
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dunia teknologi informasi yang semakin berkembang ke semua bidang, baik 

dalam dunia pendidikan, dunia hiburan, dunia bisnis bahkan dunia pemerintahan 

dan banyak hal lagi pemanfaatannya yang sangat membantu, sebagai faktor 

penunjang dalam hal keberlangsungan pengoptimalan di semua bidang yang 

sudah menjadikan kemajuan teknologi informasi ini sebagai bagian dari 

kegiatannya. Dengan berkembangnya dunia teknologi informasi kebutuhan akan 

teknologi informasi semakin banyak dan bertambah. 

Pengadilan Agama (PA) Tembilahan adalah Instansi yang bergerak dibidang 

pelayanan yang memerlukan dan memberikan pelayanan yang baik, cepat dan 

akurat demi pelayanan terbaik. Pengadilan Agama  Tembilahan memiliki tugas 

dan wewenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan 

Agama dalam tingkat banding dan sedang. Meningkatkan pelayanannya dibidang 

Teknologi Informasi yang mana tercantum pada Rencana Strategis Pengadilan  

Agama Tembilahan yaitu teknologi untuk peningkatan kinerja dan peningkatan 

kualitas pelayanan publik di Pengadilan Agama Tembilahan dan begitu juga 

dengan Pengadilan Agama Sewilayah hukum PA Tembilahan.  

Sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan 

dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4). Kemudian dalam 

ketentuan Pasal 4 ayat (2) undang-undang tersebut lebih dipertegas bahwa 

Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan 

dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya 

ringan. 

Selama ini dirasakan penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan 

belum optimal, sehingga perlu suatu upaya untuk merealisirnya. Salah satu upaya 

untuk merealisir asas peradilan tersebut, maka modernisasi peradilan menjadi 
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suatu keniscayaan dimana sistem peradilan modern haruslah berorientasi pada 

penyelarasan dan pengintegrasian hukum dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, dimana pendaftaran gugatan seharusnya bisa 

dilakukan dengan online dan pembayaran administrasi atau biaya perkara 

menggunakan e-banking sesuai perkembangan dunia dan teknologi. 

Di Pengadilan Agama Tembilahan saya menerima permasalahan yang di 

hadapi oleh Pengadilan Agama Tembilahan dari salah satu pegawainya. Adapun 

permasalahan yang di hadapi adalah pertama sulitnya untuk berkonsultasi 

terhadap humas di karenakan terkadang humas tidak selalau berada di tempat, 

mengantri untuk mendapat giliran berkonsultasi hal itu menyebabkan pemohon 

kesulitan mendapatkan informasi. Permasalahan kedua yaitu registrasi perkara 

yang di mana pemohon harus datang langsung ke pengadilan agama dan kita 

ketahui keadaan geografis daerah inhil kurang baik, butuh tenaga, uang dan waktu 

untuk  sampai ke kota tembilahan. Permasalahan ke tiga tidak adanya 

terkomputerisasi laporan detail mengenai perkara masuk. 

Dari permasalahan yang di hadapi bagian meja informasi Pengadilan Agama 

Tembilahan dibutuhkan sebuah sistem informasi registrasi perkara, bisa meminta 

informasi secara online dan laporan perkara masuk secara detail. Dengan 

pemafaatan teknologi informasi yang tepat diharapkan dapat membantu 

memudahkan pegawai atau staff Pengadilan Agama Tembilahan dapat 

memberikan kinerja yang lebih baik untuk PA Tembilahan kedepannya. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul 

yaitu Rancang Bangun Sistem Informasi Pendaftaran Perkara Online 

Berbasis Web (Studi kasus : Pengadilan Agama Tembilahan). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dibuatlah rumusan masalah 

sebagai berikut, yaitu: “Bagaimana Membangun Sistem Informasi Pendaftaran 

Perkara Online pada Pengadilan Agama Tembilahan Berbasis Web”. 
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1.3. Batasan Masalah 

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan batasan-batasan agar tidak 

menyimpang dari apa yang telah direncanakan, sehingga tujuan yang sebenarnya 

dapat dicapai. Adapun batasan dalam laporan penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian dilakukan pada Pengadilan Agama Tembilahan. 

2. Sistem ini hanya menyangkut registrasi perkara, meminta informasi atau 

konsultasi, dan laporan detail perkara masuk. 

3. Pengguna sistem yaitu admin, pemohon, pimpinan. 

4. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi 

pustaka. 

5. Menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

6. Tools yang digunakan untuk merancang adalah Unified Modeling 

Language (UML) yang merupakan tools dari metode perancangan berbasis 

objek, yaitu Object Oriented Analysis Design (OOAD). 

7. Metode pengembangan yang digunakan metode Waterfall hingga tahap 

testing. 

 

1.4. Tujuan 

Adapun tujuan dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah: 

1. Menghasilkan sistem informasi pendaftaran perkara online berbasis web. 

 

1.5. Manfaat 

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian Tugas Akhir ini adalah:  

1. Meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap informasi yang diperlukan 

oleh pemohon pada PA Tembilahan. 

2. Mempermudah pekerjaan petugas Meja Informasi dalam hal pelaporan 

detail perkara masuk. 

3. Mempermudah pemohon dalam registrasi perkara dan meminta informasi. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini terdiri dari enam bab, dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari tugas akhir, yang 

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, dan manfaat. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini akan membahas teori-teori yang berhubungan dengan 

pembahasan tugas akhir. Teori yang diangkat yaitu mengenai teori-

teori tentang Sistem Informasi Pendaftaran perkara online berbasis 

Web di PA Tembilahan. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian yang 

digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN  

Berisikan tentang analisa sistem yang sedang berjalan dan 

melakukan perancangan terhadap Sistem Informasi Pendaftaran 

perkara online berbasis Web di PA Tembilahan yang akan 

dikembangkan.  

BAB V  TESTING DAN IMPLEMENTASI 

Bab ini berisi penjelasan mengenai batasan implementasi, 

lingkungan implementasi dan hasil dari implementasi. Serta 

menjelaskan pengujian perangkat lunak dan hasil pengujian. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari tugas akhir yang dibuat dan 

menjelaskan saran-saran penulis kepada pembaca, agar Sistem 

Informasi Pendaftaran perkara online berbasis Web di PA 

Tembilahan yang dibuat ini dapat dikembangkan lagi menjadi lebih 

baik. 


