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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi pada saat sekarang ini 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam masyarakat. Tekhnologi yang 

berkembang sesuai tuntutan zaman menjadi sarana yang sangat mendukung untuk 

menangani berbagai permasalahan yang timbul dalam mengelola dan 

menyelesaikan permasalahan yang ada di perusahaan, instansi maupun organisasi. 

Begitu juga dengan KUA (Kantor Urusan Agama) Riau Silip yang sudah 

menggunakan komputer untuk mengelola berbagai permasalahan kerja sehingga 

aktivitas kerja instansi tersebut dapat berjalan lancar dan semakin baik. Walaupun, 

KUA ini dalam mengolah data administrasi pernikahan menggunakan komputer, 

namun penggunaannya belum maksimal. Hal ini terjadi dikarenakan semakin 

bertambahnya data yang diperlukan untuk dicatat sebagai dokumen. 

KUA adalah sebagai salah satu lembaga pencatatan pernikahan yang 

bertugas mendaftarkan dan mengurus kelengkapan administratif, maka sistem 

tersebut harus didesain dengan baik agar dapat memberikan layanan yang 

mencukupi bagi pegawai instansi tersebut serta dapat membantu memberikan 

dukungan informasi bagi pihak manajemen dalam pengambilan keputusan, dapat 

berupa informasi yang berkualitas yang disajikan dalam bentuk laporan. Hal ini 

perlu didukung oleh sistem informasi yang mampu menyediakan informasi secara 

cepat. 

Berdasarkan uraian singkat di atas, dalam melaksanakan laporan skripsi ini, 

maka penulis akan memberi judul “Analisa Perancangan Sistem Informasi 

Pengolahan Data Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Masalah-masalah yang terjadi pada proses pengolahan data pernikahan di 

KUA Kecamatan Riau Silip antara lain: 

a. Penyimpanan data yang masih berupa dokumen atau arsip, sehingga sulit 

dalam mengurutkan data, proses pencarian data menjadi lambat, serta data 

rentan sekali hilang maupun rusak. 

b. Proses pembuatan laporan memerlukan waktu yang cukup lama karena proses 

belum tersistem komputerisasi 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar pengolahan sistem dapat lebih terarah. 

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

a. Perancangan sistem ini dibuat hanya untuk Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Riau Silip, yakni pada bagian pendaftaran pernikahan, pembuatan 

piagam pernikahan sampai pembuatan buku nikah. 

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

tidak mengikutsertakan untuk masalah tugas KUA yang lain diantaranya, taklik 

talak, zakat, wakaf, waris, ibadah social, pendataan sarana ibadah, dan urusan 

agama islam lainnya. 

c. Sistem informasi ini dalam proses pembuatan aplikasinya menggunakan sistem 

informasi berbasis aplikasi desktop dengan menggunakan software Visual 

Basic 2008. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Dalam penyusunan penelitian ini untuk mencapai tujuannya digunakan 

beberapa metode penelitian yang mendukung, yaitu: 

a. Studi Kepustakaan 

Metode penelitian ini dilakukan dengan membaca buku-buku atau sumber-

sumber lain yang berhubungan dengan topik yang ada dalam permasalahan. 
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b. Studi Lapangan 

Metode Penelitian ini dengan mengadakan peninjauan langsung pada Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Riau Silip. 

Metode penelitian yang digunakan antara lain: 

1) Observasi (Pengamatan) 

Di dalam metode ini penulis mengadakan pengumpulan data secara 

langsung kelapangan dengan melihat objek penelitian dalam jangka waktu 

yang bersamaan. 

2) Interview (Wawancara) 

Penulis melakukan proses tanya jawab dengan kepala KUA dimana objek 

penelitian dilakukan. Untuk mendapatkan data yang akurat, maka proses ini 

tidak dapat dilakukan hanya satu kali, akan tetapi disesuaikan dengan 

kebutuhan. 

c. Jaringan internet 

Jaringan internet untuk mengumpulkan dan melengkapi data-data yang 

diperlukan melalui informasi atau artikel yang berhubungan dengan masalah 

yang dibahas. 

 

1.5 Tujuan Penulisan 

Dengan melihat dari permasalahan yang timbul, maka analisa perancangan 

sistem ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

a. Merancang sistem informasi yang terkomputerisasi dalam proses penyimpanan 

data dan pencarian data, sehingga akan menjadi lebih mudah dan efektif, serta 

resiko kehilangan / kerusakan data lebih aman dan terjaga keakuratannya. 

b. Dalam proses pembuatan laporannya secara otomatis oleh sistem sehingga 

menjadi lebih cepat dan efisien. Dengan demikian akan memberikan 

kemudahan serta keuntungan baik bagi user maupun petugas pendataan. 

c. Serta sebagai laporan skripsi, salah satu syarat untuk menyesaikan kelulusan 

guna memperoleh gelar Sarjana Komputer di STMIK Atma Luhur. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam upaya untuk mendapatkan gambaran yang jelas, singkat, dan mudah 

dimengerti atau dipahami sesuai dengan ruang lingkup yang dibahas, oleh sebab 

itu penulis menyusun skripsi ini menjadi beberapa bab yang tersusun. Berikut ini 

adalah uraian singkat mengenai bab tersebut: 

BAB I     PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan secara umum tentang latar belakang 

dari materi pembahasan, rumusan masalah, batasan masalah, metode 

penelitian yang digunakan dalam pembahasan masalah, tujuan 

penulisan,  dan  sistematika penulisan laporan skripsi.  

 

BAB II    LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menguraikan tentang dasar-sasar teori umum yang 

berhubungan dengan judul skripsi yang dibahas, yaitu: Konsep Sistem 

Informasi, Analisa dan Perancangan Sistem Berorientasi Obyek dengan 

UML, Pengelolaan Proyek dan Teori Pendukung. 

 

BAB III  PENGELOLAAN PROYEK 

Dalam bab ini berisi antara lain PEP (Project Execution Plan) yang 

berisi objective proyek, identifikasi stakeholders, identifikasi 

deliverables, penjadwalan proyek (yang berisi : Estimasi Waktu 

Pelaksanaan, Work Breakdown Structure (WBS), milestone, gantt 

chart, jadwal proyek), RAB (Rencana Anggaran Biaya), RAM 

(Responsible Assignment Matrix), struktur tim proyek, analisa resiko 

(project risk) dan rencana rapat (meeting plan). 

 

BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan organisasi, struktur organisasi, 

jabaran tugas dan wewenang, analisis masalah sistem yang berjalan, 

analisis kebutuhan sistem usulan, rancangan basis data, rancangan antar 

muka dan analisis hasil solusi. 
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BAB V    PENUTUP 

Bab ini hanya berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan saran 

dari penulis yang kiranya bermanfaat. Disamping itu juga dilampirkan 

dokumen yang ada kaitannya dengan materi penulisan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


