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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Mubaligh atau sering disebut Khatib adalah orang yang paling penting 

dalam terlaksanakan sholat jumat. Khatib sebagai orang yang menyampaikan 

ceramah sebelum melakukan sholat jumat. Sehingga terbentuklah di kabupaten 

Bengkalis Perkumpulan Mubaligh Bengkalis atau yang disingkat dengan PMB, 

maka Khatib diatur dan dijadwalkan setiap hari jumat. Pengembangan sistem 

penjadwalan mubaligh bertujuan untuk membuat pekerjaan menjadi lebih mudah 

dalam penggunaan aplikasi. Sistem yang dibuat tidak hanya mempersingkat 

waktu pembuatan jadwal dan mengurangi jadwal yang bersamaan, tetapi juga 

mempertimbangkan jenis yang ada. Selain itu sistem ini juga akan 

mempermudah mubaligh untuk melihat jadwal ceramah di mana saja dan kapan 

saja, karena akan membuat Aplikasi Penjadwalan Khatib yang Berbasis Website 

dengan Notifikasi Bot API Telegram  

MUI Bengkalis atau Majelis Ulama Indonesia adalah salah satu lembaga 

swadaya masyarakat yang memberikan bimbingan nasehat untuk muslim di 

Indonesia. Sehingga kegiatan dakwah yang dilakukan bagi masyarakat akan 

terwujudnya antar umat beragama dalam memantapkan persatuan masalah yang 

akan diselesaikan. Saat ini koordinator dakwah pengurus PMB atau 

Perkumpulan Mubaligh Bengkalis menjalankan tugasnya dibantu anggota untuk 

menyusun jadwal Khatib. Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam 

komputerisasi kantor MUI ini masih belum berjalan dikarenakan dalam 

penyusunan jadwal khatib dikota Bengkalis masih secara manual. Seperti 

sekretaris membuat jadwal masih menggunakan penulisan tangan pada kertas 

dan diketik menggunakan Microsoft Word dicetak bentuk kalender diberikan 

kepada koordinator dakwah untuk dibagikan ke mubaligh satu persatu. 
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Penelitian yang terdahulu (Sunardi  2020) yang bejudul Sistem 

Penjadwalan Khatib Otomais tempat khutbah jumat untuk mempermudah para 

mubaligh dalam melihat jadwal tanpa harus datang ke kantor. Memberikan 

informasi jadwal dengan cepat dan menjadikan proses penjadwalan lebih baik. 

Penelitian yang terdahulu (Cokrojoyo et al., 2017) yang berjudul 

Pembuatan Bot Telegram untuk mengambil informasi dan jadwal film 

menggunakan PHP. Salah satu Instant Messaging yang banyak di gunakan oleh 

masyarakat, sehingga mempunyai kelebihan untuk menggunakan aplikasi 

programming interface api. Salah satu api yang menyediakan fitur Bot yang 

mempunyai keunggulan untuk menyediakan data ke pengguna yang tidak 

terbatas waktu. Sehingga adanya Bot ini pengguna hanya butuh untuk mengirim 

perintah ke akun bot dan jadwal tayang yang akan langsung diberikan ke 

pengguna. Bahasa pemograman yang digunakan untuk merancang bot akan 

menggunakan bahasa PHP 

Penelitian yang terdahu (Emanuel Safirman Bata, 2019) berjudul 

Monitoring Jadwal Kuliah Pada IClass Melalui Notifikasi Bot Telegram. 

Pembuatan aplikasi tersebut menggunakan bahasa pemrograman PHP sedangkan 

mengelola database management sistem (DBMS) di gunakan MySQL. Serta 

membutuhkan fitur teknologi Instant Messaging (IM) telegram yang dapat 

membantu Iclass untuk mengirim pesan instan secara otomatis kepada siswa 

melalui perangkat mobile. Aplikasi ini terdapat halaman jadwal mengajar dosen 

dan tampilan notifikasi telegram. 

Dari permasalahan di atas maka diusulkan Aplikasi Penjadwalan Khatib 

yang Berbasis Website dengan Notifikasi Bot Api Telegram dikota Bengkalis. 

Aplikasi ini dibuat menggunkan Codeigniter dan Bot Telegram Api yang 

mempunyai fitur-fitur seperti input jadwal, input mubaligh, perubahan data 

mubaligh, Laporan Mubaligh. Kemudian Bot Api Telegram ini untuk 

memberikan Notifikasi kepada mubaligh di saat jadwal yang sudah di upload dan 

juga perubahan pada jadwal setiap bulan. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka 

dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu: 

1. Bagaimana melakukan penjadwalan Khatib secara online? 

2. Bagaimana memberikan informasi jadwal khatib kepada mubaligh? 

3. Bagaimana cara mengubah data jadwal mubaligh dan memberikan 

informasi update data jadwal kepada mubaligh? 

 
1.3 Batasan Masalah 

Agar tidak meluasnya suatu pembahasan dalam penelitian ini maka 

penulis akan memberikan batasan-batasan dari permasalahan yang ada yaitu: 

1. Aplikasi yang akan dibangun berdasarkan data yang diperoleh dari 

kantor MUI di kabupaten Bengkalis 

2. Aplikasi yang akan dibuat yaitu berbasis Website 

3. Aplikasi dibuat dengan menggunakan Codeigniter 

4. Aplikasi ini menggunakan Notifikasi Bot API Telegram 

 
 

1.4 Tujuan 

 Tujuan dari Aplikasi adalah untuk membuat Aplikasi Penjadwalan 

Khatib Berbasis Website Dengan Notifikasi Bot API Telegram di kota Bengkalis 

Sistem ini dibuat agar dapat meningkatkan kualitas Aplikasi jadwal Khatib 

ataupun para staff, sehingga proses yang terjadi dapat berjalan secara maksimal. 

Akan menerapkan framework Codeingniter dan Notifikasi Bot API Telegram 
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1.5 Manfaat 

 Manfaat dari pembuatan aplikasi ini adalah: 

1. Mempermudah mubaligh untuk mengingat jadwal di hari jumat 

2. Mempermudah admin dalam penginputan jadwal mubaligh  

dan memberikan informasi jadwal kepada mubaligh. 

3. Mempermudah  dalam mengupdate jadwal kepada mubaligh 

 

1.6 Metode Penyelesaian 

  Metode penyelesaian masalah dalam pembuatan aplikasi penjadwalan 

menggunakan Codeigniter dan Notifikasi Telegram yang Berbasis Website. 

Setelah itu ada beberapa tahapan yaitu melakukan indetifikasi masalah seperti 

melakukan wawancara dengan anggota PMB. Melakukan pengumpulan data 

dengan cara studi literatur mengacu pada jurnal serta bertanya kepada pemilik 

data-data mubaligh, Tugas Akhir dan website-website resmi lainnya. Data 

tersebut akan diolah menjadi sebuah aplikasi yang akan dirancang menggunakan 

Framework codeigniter dan MySql sebagai sistem manajemen basis data dengan 

Notifikasi Bot Api Telegram. 
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