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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pernikahan merupakan suatu peristiwa sakral dalam kehidupan manusia 

sejak manusia diciptakan Tuhan di dunia.Pernikahan merupakan suatu hubungan 

antara dua jenis makhluk Tuhan, yaitu laki-laki dan perempuan untuk membentuk 

suatu satuan social kecil, yaitu keluarga (rumah tangga).Sebagaimana yang telah 

tertulis dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 1. 

Demikian pula bahwa setiap pernikahan diharapkan dapat membentuk 

keluarga yang kekal artinya tidak mengalami perceraian.Bimbingan Pra-nikah 

calon pengantin sangat di perlukan bagi para calon mempelai yang ingin 

melangsungkan pernikahan di Kantor urusan agama Kecamatan Koba-Bangka 

Tengah,hal ini di lakukan agar para calon pengantin mendapatkan edukasi dalam 

menjalani biduk lika liku rumah tangga sesuai Syariat islam yaitu agar 

terwujudnyaa kluarga yang sakinah mawaddah warohmah. 

Untuk mekanisme penerapan bimbingan Pra-nikah calon pengantin di Kantor 

urusan agama kecamatan Koba sendiri masih kurang optimal dan efektif 

,dikarenakan belum adanya sistem yang terkomputerisasi dalam pencatatan dan 

pengarsipan data calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan calon 

pengantin di KUA kecamatan Koba. Sehingga akan sangat tidak efektif apabila 

harus melakukan pengarsipan dengan cara manual mengingat banyaknya data 

calon pengantin yang harus di data. 

Mengingat diera globalisasi dan memasuki era 4.0 di mana hampir semua 

perusahaan swasta maupun instansi pemerintahan telah menerapkan 

komputerisasi dalam pelayanan terhadap masyarakat, Oleh karena itu, penulis 

mengangkat masalah tersebut untuk menyusun Skripsi dengan judul “Rancang 

Bangun Sistem Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin Di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Koba Berbasis Web Menggunakan FAST” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan suatu masalahyaitu ”Bagaimana merancang sistem informasi 

pencatatan calon pengantin yang mengikuti Bimbingan Pra-Nikah?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah menjadi lebih jelas dan terarah, maka di 

perlukan adanya batasan-batasan masalah. Adapun ruang lingkup Rancang 

Bangun Sistem Bimbingan Pra-Nikah Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Koba dibatasi pada: Data yang diolah antara lain data calon pengantin, 

data wali nikah, data penyuluh, jenis bimbingan, bukti pembayaran, dan sertifikat 

bimbingan. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat yang dapat penulis paparkan sebagai berikut: 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Diterapkannya Sistem Informasi Bimbingan Pra-Nikah Calon Pengantin di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kobaagar dapat membantu dalam pengolahan 

data calon pengantin, dan mempercepat proses pengeluaran sertifikat Bimbingan 

Pra-Nikah.sehingga prosesnya efektif dan efisien. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari Sistem Informasi Bimbingan Pra-Nikah Calon Pengantin yaitu 

memberikan kemudahan bagi KUA dalam pendataan dan pengarsipan data calon 

pengantin yang mengikuti bimbingan pra-nikah.serta melatih kemampuan parastaf 

di KUAdalam mengolah data serta pengarsipan dengan sistem komputerisasi. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini akan membahaslatar belakang masalah, rumusan masalah 

batasan masalah,tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan membahas teori-teori yang berhubungan 

dengan topik, landasan teori yang berbentuk  definisi atau model 

yang akan saling berkaitan dengan masalah yang terjadi di kantor 

urusan agama kecamatan koba. Pada bab ini juga  akan di jelaskan 

tools/software yang digunakan dalam membuat aplikasi sistem 

yang sangat berguna bagi kantor urusan agama kecamatan koba. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Di dalam bab ini akan meliputi 3 komponen utama antara lain 

model, metode penelitian dan Tools pengambangan sistem. Serta 

fungsi yang terdapat di dalamnya seperti proses bisnis berjalan 

Unified Modeling Language (UML), activity diagram, usecase 

diagram, class diagram, Dan sequance diagram. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan inti dari penelitan di kantor urusan agama 

kecamatan koba, dimana di dalam bab ini, menjelaskan secra rinci 

tentang lokasi penelitian, yang terdiri dari struktur organisasi tugas 

dan wewenang, dan menjelaskan secara detail analisa proses bisnis 

yang meliputi analisa kebutuhan, activity diagram, analisa 

masukan, analisa keluaran, use case diagram, deskripsi use case, 

perancangan sistem berupa entity Relationship Diagram (ERD), 

tranformasi logical record structure (LRS), table spesifikasi basis 

data, class diagram, sequence diagram serta rancangan layar. 
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BAB V PENUTUP 

Ini merupakan bagian terakhir yang akan menjelaskan kesimpulan 

dari penelitian penulis di kantor urusan agama kecamatan koba, 

agar sistem yang di rancang mampu di terapkan di kantor urusan 

agama kecamatan koba. 

 


