
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.I. Latar Belakang  

Di indonesia pernikahan di atur dalam Undang – Undang pernikahan pada 

Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila 

dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya”. Bagi 

warga negara Indonesia yang bergama islam perkawinan dilaksanakan oleh 

Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di daerah masing-masing kecamatan, 

sedangkan untuk non-muslim dilaksanakan oleh Kantor Kependudukan dan 

Catatan Sipil (Ananda, 2015). 

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi pemerintahan daerah dibawah 

kementrian agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat diwilayah 

kecamatan, tugas KUA itu sendiri melaksanakan pencatatan menikah. Pencatatan 

menikah merupakan proses yang dilalui apabila ada pasangan yang ingin 

melaksanakan pernikahan dan ingin pernikahannya di akui oleh negara maka 

pasangan tersebut harus mengikuti dan melengkapi setiap persyaratan yang 

dibutuhkan untuk proses pencatatan menikah. Penggunaan syarat dan berkas yang 

harus dilengkapi adalah formulir model N1-N6, berkas nikah merupakan sumber data 

utama yang berisi data-data calon pengantin yang dibutuhkan untuk pengisian 

kedalam formulir pemeriksaan nikah atau formulir model NB, kedalam akta nikah, 

dan kedalam buku nikah (Farida dan Bunyamin, 2015). 

KUA Way Seputih merupakan salah satu KUA yang ada di Kecamatan Way 

Seputih. Terkait proses pendaftaran pernikahan calon pengantin harus mendatangi 

KUA untuk mendapatkan informasi dan menanyakan berkas atau persyaratan apa saja 
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yang dibutuhkan untuk mendaftarkan diri menjadi calon pengantin. Dari proses yang 

masih manual calon pengantin harus mendatangi kembali KUA Way Seputih untuk 

kedua kalinya selanjutnya menyerahkan berkas persyaratan menikah sekaligus 

mendaftarkan diri untuk menjadi calon pengantin. Kemudian dalam proses 

penyampaian informasi baik jadwal dan kelengkapan persyaratan lainnya pihak KUA 

kurang efektiv dalam penyampaiannya, hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama 

bagi calon pengantin hanya untuk mendaftar, sehingga proses pelayanan kurang 

maksimal. Untuk segi pengeluaran biaya dan penggunaan waktu lebih unggul di 

bandingkan proses terkomputerisasi yang bisa diakses menggunakan internet dari 

sebuah website. 

Dalam penyimpanan dokumen dan data nikah, pihak KUA belum memiliki 

sistem manajemen pengolahan data yang baik, yang memungkinkan data tersebut 

hilang ataupun rusak karena banyaknya model form persyaratan yang menggunakan 

media kertas sebagai arsip datanya, juga tidak ada media penyimpanan data dan 

dokumen secara digital. KUA Kecamatan Way Seputih terus meningkatkan 

pelayanan pencatatan pernikahan dari mulai pendaftarn nikah sampai tahap 

pengeluaran serifikat pranikah serta informasi yang berkaitan dengan pelayanan 

tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang dapat digunakan oleh pihak KUA 

Kecamatan Way Seputih untuk membantu pencatatan pelayanan nikah.   

 Salah satu hasil dari kemajuan teknologi adalah proses pendataan dan 

pengolahan data yang terkomputerisasi secara online. Perkembangan pada sektor 

telekomunikasi saat ini semakin pesat. Hanya dengan sebuah komputer dan 

smartphone yang terkoneksi dengan internet kini masyarakat mampu melakukan 
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banyak hal dimanapun, sebab informasi telah disimpan pada database online. 

(Ilmi, Miftahul et al, 2016) 

 Berkaitan dengan   hal-hal tersebut, maka penulis  tertarik  untuk  melakukan  

penelitian dengan  judul:  “Perancangan Sistem Informasi Pernikahan (Studi 

Kasus : Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Seputih)” . 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah -  

masalah yang akan dijelaskan yaitu proses pendaftaran nikah membutuhkan waktu 

yang cukup lama, penggunaan media kertas sebai arsip data memungkin data 

tersebut hilang ataupun rusak dan pihak KUA mengalami kesulitan dalam mencari 

data-data pendaftran nikah, jadwal pelaksaan akad nikah. Berdasarkan masalah 

yang diuraikan,  rumusan masalah dalam penelitan ini adalah : 

1. Bagaimana merancang sistem informasi pernikahan pada Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan  Way Seputih? 

2. Bagaimana merancang sebuah website pada Kantor Urusan Agama (KUA) 

KecamatanWay Seputih sebagai media informasi kepada masyarakat? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Adapun rincian tujuan dari penelitian ini adalah menghasilakn Perancang 

Sistem Informasi Manajemen Pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamtan 

Way Seputih sebagai berikut : 
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1. Membuat sebuah rancangan WEB informasi pendaftaran nikah, informasi 

jadwal pelaksanaan akad nikah  hingga pengeluaran sertifikat pranikah dan 

laporan. 

2. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai cara pendaftaran 

pernikahan dan apa saja syarat - syarat untuk mengajukan pernikahan.  

 

1.4.   Batasan Masalah 

Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan penelitian ini, agar 

pembahasanya tidak terlalu luas atau menyimpang, penelitian ini hanya dibatasi 

pada : 

1. Objek penelitian dilakukan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Way Seputih. 

2. Hanya membahas masalah terkait informasi pendaftaran nikah, informasi 

jadwal pelaksanaan akad nikah  hingga pengeluaran sertifikat pranikah.  

3. Sistem dibuat berbasis website. 

4. Website ini dititik beratkan pada pendaftaran pernikaan. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan dalam 

menganalisis dalam pembuatan Perancangan Sistem Informasi Manajemen 

Pernikahan (Studi Kasus : Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Seputih). 
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2. KUA Way Seputih 

Manfaat yang akan didapat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Way 

Seputih adalah dapat mempermudah dalam memproses data terutama data 

pendaftaran pernikahan dan mengurangi waktu dan tenaga antrian dalam 

proses pendaftaran calon pengantin. 

3. Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

dapat menjadi bahan referensi dalam bidang pendidikan khususnya bidang 

studi sistem informasi dan bermanfaat dalam menambah terapan ilmu di 

perpustakaan Fakultas Teknik & Ilmu Komputer, Universitas Teknokrat 

Indonesia. 

1.6. Metode Pengumpulan Data 

Penulis memperoleh data yang digunakan sebagai bahan penulisan laporan 

ini selama penelitian skripsi menggunakan metode sebagai berikut: 

1.  Wawancara (Interview) 

wawancara secara langsung dengan kepala KUA yang bersangkutan 

mengenai data-data yang dibutuhkan dalam penulisan laporan ini. 

2. Pengamatan (Observation) 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan 

mencatat secara sistematika terhadap unsur-unsur yang diamati dalam 

kegiatan yang alur yang dilakukan untuk mendukung pengembangan sistem 

dalam penulisan laporan ini. 
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3. Dokumentasi (Documentation) 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari dan 

membaca dokumen-dokumen serta buku-buku yang berhubungan dengan 

data yang diperlukan untuk mengambil sebuah kesimpulan untuk 

pengembangan selanjutnya, contoh dokumen yang diperoleh adalah contoh 

berkas terkait dengan data pernikahan yang ada pada kantor. 

4. Studi Pustaka  ( library research) 

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data atau berkas, memepelajari 

berbagai buku-buku, artikel dan dokumen yang berkaitan dengan 

perancangan sistem informasi pernikahan. 

 

1.7. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang Perancangan Sistem Informasi Pernikahan (Studi Kasus : 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Seputih, sepengetahuan penulis belum 

pernah dilakukan. Sebagai pendukung pernyataan maka peneliti menguraikan 

hasil dari berbagai penelitian terkait berdasarkan jurnal penelitian pendaftaran 

pernikahan online. 


