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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Teknologi sekarang semakin berkembang dari jarak ruang dan waktu. 

Dengan perkembangan teknologi yang kian maju, manusia dapat membuat 

berbagai macam peralatan sebagai alat bantu dalam menjalankan berbagai 

aktivitas untuk mendukung produktifitas. Kemajuan teknologi dapat terlihat dari 

seiring dengan tingkat mobilitas yang tinggi dengan munculnya berbagai mobile 

device. Salah satu perangkat mobile yang paling pesat adalah handphone dan 

hampir setiap orang memilikinya sebagai alat komunikasi, namun saat ini 

dengan berbagai fitur di dalamnya yang menambah fungsi dari handphone 

tersebut, diharapkan dapat berfungsi semaksimal mungkin untuk membantu 

dan mempermudah dalam pekerjaan karena kebutuhan masyarakat Indonesia 

terhadap layanan teknologi berbasis Mobile sangat bervariatif. 

 Dengan layanan teknologi berbasis mobile saat ini telah mengubah 

fungsi handphone tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga dapat 

mengakses internet atau mengirim data yang telah menjadi pilihan banyak pihak 

untuk berbagai kepentingan. Hal yang menjadi pertimbangan diantaranya 

kemudahan akses komunikasi dan informasi secara online dengan penggunaan 

internet mobile. Dengan memanfaatkan berbasis mobile, pengguna dapat 

dengan mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan 

mudah, seperti dalam melakukan pendaftaran pernikahan dengan mengirim 

data dari calon pasangan nikah ke Kantor Urusan Agama. 
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 Pernikahan merupakan proses yang dilalui dimana pasangan yang 

menikah harus dikatakan sah secara agama dan harus tercatat legalitasnya 

dengan bukti administrasi sehingga status pernikahannya diakui di Kantor 

Urusan Agama dan negara. 

 Kantor Urusan Agama sebagai tempat seseorang pasangan yang akan 

melaksanakan pernikahan serta menangani manasik haji, salah satu Kantor 

Urusan Agama tersebut berada di kecamatan Gandrungmangu kabupaten 

Cilacap. Setiap pasangan harus melalui prosedur pendaftaran sebagai calon 

pasangan nikah hingga tercatat dan tersimpan sebagai pasangan yang sah dan 

diakui oleh Kantor Urusan Agama, tetapi dalam proses pendaftaran nikah masih 

manual untuk formulir pendaftarannya bagi calon suami dan istri dan 

pendaftaran manasik haji juga masih belum terkomputerisasi.  

 Dengan adanya pergantian dari sistem manual ke sistem 

terkomputerisasi sangatlah tepat jika menggunakan sisi kemajuan teknologi 

khususnya handphone, dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada 

masyarakat untuk mendaftarkan setiap pasangan yang akan menikah dan 

pendaftaran bagi calon manasik haji di Kantor Urusan Agama maka dibuat 

aplikasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap 

berbasis Mobile yang dapat mudah di pakai oleh para pengguna handphone. 

Aplikasi ini dibuat dengan bahasa pemrograman PHP, karena memiliki 

fleksibilitas yang tinggi sebagai multiplatform yang dapat dijalankan di beberapa 

platform atau sistem operasi komputer yang mudah dikembangkan dan 

menggunakan komponen JQuery Mobile.  
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B. Rumusan Permasalahan 

 Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang dan membuat aplikasi berbasis mobile untuk 

pendaftaran nikah, melihat data pasangan nikah, dan pendaftaran manasik 

haji di Kantor Urusan Agama kecamatan Gandrungmangu kabupaten 

Cilacap? 

2. Bagaimana merancang sistem terkomputerisasi untuk data pasangan nikah, 

dan data jamaah manasik haji di Kantor Urusan Agama kecamatan 

Gandrungmangu kabupaten Cilacap? 

 

C. Batasan Masalah 

 Batasan masalah agar permasalahan yang ditinjau lebih terarah dan 

mencapai sasaran dari perumusan masalah di atas, diantaranya sebagai berikut: 

1. Aplikasi yang dibuat untuk mencatat identitas pendaftaran nikah bagi 

pasangan yang akan menikah, diantaranya keterangan untuk nikah, 

keterangan asal-usul, keterangan persetujuan mempelai, keterangan 

tentang orang tua, keterangan izin orang tua. 

2. Aplikasi yang dibuat untuk melihat data setiap pasangan yang sudah 

menikah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan 

Gandrungmangu kabupaten Cilacap. 

3. Aplikasi yang dibuat untuk mencatat data pendaftar manasik haji di Kantor 

Urusan Agama kecamatan Gandrungmangu kabupaten Cilacap. 
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