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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi di era globalisasi berperan penting untuk kemajuan 

suatu daerah itu sendiri. Tidak sedikit organisasi, lembaga, perusahaan baik 

swasta ataupun milik pemerintah yang masih menggunakan metode manual atau 

belum terkomputerisasi meskipun datadatanya sudah menggunakan komputer. 

Sistem Informasi akan memberikan kemudahan bagi pemakai karena akan 

memproses atau mengolah data yang dimasukkan menjadi sebuah informasi yang 

dibutuhkan dengan cepat dan mudah.  

Kantor Urusan Agama (KUA) yang terletak di Kecamatan Bonegunu 

Kabupaten Buton Utara merupakan suatu lembaga yang menangani surat surat 

kebutuhan pernikahan, rujuk maupun surat rekomendasi pernikahan bagi warga 

yang akan melangsungkan pernikahan di daerah lain.. Dengan adanya kebutuhan 

tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) harus menyediakan pelayanan yang cepat 

dan penyimpanan data yang aman. Untuk itu diperlukan suatu Sistem Informasi 

yang dapat mengolah data-data menjadi suatu informasi yang dapat membantu 

kecepatan kerja pegawai KUA. 

Pengolahan data yang dilakukan yang terdiri dari data nikah, cerai dan rujuk 

yang dilakukan pada Kantor Urusan Agama masih belum dikerjakan dengan 

komputer atua bisa dikatan masih menggunakan secara konvensional, akibatnya 

pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat terasa kurang opimal. Disamping 

itu masih diperlukannya waktu untuk melakukan pengelolaan data, terutama 

dalam pembuatan laporan yang mengalami masalah keterlambatan dalam 

pembuatannya. Dengan adanya Sistem Informasi ini diharapkan pelayanan 

terhadap masyarakat dibidang pernikahan akan lebih cepat serta dapat 

memberikan kemudahan bagi pegawai KUA untuk melaksanakan pelayanan 

tersebut. Adapun sistem yang akan dirancang dan dibangun adalah “Sistem 

Informasi Manajemen Data Pernikahn Pada KUA( Kantor Urusan Agama) 

Bonegunu”.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Dilihat berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini, maka dapat 

simpulkan perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana agar sistem 

informasi manajemen dapat digunakan untuk mengelola data-data pernikahan 

yang ada pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bonegunu ?  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Penulisan yang dilakukan memiliki batasan masalah yaitu hanya berfokus 

pada pengolaan data nikah, rujuk dan cerai serta tidak membahas masalah taklik 

talak, wakaf dan haji.  

Penelitian ini tidak sampai masuk pada tahap implementasi. 

 

1.4 Tujuan  

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu: 

1. Untuk melakukan analisis dan desain sistem informasi manajemen pernikahan 

pada Kantor Urusan Agama Bonegunu. 

2. Untuk merealisasikan sistem informasi manajemen pernikahan pada Kantor 

Urusan Agama Bonegunu. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini yaitu: 

1. Memudahkan petugas terkait dalam mengelola data pernikahan pada Kantor 

Urusan Agama Bonegunu 

2. Memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran nikah pada Kantor 

Urusan Agama Bonegunu. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam melakukan penulisan laporan yang penulis gunakan 

dalam pembuatan Tugas Akhir ini yaitu: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, penulis menjelaskan apa latar belakang dalam pembuatan 

sistem, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dalam pembuatan 

sistem, manfaat dalam pembuatan sistem, dan sistematika dalam melakukan 

penulisan laporan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini, penulis memaparkan apa-apa landasan teori yang 

digunakan sebagai penunjang dibuatnya tugas akhir ini 

 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Dalam bab ini, penulis memaparkan mengenai deskripsi dari sistem yang 

akan di bangun yang meliputi pemodelan dari sistem, perancangan basis data dari 

sistem, dan desain antar muka dari sistem. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Dalam bab ini, penulis memaparkan mengenai penerapan sistem serta 

pengujian sistem yang telah dibangun. 

 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini, penulis memaparkan mengenai kesimpulan serta saran 

dalam sistem yang telah dibangun. 


