
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diera globalisasi sekarang ini sistem informasi yang baik merupakan hal

yang mutlak harus dimiliki oleh sebuah perusahaan atau instansi yang secara

tidak langsung menuntut setiap perusahaan dapat beroperasi lebih efektif, efisien

dan terkendali. Sistem informasi yang baik dapat menyampaikan, mengolah dan

menyajikan data menjadi informasi yang akurat, cepat, tepat serta lengkap.

Penggunaan teknologi informasi melalui sistem informasi bukan saja akan

meningkatkan kualitas serta kecepatan informasi yang dihasilkan akan tetapi

dengan teknologi informasi yang sesuai, akan dapat menciptakan suatu sistem

informasi manajemen yang mampu meningkatkan integrasi di bidang informasi

dan operasi diantara berbagai pihak yang ada disuatu organisasi, baik organisasi

lokal maupun organisasi global.Dengan sistem informasi yang baik, dapat

memudahkan setiap proses komputerisasi baik dalam proses penginputan data

maupun pembuatan laporan.Sehingga proses pengolahan data menjadi lebih

cepat dan akurat. Seperti halnya dalam proses pengolahan data pernikahan di

Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan sistem informasi yang baik dapat

mempermudah baik pemohon atau petugas pencatatan dalam proses pendaftaran

nikah di Kantor Urusan Agama (KUA)kecamatan Rangkui proses pencatatan

pernikahanmasih bersifat manual, sehingga dalam setiap proses pencatatan,

pencarian data,dan penyimpanan data menjadi kurang efektif dan efisien serta

penyimpanan data yang masih berupa dokumen- dokumen yang diarsipkan



menjadikan proses pencarian data menjadi lambat. Sama halnya dalam proses

pembuatan laporan, sistem yang berjalan saat ini diKantor Urusan Agama

(KUA) kecamatan Rangkui membuat proses tersebut memerlukan waktu yang

cukup lama. Hal ini dimaksudkan agar dapat mempermudah dalam proses

pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama (KUA)kecamatan Rangkui. Dengan

dilakukannya penelitian ini diharapkan kebutuhan-kebutuhan sistem terkini dan

masalah-masalah yang sering terjadi pada proses pengolahan data pernikahan di

Kantor Urusan Agama (KUA)kecamatan Rangkui bisa teratasi dengan baik,

sehingga dapat meningkatkan kinerja pihak-pihak yang terlibat dalam

pengolahan data pernikahan dan kinerja Kantor Urusan Agama (KUA)

kecamatan Rangkui pada umumnya.Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa

tertarik untuk mengambil bahasan tersebut dengan judul “Perancangan Sistem

Pengolahan Data Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Rangkui “ dengan tujuan agar dapat memecahkan masalah yang

timbul di Instansi tersebut.

1.2 PerumusanMasalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan

masalah, yaitu:

a. Bagaimana merancang dan membuat Sistem Pengolahan Data Pernikahan

pada KUA Kecamatan Rangkui

b. Bagaimana membuat sistem yang dapat memberikan informasi data

Pernikahan secara cepat dan akurat dengan sistem yang mudah dipahami

oleh pemakai system tersebut.

1.3 BatasanMasalah

Pembatasan masalah dilakukan agar pengolahan sistem dapat lebih terarah.

Dari permasalahan yang ada, maka batasan masalahnya adalah sebagai berikut :

Proses Pendataan Calon Mempelai,Proses Pemeriksaan Data Nikah, Proses

Akad Nikah, Proses Penyerahan Buku Nikah, Proses Pembuatan Laporan, tidak



membahas Proses pernikahan Anggota TNI/POLRI,Perceraian, dan Pernikahan

dibawah umur.

1.4 Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini untuk mencapai tujuannya digunakan

beberapa  metode penelitian yang mendukung diantaranya yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Metode penelitian dengan mempelajari buku-buku maupun bahan-bahan

tertulis yang terkait dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Metode penelitian dengan mengadakan peninjauan langsung pada Kantor

Urusan Agama (KUA) kecamatan Rangkui.Metode  penelitian yang

digunakan antara lain :

1) Pengamatan (Observation)

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Rangkui dan melakukan

pengamatan terhadap sistem berjalan.

2) Wawancara (Interview)

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara

langsung dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh gambaran secara

umum tentang sistem pengolahan data pernikahan dan masalah-masalah

yang berkaitan dengan penelitian.

3) Dokumentasi (Documentation)

Pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumentasi tertulis yang

berkaitan dengansistem informasi data pernikahan.

1.5 TujuanPenelitian



Tujuan daripenelitian ini adalah :

a. Meningkatkan kemampuan proses pengolahan data pernikahan di Kantor

Urusan Agama (KUA) kecamatan Rangkui.

b. Untuk mengetahui sistem informasi pengolahan data  pernikahan di Kantor

Urusan Agama (KUA) kecamatan Rangkui.

c. Untuk merancang sistem informasi pengolahan data  pernikahan di Kantor

Urusan Agama (KUA) kecamatan Rangkui.

d. Untuk mengimplementasikan sistem informasi pengolahan data pernikahan

di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Rangkui.

1.6 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan batasan masalah dan agar mendapatkan gambaran yang

jelas mengenai sistem informasi Pengolahan Data Pernikahan ini, penulis

menyusun skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang, perumusan masalah, batasan

masalah, metode penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika

penulisan.

LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang dasar-dasar teori umum dan khusus yang

berhubungan dengan judul skripsi yang dibahas.

PENGELOLAAN PROYEK

Bab ini membahas PEP (Project Execution Plan) yang berisi objek

proyek, identifikasi stakeholder, penjadwalan proyek, RAB (Rencana

Anggaran Biaya), struktur tim proyek berupa tabel RAM

(Responsible Assignment Matrix) dan skema/diagram struktur,

analisa resiko dan meeting plan.

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI

Bab ini berisi antara lain: Struktur Organisasi, jabaran tugas dan

wewenang, analisis masalah sistem berjalan, analisis hasil solusi,



BAB V

analisis kebutuhan sistem usulan.

PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang berisikan

kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan serta saran-saran

dari sistem yang telah dibuat.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Sistem Informasi

Dalam sistem informasi adanya inti dan tujuan yang menghasilkan

informasi itu sendiri. Walaupun sesederhana mungkin sistem informasi yang

dikembangkan, jika bisa menghasilkan informasi yang diharapkan tentunya

pengembangan sistem informasi tersebut akan dikatakan berhasil. Namun disisi

lain, secanggih apapun sistem informasi yang dikembangkan bila tidak

menghasilkan informasi yang diharapkan, maka pengembangannya dikatakan

gagal. Adapun penjelasan mengenai konsep dasar sistem informasi sebagai

berikut.

2.1.1 Konsep Dasar Sistem dan Informasi

Pengertian sistem menurut Hart 2005 yaitu sistem mengandung dua

pengertian utama yaitu: (a) pengertian sistem yang menekankan pada komponen

atau elemennya yaitu sistem merupakan komponen-komponen atau subsistem

yang saling berinteraksi satu sama lain,dimana masing-masing bagian tersebut

dapat bekerja secara sendiri-sendiri (independent) atau bersama-sama serta saling

berhubungan membentuk satu kesatuan sehingga tujuan atau sasaran sistem

tersebut dapat tercapai secara keseluruhan. (b) definisi yang  menekankan pada

prosedurnya yaitu merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang


