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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

  Perkembangan teknologi informasi yang  sangat cepat seiring dengan 

kebutuhan akan informasi dan pertumbuhan tingkat kecerdasan manusia. Dengan 

semakin berkembangnya teknologi sekarang ini, maka semua dapat diciptakan 

dengan menggunakan kehebatan teknologi. 

  Di era globalisasi saat ini masyarakat sudah banyak memanfaatkan media 

internet untuk kebutuhan sehari-hari. Kemajuan teknologi ini disambut baik oleh 

kalangan masyarakat. Berbagai jenis informasi dapat diakses dimedia internet yang 

berbasis websate. 

  Penerapan teknologi informasi dalam perusahaan , instansi maupun 

organisasi adalah penggunaan teknologi berbasis web, dengan menggunakan 

teknologi informasi berbasis web maka system tersebut dapat memudahkan user 

yang menggunakan nya.karena merupakan hal yang mutlak yang harus dimiliki 

oleh perusahaan atau instansi yang secara tidak langsung menuntut setiap 

perusahaan dapat beroperasi lebih efektif, efisien  dan terkendali. sehingga 

mendapatkan informasi yang lebih mudah dan cepat karena dapat diakses kapan 

dan dimanapun yang terdapat koneksi internet. 

  Sistem informasi yang baik dapat menyampaikan, mengelola dan 

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

Penggunaan teknologi informasi melalui system informasi bukan hanya dapat 

meningkatkan kualitas serta kecepatan informasi yang dihasilkan untuk 

manajemen, akan tetapi menciptakan suatu system manajemen yang mampu 

meningkatkan integritas dibidang informasi di antara berbagai pihak yang ada di 

suatu organisasi , baik organisasi lokal maupun organisasi global. 
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  Dengan system 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 

dengan Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan unit kerja Kementerian 

Departemen Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah dibidang 

agama islam yaitu melayani pencatatan pernikahan di wilayah kecamatan Gabek 

.KUA Kecamatan Gabek ini berdiri sejak bulan Januari 2018 bearti, sudah hampir 

3 tahun KUA Kecamatan Gabek  ini berjalan dan memiliki 7 pegawai dan itu sudah 

termasuk penghulunya. yang ber alamat Jl Yos Sudarso No 1 Kel Gabek Dua, Kec 

Gabek,Pangkal Pinang. Di Kantor Urusan Agama (KUA) Pegawai serta 

penghulunya disesuaikan dengan tugas pokok pegawai masing-masing dalam 

melakukan penyusunan rencana kerja bulanan dan tahunan kepenghuluan serta 

melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftrana nikah, 

serta mengelola dan memverifikasi data dan berka-berkas persyaratan calon 

pengantin serta menyiapkan bukti pendaftaran nikah  dan membuat jadwal 

pelaksanaan  akad nikah yang dilaksanakan di kantor dan diluar kantor pada jam 

kerja maupun di luar jam kerja  juga mengumpulkan data kasus pernikahan. 

  Petugas penghulu merupakan petugas representasi dari pemerintah yang 

melakukan tugas untuk menikahkan kedua mempelai untuk menggantikan wali dari 

pihak keluarga, dan mencatat pernikahan tersebut ke dalam catatan pemerintah, sah 

secara Negara. Petugas penghulu di KUA kecamatan Gabek  ada dua (2) yang 

melayani warga pada kecamatan Gabek  yang terdiri dari Sembilan (9) desa dan 

satu (1) Kecamatan. 

  Berdasarkan hasil dari bagian secretariat penghulu diatas dalam 

melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Gabek , Kendalanya itu pencatatan data 

nikah masih menggunakan formulir atau dokumen  karena di kantor tersebut belum 

menggunakan system masih bersifat manual. Dalam proses penginputan data nikah 

ditulis pada buku pernikahan dulu  baru dimasukkan lagi ke M.Excel dan M.Word 

dengan pencatatan manual lalu dikirim ke bagian pusat dan Penggunaan kertas 

sebagai bahan dokumen pengajuan pernikahan terlalu boros, juga sering terjadinya 
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tugas ganda atau tugas yang sama dan tidak mengetahui data mana yang sudah 

dikerjakan dan mana yang belum dikerjakan penyebabnya karena banyak nya data 

yang dibuat dan yang diterima dan belum menggunakan system khusus untuk 

pembuatan data pernikahan tersebut. Dalam hal ini membutuhkan waktu yang 

cukup lama untuk keluarnya buku nikah bagi calon pengantin . 

  Berdasarkan permasalahan dalam penelitian, yang dilakukan pada 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gabek dalam melaksanakan pernikahan. 

KUA tersebut akan merancang dan membuat Sistem Informasi Pelayanan 

Pernikahan Berbasis Web yang dapat mengelola data dan dokumen pernikahan 

kepada penghulu. Dan KUA tersebut juga merancang sebuah system informasi 

yang dapat memudahkan penghulu dalam melakukan proses penginputan data 

pernikahan calon pengantin. 

  Dengan adanya Sistem Informasi Pelayanan Pernikahan Berbasis Web 

ini dapat memudahkan instansi atau kantor untuk melakukan  penginputan dan  

mengelola sebuah data pernikahan sehingga terkelola lebih baik, meski berjauhan 

dalam metode kecepatannya. 

  Metode yang digunakan nya adalah metode Waterfall karena metode ini 

untuk pembuatan system informasi berbasis web sangat cocok dalam melakukan 

pembuatan system yang dibutuhkan dalam merancang yang pendek,singkat dan 

cepat. Waktu yang singkat adalah batasan yang penting untuk model ini . 

  Dengan dikembangkannya system informasi pelayanan di Kantor Urusan 

Agama (KUA) diharapkan dapat mempermudahkan pengolahan dan pemeriksaan 

data pernikahan  di KUA serta dapat meminimalisasi kesalahan yang terjadi pada 

penggunaan system lama dengan model pencatatan secara manual, Maka dalam 

penelitian ini diambil judul dengan  “ Sistem Informasi Pelayanan Pernikahan 

Pada Kantor Urusan Agama ( KUA ) Di Kecamatan Gabek Berbasis Website 

“ agar dapat menggantikan system yang manual sebelumnya menjadi lebih baik. 
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1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang tersebut adapun rumusan masalah yang terjadi 

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gabek yaitu Bagaimana merancang 

Sistem Informasi Pelayanan Pernikahan berbasis Web dengan metode Waterfall. 

1 Bagaimana merancang Sistem Informasi Pelayanan Pernikahan Berbasis Web 

agar penggolahan data dan Laporan Pernikahan pada Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Gabek menghasilkan Informasi yang Akurat & Tepat Waktu. 

2 Bagaimana Mengembangkan Sistem Penggolahan Data Pernikahan pada Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gabek  Secara Terkomputerisasi atau secara 

Web. 

3 Bagaimana merancang pembuatan Laporan buku nikah pada Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Gabek karena masih harus ke bagian pusat sehingga 

memerlukan waktu yang cukup lama untuk keluarnya buku nikah. 

1.3   Batasan Masalah 

1 Perancangan system informasi dibuat hanya untuk Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Gabek  Berbasis Web, yakni pada bagian Pendaftaran  

pernikahan, Pembuatan buku pernikahan sampai tercetaknya piagam suscatin. 

2 Pada penelitian ini tidak membahas mengenai proses cerai dan rujuk, serta tidak 

mengikut sertakan untuk masalah tugas KUA yang lain diantaranya, Talak, 

Zakat,Wakaf dan pendataan sarana ibadah, dan urusan agama islam lainnya. 

1.4   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah dengan dibangunnya system 

yang terkomputerisasi ini, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gabek 

Pangkal Pinang dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam hal 

pelayanan pendaftaran pernikahan. 
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 1.4.1  Tujuan Penelitian 

1 Mendapatkan Informasi tentang Sistem Penggolahan data Pernikahan 

Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gabek. 

2 Merancang Sebuah aplikasi Sistem Penggolahan pendaftaran pernikahan 

secara Terkomputerisasi dan mudah Dalam Pengoperasiannya. 

3 Merancang Sistem Informasi Pelayanan Pernikahan agar dapat 

memudahkan Pencatatan dan Rekapan Jadwal Pernikahan di KUA 

Kecamatan Gabek. 

4 Mengembangkan Sistem Penggolahan Data Pernikahan Dari Sistem 

Komputerisasi Sederhana Menjadi Sistem Komputerisasi Berbasis Web, 

sehingga Data Pernikahan calon pengantin  pada KUA Kecamtan Gabek 

Dapat Dilaksanakan Lebih akurat. 

5 Dengan adanya Sistem Informasi Pelayanan Pernikahan Berbasis Web ini 

dapat memudahkan instansi atau kantor untuk melakukan  penginputan 

dan  mengelola sebuah data pernikahan sehingga terkelola lebih baik, 

meski berjauhan dalam metode kecepatannya. 

 

 1.4.2  Manfaat Penelitian 

1 Menghasilkan Sistem Informasi Pelayanan Pernikahan yang efektif dan 

efisien. 

2 Menerapkan aplikasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gabek 

Berbasis Web yang mudah digunakan oleh pegawai. 

3 Menghasilkan Sistem Informasi Pendaftaran  pernikahan Pada Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gabek Pangkal Pinang sehingga dapat 

menghasilkan informasi pencatatan dan jadwal pernikahan. 
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1.5   Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan menggambarkan urutan dari Penelitian yang ditulis 

secara runtut, mulai dari Bab 1 sampai Bab Terakhir, Proposal Penelitian ini 

mempunyai Sistematika Penulisan Sebagai Berikut : 

 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Bab 1 ini menguraikan mengenai Latar belakang, Rumusan 

Masalah, Batasan Sistem/Masalah, Tujuan dan Manfaat 

Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II  :  LANDASAN TEORI 

berisi kajian teori pendukung judul dan tinjauan pustaka 

penelitian terdahulu yang serupa. Beberapa sub bab yang 

terdiri dari teori dasar yang terkait dengan judul yang telah 

ditetapkan sebelumnya, dan tinjauan pustaka 

BAB III  :  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang menjelaskan Metodologi dan 

Metode yang digunakan, Juga menjelaskan Model yang 

digunakan pada proposal ini dan merancang basis data 


