
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merupakan sebuah lembaga di lingkungan Peradilan Agama yang

berkedudukan di ibu kota Provinsi. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding,

Pengadilan Tinggi Agama memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara

yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.

Saat ini Pengadilan Agama Tanjung Karang masih menggunakan sistem

microsoft excel yang dimana sistem ini tidak bisa dapat mengelompokan faktor

penyebab perceraian yang ada di Pengadilan Agama Tanjung Karang, dalam

melakukan pencarian sistem ini belum ada sehingga ingin mencari dokumentasi

memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, selain pertumbuhan aspek

penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan sistem adalah

untuk menjaga suatu dokumentasi tetap disimpan dengan baik.

Sistem pelaporan perkara faktor penyebab perceraian pada Pengadilan

Agama Tanjung Karang masi menggunakan microsoft excel. Penyimpanan data

masih di simpan dalam bentuk dokumen, dan dalam pengelompokan kategori

masih menjadi satu sehingga kategori tercampur oleh kategori lainya.

Tujuan dari pembuatan sistem pelaporan perkara faktor penyebab perceraian

adalah memperlancar dalam pencarian data faktor penyebab perceraian, dan data

tersimpan aman dalam database, kategori faktor penyebab perceraian dapat

dikelompokan dengan kategori yang sama.

Berdasarkan uraian di atas maka diambil judul “SISTEM PELAPORAN

PERKARA FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN BERBASIS WEB PADA
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PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA”. Dengan diambil

nya judul tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran tentang sistem

informasi yang akan dibangun.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana membuat sistem pelaporan, melakukan pencarian tata letak data

faktor penyebab perceraian secara cepat dan aman tersimpan didalam

database.

2. Bagaimana membuat sistem pelaporan dapat mengelompokan data faktor

penyebab perceraian dengan kategorinya.

1.3 Batasan Masalah

1. Sistem ini dibuat hanya untuk pelaporan perkara faktor penyebab

perceraian.

2. Sistem ini digunakan oleh petugas pecatatan laporan, dan panitera hukum.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut:

1. Membangun sistem faktor penyebab perceraian dapat tersusun dalam

pengelompokan sesuai dengan kategori yang ada.

2. Merancang Sistem ini dapat melakukan pecarian data dokumentasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini antara lain :

Membantu sistem laporan khusus penyebab terjadinya perceraian yang

berlangsung pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.
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1.6 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data sebagai

bahan penyusunan laporan praktek kerja lapangan dan pembahasan masalah

selama melaksanakan penelitian pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas

IA, metode- metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara (Interview)

Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan

pegawai atau karyawan yang berada di Pengadialan Tinggi Agama

bersangkutan mengenai hal yang bersangkutan dengan masalah yang

dibahas pada laporan.

2. Pengamatan (Observasi)

Metode pengumpulan data berdasarkan cara ini dilakukan pengamatan

secara langsung mengenai sistem manual yang menggunakan sistem manual

yang sedang berjalan di Pengadilan Agama Tanjung Karang yang bertujuan

untuk mendapatkan data-data yang benar dan akurat serta mempermudah

dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.

3. Dokumentasi (Documentation)

Metode yang dilakukan dengan mengutip beberapa sumber pustaka sebagai

referensi yang terkait dengan penyusunan laporan ini dan ada hubungannya

dengan data yang di perlukan.

4. Study Pustaka

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk

menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan

atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku hukum,
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laporan penelitian, tesis dan disertai, peraturan-peraturan, ketetapan-

ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik

tercetak.

1.7 Sistematika Penulisan

Agar mempermudah mendapatkan gambaran umum secara singkat laporan

ini, maka sistem penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan

masalah, batasan basalah, tujuan penyusunan tugas akhir, manfaat

penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan mengenai pengertian sistem, karakteristik

sistem, klasifikasi sistem, pengertian pengolahan data, pengertian

Sistem Pelaporan perkara faktor penyebab perceraian berbasis web

pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA, metode

pengembangan sistem, Bahasa Pemodelan (Unifed Modeling

language), kardinalitas relasi, program aplikasi yang digunakan

Notepad ++ dan MySql sebagai database penyimpanan data.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

Menguraikan gambaran umum perusahaan yang berisi tentang sejarah

singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi,

uraian kerja, serta data yang digunakan untuk memecahkan masalah

yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, meliputi analisis

kebutuhan terhadap sistem yang diusulkan, analisis kelayakan sistem
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yang diusulkan serta perancangan sistem yang berisikan model-model

penyelesaian masalah sistem lama dengan membuat rancangan untuk

sistem baru yang diusulkan.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Berupa implementasi sistem yang dirancang oleh penulis dan

membahas secara keseluruhan yang berhubungan dengan judul Sistem

Pelaporan Perkara Faktor Penyebab Perceraian Berbasis WEB Pada

Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi Simpulan dan Saran tentang ringkasan pembahasan pada Bab

IV dan saran dari hasil penemuan penyusun selama melaksanakan

penelitan tugas akhir.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


