, smartphone juga memiliki fitur multimedia yang
dapat difungsikan untuk implementasi.

2. Aplikasi ini dapat didistribusikan pada perangkat smartphone yang berbasis android dengan api
version minimal menggunakan API 14 (ice cream sandwich) sehingga pengguna dapat
menggunakan  aplikasi panduan haji dan umrah ini dengan nyaman dan mudah.

3. Dengan adanya aplikasi panduan haji dan umrah ini diharapkan bisa membantu pengguna
dengan mudah mempelajari tentang haji dan umrah.

4. Aplikasi ini memuat konten multimedia seperti teks, gambar, audio serta video.
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