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BAB I PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi di era globalisasi saat 

sekarang ini sangat berkembang dengan cepat dan pesat. Menurut hartono (2010) 

Sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih dan transparan, 

merupakan tantangan yang harus dijawab oleh instansi dalam menjalankan 

fungsinya. Salah satu perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan 

pesat adalah tekhnologi informasi berbasis online yang penyajian informasinya 

dibutuhkan dan dapat diperoleh secara cepat, tepat, dan akurat. Instansi yang 

mempunyai data banyak akan sangat terbantu jika pengolahan datanya 

menggunakan komputer. Salah satu instansi yang membutuhkan pengolahan data 

dengan cepat yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor Urusan Agama adalah 

lembaga yang bernaung dibawah Kementerian Agama RI dan melaksanakan tugas 

berdasarkan peraturan pemerintah, baik undang-undang pernikahan maupun 

peraturan Menteri Agama. Lembaga ini juga merupakan salah satu lembaga 

pencatatan data administrasi pernikahan yang bertugas mendaftarkan dan 

mengurus kelengkapan administrasi pernikahan sebagai syarat administrasi 

pernikahan. Adapun syarat administrasi pasangan untuk mengurus pernikahan 

antara lain fotocopy kartu tanda penduduk, fotocopy kartu keluarga, fotocopy akta 

lahir, pas foto 2×3 sebanyak 4 lembar, pas foto 4×6 sebanyak 2 lembar, surat N1 

(Surat Keterangan Untuk Nikah), surat N3 (Surat Persetujuan Mempelai), surat 

pernyataan belum pernah menikah, yang di tandatangai oleh calon pengantin dan 

pengurus Rt/Rw, formulir ini bisa di dapat dari kelurahan atau Rt/Rw setempat, 

surat pernyataan persetujuan orang tua / wali yang di tandatangani oleh orang tua, 

saksi dan pengurus Rt/Rw, formulir ini juga bisa di dapat dari kelurahan atau 

Rt/Rw setempat. 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dawe adalah salah satu instansi 

pemerintah di Kabupaten Kudus yang masih menggunakan pencatatan 

administrasi pernikahan dengan buku untuk pengolahan datanya. Proses 

pengolahan data administrasi pernikahan yang di lakukan adalah dimulai dari 

pendaftaran, pengumpulan berkas persyaratan, pencatatan dan pembayaran 
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administrasi pernikahan jika pernikahan dilakukan diluar KUA. Pada saat ini 

KUA Kecamatam dawe masih menggunakan proses pendaftaran dan pencatatan 

administrasi pernikahan secara manual dalam pendataan data calon pasangan. 

Pegawai KUA mengaku kesulitan untuk memproses data-data tersebut secara 

cepat, karena masih bersifat manual belum terkomputerisasi, sehingga dalam 

setiap proses pendaftaran, pencatatan, pencarian data dan penyimpanan data 

menjadi kurang efektif dan efisien. Ketidak tauan calon pasangan terhadap cara 

pendaftaran pernikahan seringnya data yang dibawa calon pasangan tidak lengkap 

dari kantor lurah. Hal tersebut akan menghambat kualitas pelayanan terhadap 

masyarakat. Serta bentuk penyimpanan data yang masih berupa dokumen-

dokumen yang di arsipkan menjadikan proses pencarian data menjadi lambat 

sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini terjadi karena pegawai 

KUA harus mencari arsip mereka satu persatu. 

Untuk memudahkan proses administrasi pernikahan di KUA Kecamatan 

Dawe membutuhkan sebuah sistem informasi pengolahan data administrasi 

pernikahan secara online yang berguna untuk calon pasangan yang hendak 

menikah dan membantu pegawai KUA dalam pengolahan data administrasi calon 

pasangan. Melalui sistem ini proses administrasi pernikahan dan lainnya dapat 

diakses kapan saja dan dimana saja, sehingga dapat mempermudah calon 

pasangan dalam pendaftaran dan pengurusan berkas di KUA Kecamatan Dawe 

serta mempermudah pegawai KUA dalam memproses pencatatan administrasi 

data nikah. Melalui penelitian ini diharapkan kebutuhan-kebutuhan sistem terkini 

dan masalah-masalah yang sering terjadi pada proses administrasi data pernikahan 

di KUA Kecamatan Dawe dapat teratasi dengan cepat dan akurat, sehingga dapat 

meningkatkan kinerja dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengolahan 

data administrasi pernikahan serta dapat pula meningkatkan kinerja pelayanan 

publik KUA Kecamatan Dawe kepada masyarakat. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah 

Bagaimana merancang dan membangun sistem pengolahan data administrasi 

pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dawe Berbasis Web.  
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1.3 Batasan Masalah 

Untuk membatasi permasalahan di atas, maka cakupan masalah akan 

dibatasi, yaitu: 

1. Data administrasi yang dimaksud meliputi pendaftaran nikah, 

berkas/dokumen persyaratan nikah dan pembayaran administrasi 

pernikahan jika pernikahan dilakukan diluar jam kerja KUA. 

2. Adanya biaya Rp. 600.000 jika pernikahan dilakuan diluar jam kerja KUA 

berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 48 Tahun 2014 dan dibayarkan 

ke bank yang ditentukan oleh KUA setempat. 

3. Prosedur dan persyaratan administrasi pernikahan yang didapat 

berdasarkan ketentuan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Dawe. 

4. Sistem yang dibuat tidak membahas pembuatan akta dan buku nikah. 

 

1.4 Tujuan 

Dengan melihat permasalahan-permasalahan yang ada, adapun tujuan dari 

perancangan sistem ini adalah sebagai berikut: 

1. Menerapkan sistem informasi yang terkomputerisasi dalam proses 

penyimpanan dan pencarian data sehingga akan menjadi lebih mudah dan 

efektif, serta resiko kehilangan dan kerusakan data lebih aman dan terjaga 

keakuratannya. 

2. Merancang dan membangun sebuah sistem Pengolahan Data Administrasi 

Pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dawe Berbasis 

Web. 

3. Menghasilkan sistem infomasi pengolahan data administrasi pernikahan 

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dawe sehingga dapat 

menghasilkan informasi pendaftaran dan pencatatan pernikahan. 

4. Membantu pegawai KUA Kecamatan Dawe dalam pelayanan pencatatan 

berkas administrasi pernikahan agar proses pelayanan yang di berikan 

kepada masyarakat menjadi lebih optimal. 
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1.5 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah dengan dibangunnya sistem yang 

terkomputerisasi ini, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dawe dapat 

meningkatkan mutu pelayanan kepada para calan pasangan dalam hal pelayanan 

mengurus data administrasi pernikahan dan membantu pegawai KUA dalam 

mengolah data dan dokumen administrasi pernikahan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


