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BAB I
PENDAHULUAN

Latar belakang masalah
Kantor Urusan Agama merupakan sebuah instansi pemerintah yang berada dibawah naungan Departemen Agama RI. Sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Niikah. Pelayanan Urusan Agama Islam di bidang pencatatan pernikahan merupakan tugas pokok dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, meskipun demikian dalam perjalanan sejarah sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional, Kantor Urusan Agama Kecamatan mendapat tambahan beban tambahan baik dalam tugas intern Departemen Agama maupun linatas sektoral. Maka dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu dalam rangka melaksanakan tugasnya dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. 
Sebelumnya Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam melakukan layanan masyarakat secara manual sehingga terlalu memakan banyak waktu dan pagawai mengalami kesulitan dikarenakan kurangnya tenaga yang melayani kebutuhan masyarakat dan terlalu besarnya data yang harus di olah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dalam pencatatannya Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnongko memiliki tingkat rata-rata yang cukup tinggi yaitu 350 peristiwa nikah selama satu tahun.
Sebagai contoh pada saat salah seorang anggota masyarakat ingin meminta duplikat akta nikah yang mana akta nikah tersebut dilaksanakan 10 tahun yang lalu, maka pegawai yang menangani bagian tersebut harus melakukan pencarian terhadap data tersebut  yang mana hal tersebut membutuhkan waktu yang lama dan ini akan mengurangi tingkat efisiensi waktu.
Dan untuk mengatasi hal ini maka dibutuhkan kecepatan, ketepatan dan kedisiplinan petugas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan berkembangnya sistem administrasi secara terkomputerisasi maka diharapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan dapat melaksanakan tugasnya dalam layanan masyarakat lebih efektif dan efisien.
Berdasarkan uraian diatas maka karya tulis ini diberi judul “SISTEM PENGOLAHAN DATA NIKAH, TALAK, RUJUK DAN CERAI Di KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGNONGKO KABUAPATEN KLATEN BERBASIS MULTIUSER”.

Rumusan masalah
Pada sistem pengolahan data nikah, talak, rujuk dan cerai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten ini akan dibahas mengenai proses pengolahan data nikah, talak, rujuk dan cerai, berbasis multiuser karena, sampai sekarang ini kantor urusan agama Kecamatan Karangnongko dalam pengolahan datanya masih menggunakan cara manual. Masalah yang terjadi adalah banyaknya kesalahan dalam pencatatan dan waktu yang dibutuhkan dalam pencarian data relative lama, dan ini sangat mempengaruhi efisiensi kerja petugas
	Dengan sistem pengolahan data nikah, talak, rujuk dan cerai ini diharapkan dapat membantu petugas dalam dalam melakukan pencatatan dan pengolahan data sehingga lebih efektif, efisien.
Ruang lingkup
Dalam masalah ini penulis tidak akan membahas semua permasalahan yang ada, akan tetapi penulis hanya akan menitik beratkan pembahasan pada perancangan dan pengolahan database sekaligus membuatkan aplikasi KUA yang meliputi tentang  pemeriksaan nikah, akta nikah, akta talak, akta cerai, akta rujuk, dan laporan akta nikah, laporan duplikat akta nikah, laporan usia data kawin, laporan ba’da dukhul (hamil diluar nikah), laporan akta talak, laporan duplikat akta talak, laporan akta rujuk, laporan duplikat akta rujuk, laporan akta cerai, laporan duplikat akta cerai, dan laporan alasan cerai dan talak.
Tujuan
Tujuan dari sistem pengolahan data nikah, talak, rujuk dan cerai di kantor urusan agama kecamatan Karangnongko yaitu membuat sistem pengolahan data nikah, talak, rujuk dan cerai berbasis multiuser, dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja petugas maka diperlukan adanya suatu sistem komputerisasi mengenai penglahan data tersebut. Dengan adanya  sistem informasi tersebut, maka para pemakai baik itu karyawan dan atasan dapat memperoleh informasi dengan cepat dan akurat setiap saat.












