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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat, 

banyak digunakan untuk memberikan informasi secara cepat. Perkembangan 

teknologi informasi banyak mendorong penyedia layanan teknologi 

telekomunikasi berupa device bergerak (mobile phone) yang langsung dapat 

terhubung dengan internet. Perangkat mobile phone sudah banyak digunakan 

oleh masyarakat luas karena kegunaannya yang praktis dan efisien. Dengan 

adanya layanan internet orang dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan 

kapan saja dan dimana saja.  

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang informasi seputar 

pernikahan berdasarkan negara, agama serta pengetahuan budaya/ adat 

pernikahan yang ada di indonesia menyebabkan proses penyampaian dan 

pengetahuan informasi menjadi kendala. Untuk mendapatkan informasi 

pernikahan yang dibutuhkan  biasanya masyarakat secara  langsung datang ke 

Kantor Urusan Agama terdekat. Ini akan menyita waktu yang ada dan juga 

terbatasnya penyebaran informasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka 

dibutuhkan sebuah media informasi yang mempunyai jangkauan yang luas. 

Dengan penggunaan teknologi akan memudahkan masyarakat dalam 

mengetahui infromasi seputar pernikahan berbasis website.  

Oleh karena itu, penulis mencoba untuk membuat Aplikasi Sistem 

Informasi Seputar Pernikahan berbasis Website diharapkan dapat memberikan 
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informasi kepada masyarakat luas. Program aplikasi yang digunakan untuk 

membuat aplikasi ini adalah Adobe Dreamweaver CC dengan bahasa 

pemrograman PHP dan MySQL sebagai media penyimpan data 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka   

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi 

seputar pernikahan? 

2. Bagaimana membuat aplikasi sistem informasi seputar pernikahan berbasis 

website? 

C. Batasan Masalah 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya 

penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut 

lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian 

akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar  pernikahan. 

2. Informasi yang disajikan yaitu : hukum pernikahan berdasarkan negara 

dan agama, syarat dan proses pernikahan, hukum pernikahan, budaya/ adat 

pernikahan yang ada di Indonesia serta tips dalam pernikahan. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat Aplikasi Sistem 

Informasi Seputar Pernikahan berbasis Website. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Pengguna 

     Aplikasi Sistem Informasi Seputar Pernikahan berbasis Website 

dapat memberikan informasi dan pengetahuan seputar pernikahan. 

2. Bagi Peneliti 

Manfaat yang didapat bagi peneliti adalah mengimplementasikan 

ilmu yang sudah dipelajari di perkuliahan. 

F.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan 

skripsi ini maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik.Sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut : 

BAB  I   PENDAHULUAN 

  Bab pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang   

masalah,    rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat dan 

sistematika penulisan. 

 BAB II    TINJAUAN PUSTAKA 

   Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, 

perancangan dan pembuatan sistem. 

 BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis mengemukakan metode penelitian yang   

dilakukan dalam perancangan dan implementasi. 

 BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 
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  Memaparkan dari hasil-hasil tahapan penelitian, mulai dari analisis, 

desain, hasil testing dan implementasinya. 

 BAB V    PENUTUP  

  Berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah 

dilakukan. 


