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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 

Pasal 6 yang isinya “Oleh karena perkawinan mernpunyai maksud agar suami dan 

isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan 

hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang 

melangsungkan Perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun”. 

Pernikahan atau adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau 

dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan 

perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. 

 Pengolahan data pernikahan, yang meliputi berbagai kegiatan yang 

dilakukan pada Instansi Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungaiselan ini 

para pegawai yang mengerjakan berbagai kegiatan masih dikerjakan secara 

manual, sehingga untuk pelayanan masyarakat disini kurang optimal. Selain 

masih dibutuhkannya waktu pengerjaan, terutama laporan yang massih 

mengalami hambatan keterlambatan pembuatan laporan.  

Berbagai permasalahan didalam pengolahan data pernikahan yang 

seringkali terjadi kadang-kadang menjadi suatu hal yang biasa bagi sebagian 

orang, tetapi dampak dari hal tersebut adalah terjadinya banyak data-data yang 

tidak valid sehingga laporan yang dihasilkan juga akan ikut tidak valid. Jadi untuk 

mencegah tejadinya kesalahan-kesalahan yang ada didalam pengolahan data 

pernikahan dibutuhkan sistem yang terkomputerisasi agar data yang dihasilkan 

beserta laporannya akan valid dan tertata sesuai dengan apa yang diinginkan. 

Dari uraian di atas, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul 

“ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI  

PENGOLAHAN DATA PERNIKAHAN PADA KANTOR URUSAN 

AGAMA (KUA) KECAMATAN SUNGAISELAN”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada KUA Kecamatan 

Sungaiselan adalah sebagai berikut: 

a. Data yang tercatat seringkali tumpang tindih atau tidak terorganisir secara 

rapi. 

b. Proses pencatatatan yang rumit, dan dalam pengerjaannya membutuhkan 

waktu yang lama sehingga data yang diolah menjadi tidak efektif dan efisien. 

c. Di KUA Kecamatan Sungaiselan data yang disimpan masih dalam bentuk 

dokumen atau arsip-arsip sehingga untuk mencari kembali data yang 

dibutuhkan menjadi lambat dan sangat beresiko terjadi kehilangan dokumen. 

d. Proses yang masih manual berakibat pada keterlambatan pembuatan laporan 

data pernikahan. 

e. Maksimalnya pengeluaran untuk pembelian kertas, dan berbagai biaya 

operasional lainnya. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Dalam penelitian yang dilakukan, penulis hanya membahas tentang 

pengelolaan data Pernikahan dan tidak keluar dari batasan tersebut, diantaranya: 

a. Pengolahan data yang dilakukan berawal dari Pendaftaran pernikahan, 

Penerbitan Sertifikat Suscatin, Pembuatan Buku Nikah, Akta Nikah pada 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungaiselan. 

b. Penulis tidak membahas tentang proses Perceraian, rujuk yang terjadi pada 

KUA Kecamatan Sungaiselan. 

c. Penulis tidak membahas tentang Poligami dan Poliandri 

d. Didalam penelitian yang dilakukan, Penulis menggunakan berbagai Program 

Aplikasi seperti : Microsoft Visual Studio 2008, Microsoft ACCESS 2007 

untuk pengolah Database, dan untuk merancang seperti Rancangan layar, 

ERD (Entity Relationship Diagram), Transformasi ERD ke LRS, LRS 

(Logical Record Structure)  menggunakan Microsoft Visio 2007, dan untuk 

membuat Activity Diagram, Use Case menggunakan Red Koda. 
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1.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, penulis 

menggunakan metode iterasi yang mana setiap fase yang digunakan secara 

berulang-ulang sampai rancangan layar. Metodologi ini cenderung bergerak 

kebawah tetapi jika terjadi suatu kebutuhan, maka kembali ke langkah 

sebelumnya sehingga bisa langsung ke tahap tersebut tanpa harus menyelesaikan 

seluruh tahapan (Efraim Turban (2005), h.403). tahapan pada metodologi ini 

adalah Planning (Perencanaan), Analysis (Analisis), Design (Perancangan), dan 

Implementation (Implementasi). 

 

1.4.1 Metode Pengumpulan Data 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data pada penelitian 

ini antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data Primer disebut juga data tangan pertama. Data primer diperoleh 

langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat 

pengambilan data, langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang 

dicari. Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data langsung pada 

sumbernya yaitu kepada Kepala dan Staff Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. 

Sungaiselan 

2. Data Sekunder  

Data sekunder disebut juga data tangan kedua. Data sekunder adalah data 

yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari 

subjek penelitiannya. Biasanya berupa data dokumentasi atau data laporan 

yang telah tersedia. Pada penelitian ini penulis juga mengumpulkan data 

seperti laporan dan data dokumentasi yang berisi informasi tentang objek 

yang diteliti. 
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b. Metode Pengumpulan Data 

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Metode Wawancara (Interview) 

Pada metode ini penulis melakukan interview atrau tanya jawab (Dialog) 

langsung dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sungaiselan 

untuk mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti. Pedoman 

wawancara yang digunakan adalah pedoman wawancara tidak terstruktur dan 

wawancara yang dilakukan adalah interview bebas (ingulded interview). 

2. Metode observasi (Pengamatan) 

Pengalaman merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh untuk 

menyadari adanya rangsangan. Pengamatan dapat dilakukan dengan seluruh 

alat indra, tidak terbatas hanya pada apa yang dilihat. Observasi dapat 

dilakukan melalui penciuman, penglihatan, pendengaran, peraba dan 

pengecap. Pada penelitian seperti melihat langsung proses pencatatan 

pernikahan yang dilakukan secara manual mulai dari pendaftaran pernikahan 

sampai laporan pernikahan. 

3. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan kegiatan mencari data atau variabel dari sumber 

beberapa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

agenda, dan sebagainya. Pada penelitian ini, dalam pengumpulan data penulis 

juga mencari data-data tentang objek yang diteliti seperti catatan pernikahan 

pada buku besar, buku-buku yang berkaitan dengan objek, laporan serta 

sumber informasi lainnya. 

 

1.4.2 Metode Analisa Sistem Berorientasi Objek 

Tahapan selanjutnya yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

menganalisa sistem yang ada dengan mempelajari dan mengetahui cara kerja 

sistem yang ada sekarang dimana pada penelitian ini menggunakan metodologi 

berorientasi objek. Dengan menspesifikasi masukan-masukan yang ada, proses 

yang dilakukan, dan keluaran yang dihasilkan. Sedangkan tahapan yang dilakukan 
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sebagai penunjuk proses yang berjalan diantaranya, uraian prosedur, activity 

diagram sistem berjalan, analisa masukan, analisa keluaran, identifikasi 

kebutuhan, package diagram sistem usulan, use case diagram sistem usulan dan 

deskripsi use case. 

 

1.4.3 Metode Rancangan Sistem Berorientasi Objek 

 Pada penelitian ini, metode rancangan basis data yang dipergunakan antara 

lain Entitiy Relationship Diagram (ERD), Transformasi ERD ke LRS (Logical 

Record Structure), LRS dan Transformasi LRS ke Tabel serta spesifikasi basis 

data. 

Sedangkan rancangan antar muka meliputi rancangan keluaran, rancangan 

masukan, rancangan dialog layar (Struktur tampilan dan rancangan layar), 

Sequence diagram 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat 

 Tujuan adalah Suatu usaha yang ingin dicapai untuk mendapatkan hasil 

yang maksimal, sedangkan manfaat adalah Suatu hasil yang diperoleh setelah 

tujuan tercapai. 

Tujuan dan manfaat dilakukan penelitian ini diantaranya: 

1.5.1 Tujuan 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah agar proses 

pendataan pernikahan menjadi tertata dengan rapi, meningkatkan efektifitas serta 

efisiensi baik pengunaan waktu yang digunakan serta biaya yang dikeluarkan. 

Penulis mempunyai beberapa harapan untuk KUA (Kantor Urusan Agama) 

Kecamatan Sungaiselan, diantaranya: 

a. Mempermudah proses pengolahan data pernikahan setelah menggunakan 

sistem yang terkomputerisasi 

b. Data yang digunakan dapat terorganisir dengan baik, sehingga tidak adanya 

tumpang tindih data atau mengindari data yang sama lebih dari satu (double) 

c. Tidak menghabiskan banyak waktu untuk mencari data, mengakibatkan 

keterlambatan proses yang ada selanjutnya. 
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d. Menghindari kehilangan data-data dengan lokasi yang tidak mudah untuk 

pencarian. 

e. Menghindari biaya-biaya operasional yang berlebihan seperti untuk 

pembelian kertas. 

f. Dengan sistem yang terkomputerisasi, kinerja SDM (Sumber Daya Manusia) 

akan lebih efektif dan efesien. 

 

1.5.2 Manfaat 

 Sistem yang digunakan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai elemen, diantaranya: 

a. Bagi Pihak KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. Sungaiselan 

Penulis melakukan penulisan ini mengharapkan KUA Kec. Sungaiselan dapat 

menghasilkan Data Pernikahan yang akurat, serta dalam seluruh proses yang 

dilakukan didalam pengolahan datanya dapat meminimalisir kesalahan-

kesalahan yang terjadi baik dari internal maupun eksternal. Kemudian KUA 

Kec. Sungaiselan juga lebih aman dalam penyimpanan data karena semua 

data sudah tersimpan didalam database bukan dalam bentuk kertas 

(Dokumen). 

b. Bagi Masyarakat Umum 

Dengan dibuatnya sistem yang terkomputerisasi oleh penulis, masyarakat 

tidak lagi membutuhkan waktu yang lama dalam mengurus berbagai kegiatan 

Pernikahan, dan dapat meninggalkan proses yang lama masih dengan 

mencatat berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk pernikahan, yang dapat 

memperlambat proses pernikahan yang akan dilaksanakan. 

c. Bagi Penulis 

Dengan dibuatnya sistem ini, penulisan mendapatkan pengalaman yang 

sangat berarti yang tidak mungkin terlupakan, selain mendapat pengalaman 

penulis juga mendapatkan ilmu pengetahuan serta wawasan terutama didalam 

pengelolaan data pernikahan yang dapat diimplementasikan baik sekarang 

maupun dimasa yang akan datang. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

maslah, metode penelitian, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

BAB ini berisi Konsep dasar sistem, Konsep dasar informasi, 

Konsep dasar sistem informasi, Sistem informasi pengelolaan, 

analisa dan perancangan sistem dengan metodologi berorientasi 

objek, perangkat lunak yang digunakan, teori pendukung, analisa 

berorientasi objek, use case diagram, activity diagram, sequence 

diagram, class diagram, package diagram, perancangan berorientasi 

objek, Microsoft Visual Studio 2008, Microsoft Access 2007, 

Microsoft Visio 2007 dan Rational Rose Enterprise Edition, teori 

manajemen proyek IT. 

 

BAB III PENGELOLAAN PROYEK 

BAB ini berisi PEP (Project Exucution Plan) yang beirisi objektif 

proyek, identifikasi stakeholders, identifikasi deliveriables, 

penjadwalan proyek (yang berisi: work breakdown structure, 

milestone, jadwal proyek), RAM (Responsible Assigment Matriks) 

dan skema/diagram struktur, analisa resiko (project risk) dan meeting 

plan. 

 

 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

BAB ini berisi tentang tinjauan organisasi, uraian prosesdur, analisa 

proses (Activity diagram), analisa keluaran, analisa masukan, 
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identifikasi kebutuhan, package diagram, use case diagram, dan 

deskripsi use case. Sedangkan rancangan sistem berisi tentang class 

diagram, entitiy relationship diagram (ERD), dan spesifikasi basis 

data. Rancangan antar muka yang terdiri dari rancangan keluaran, 

rancangan masukan, rancangan dialog layar dan sequence diagram. 

 

BAB V PENUTUP 

BAB ini kesimpulan dari hasil analisa dan perancangan sistem serta 

saran yang dapat dilakukan untuk menghasilkan sistem informasi 

pengelolaan data pernikahan yang cepat, tepat, akurat dan optimal 

dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


