
BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi saat ini terutama dibidang teknologi informasi 

merupakan suatu bentuk perkembangan sudah menjadi bagian yang bagian utama 

dalam hal penyediaan informasi. Keberadaan sebuah informasi yang real, relevan, 

tidak lambat loading (dalam artian informasi yang diinginkan bisa diperoleh 

dengan cepat) dan akurat menjadi hal yang sangat penting bagi keberlangsungan 

kehidupan manusia zaman now (manusia masa kini). Segala bentuk data dan 

informasi yang diperlukan bagi yang membutuhkan tentu saja harus mudah 

diakses, efisien dan lebih efektif oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan 

terhadap informasi yang dibutuhkan. Hal ini tentu juga harus didukung oleh 

adanya jaringan internet. 

Sistem Informasi Geografi adalah suatu sistem informasi yang digunakan 

untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisa 

dan menghasilkan data bereferensi geografis atau geospatial, untuk mendukung 

pengambilan keputusan dalam suatu perencanaan. Dengan menggunakan SIG 

maka diharapkan akan lebih mudah bagi para pengambil keputusan untuk 

mengetahui lokasi tempat ibadah beserta informasi yang tersedia. (Alamsyah & 

Wagino, 2018) 

Kerangka kerja data geografis (SIG) adalah kerangka kerja atau inovasi 

berbasis PC yang bekerja untuk mengumpulkan, menyimpan, menyiapkan dan 

menyelidiki, serta memperkenalkan informasi dan data dan artikel atau keajaiban 

yang diidentifikasi dengan area atau keberadaannya di permukaan dunia. Pada 

dasarnya, GIS dapat dipisahkan menjadi beberapa subsistem yang saling terkait 

yang menggabungkan input informasi, papan informasi, penanganan atau 

penyelidikan informasi, pengungkapan (hasil) dan hasil pemeriksaan. SIG yang 

kemajuannya dibarengi dengan kehadiran sebuah situs membuat SIG menjadi 

pekerjaan utama saat ini. Perpaduan kerja antara GIS dan situs disebut webgis. 

WebGIS dicirikan sebagai kerangka kerja rumit yang dapat diakses di web, 

untuk mendapatkan, menyimpan, menggabungkan, mengontrol, menyelidiki, dan 

menampilkan informasi tanpa persyaratan untuk pemrograman GIS. (A. Pertiwi 
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dkk, 2013).  

Kehadiran inovasi WebGIS sendiri sudah banyak diterapkan dan 

dimanfaatkan sebagai bahan penelitian. Pada tahun 2012 investigasi diarahkan 

oleh Sudarmilah dkk untuk membuat suatu alat untuk mencari area suatu titik 

lokasi di kota Pekalongan. Tujuannya untuk memudahkan individu dalam 

menemukan daerah dan jalur serta dapat memberikan data total yang ada di kota 

Pekalongan. Pengujian ini menggunakan Curve View GIS 3.3, PHP dan MySQL. 

Hasil dari pemeriksaan ini adalah Sistem Informasi Geografis bagi kota 

Pekalongan untuk mengawasi informasi spasial sehingga dapat menawarkan jenis 

pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan peta konvesional. 

Selain itu, Eka dkk pada tahun 2013 melakukan penelitian untuk membuat 

aplikasi pencarian lokasi tempat ibadah berbasis website menggunakan layanan 

berbasis lokasi penggabungan antara proses layanan mobile dengan posisi 

geografis dari pengguna. Posisi target diimplementasikan pada peta virtual yaitu 

google maps dengan memanfaatkan teknologi GPS untuk mengetahui lokasi user. 

Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Tomoni tepatnya di Kecamatan 

Tomoni belum memiliki Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemetaan Rumah 

Ibadah. Pernyataan ini diperoleh dari hasil wawancara antara penanya dan 

narasumber yaitu Bapak Camat Kecamatan Tomoni pada tanggal 25 Februari 

2021. 

Keadaan Geografis Kecamatan Tomoni memiliki luas wilayah 230,09 km2 

atau sekitar 3,31 persen dari total luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. 

Kecamatan yang terletak di sebelah barat Luwu Timur ini berbatasan langsung 

dengan Daerah Mangkutana di sebelah utara. Sebelah timur berbatasan dengan 

Kecamatan Tomoni Timur. Di sebelah selatan dibatasi oleh Wilayah Wotu dan 

Burau dan di sebelah barat dibatasi oleh Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan 

Tomoni terdiri dari 12 kota dan 1 kelurahan yang semuanya memiliki status desa 

definitif. Wilayah Tomoni adalah wilayah di mana keseluruhan kotanya adalah 

wilayah non-tepi laut. Secara geologis, Kecamatan Tomoni sebagian besar 

merupakan wilayah datar. Ada satu aliran yang mengalir melalui area ini, tepatnya 

sungai Tomoni. Pada tahun 2016 di Wilayah Tomoni terdapat 52 desa dengan 110 

RT. Agama Mayoritas penduduk Kecamatan Tomoni beragama Islam. Kondisi ini 
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antara lain dapat dilihat dari banyaknya tempat ibadah bagi umat Islam seperti 

adanya 32 mesjid dan 22 mushalah. Selain itu di Kecamatan Tomoni terdapat 

komunitas masyarakat yang memeluk agama Kristen dengan jumlah tempat 

ibadah sebanyak 26 gereja. (portal.luwutimurkab).  

Di Kecamatan Tomoni pencarian suatu lokasi peribadatan selama ini masih 

dilakukan secara manual yaitu dengan cara bertanya kepada beberapa orang 

sekitar dan pendataan Rumah Ibadah yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan 

Tomoni masih dilakukan dengan konvensional. Dimana ini merupakan suatu 

permasalahan yang seharusnya segera diselesaikan oleh Kecamatan Tomoni. 

Bagaimana tidak? Pelayanan umum dalam bentuk tempat peribadatan sangatlah 

jarang ditemukan dalam bentuk softcopy. Sehingga ini cukup meyulitkan orang, 

terutama yang berasal dari luar Kecamatan Tomoni untuk menemukan suatu 

tempat ibadah di Kecamatan Tomoni. Selain itu penyebaran tempat ibadah yang 

tidak merata di wilayah Webgis yang dibuat selain berguna buat masyarakat yang 

ada di Kecamatan Tomoni juga sangat berguna dalam memudahkan Pemerintah 

Kecamatan Tomoni untuk mengimput data Rumah Ibadah yang ada di Kecamatan 

Tomoni.  

Implementasi pemetaan SIG berbasis Webgis memanfaatkan layanan 

Google Maps untuk membuat titik polygon sebagai batasan wilayah. Diharapkan 

dengan adanya aplikasi ini dapat membantu pemerintah kantor Kecamatan 

Tomoni diharapkan mampu memberikan hasil informasi mengenai tempat ibadah 

terdekat yang ada di Kecamatan Tomoni. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana Sistem Informasi Pemetaan rumah ibadah berbasis Webgis di 

Kecamatan Tomoni ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem informasi wilayah di 

Kecamatan Tomoni melalui pemetaan berbasis Webgis. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Mampu mendewasakan pola pikir penulis ketika melaksanakan penelaan dan 
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memecahkan masalah yang ada di lingkungan luar serta mampu menambah 

wawasan dan melatih ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam membuat 

pemetaan sistem informasi geografis berbasis Webgis. 

2. Sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya bagi 

mahasiswa yang memiliki kesamaan penelitian serta dapat dijadikan sebagai 

acuan dalam mengembangkan teknologi SIG. 

3. Memudahkan pemerintah Kecamatan di Tomoni untuk mendata Rumah 

ibadah yang ad di Kecamatan Tomoni dan memudahkan masyarakat dalam 

memperoleh informasi tentang Rumah Ibadah Kecamatan Tomoni. 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

1. Rancang Bangun 

 Rancang Bangun adalah cara paling umum dalam membangun sistem untuk 

membuat sistem lain atau menggantikan atau mengembangkan lebih lanjut sistem 

saat ini baik secara keseluruhan atau sampai tingkat tertentu.(Pratama, 2017) 

Rancang bangun adalah membangun sistem untuk membuat sistem baru 

atau mengganti atau memperbaiki sistem yang ada secara keseluruhan atau 

sebagian.(Sari, 2017) 

2. Sistem Informasi Geografis 

Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu.(Hatta & Soelistijadi, 2012). Informasi adalah data 

yang disusun menjadi suatu struktur yang lebih bernilai dan lebih signifikan bagi 

penerima manfaat.(Yunita & Devitra, 2017) 

Sistem Informasi Geografi adalah suatu sistem informasi yang digunakan 

untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisa 

dan menghasilkan data bereferensi geografis atau geospatial, untuk mendukung 

pengambilan keputusan dalam suatu perencanaan. (Ambarwati & Fariza, 2016) 

3. Konsep Dasar Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis (Geographic Information System disingkat GIS) 

adalah adalah system informasi yang mengawasi informasi yang memiliki data 

spasial (referensi spasial). Pengertian Data Geografis adalah data tentang suatu 

tempat atau wilayah, dimana suatu benda berada pada lapisan terluar bumi dan 

data tentang benda dimana wilayah geologi tersebut berada untuk diselidiki secara 

dinamis.(Susanto dkk, 2016) 

Teknologi GIS mengoordinasikan tugas-tugas penyusunan informasi 

berbasis informasi yang biasanya digunakan saat ini, misalnya, pemulihan 

informasi tergantung pada kebutuhan, seperti halnya pemeriksaan faktual yang 

memanfaatkan persepsi tertentu dan manfaat berbeda yang dapat disajikan melalui 

penyelidikan geografis melalui gambar peta. (Tumimomor dkk, 2017) 
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Subsistem SIG meliputi data input, data output, data management, serta data 

manipulation dan analysis. 

1) Data input 

Subsistem ini dipercaya untuk mengumpulkan dan menyiapkan informasi 

spasial dan karakteristik dari berbagai sumber. 

2) Data output  

Subsistem ini memilah informasi spasial dan karakteristik ke dalam 

kumpulan data sehingga tidak sulit untuk ditinjau, diperbarui, dan diubah. 

3) Data management  

Subsistem ini memilah informasi spasial dan karakteristik ke dalam 

kumpulan data sehingga tidak sulit untuk ditinjau, diperbarui, dan diubah. 

4) Data manipulation dan analysis  

Subsistem ini memutuskan data yang dapat dibuat oleh SIG. Terlebih lagi, 

subsistem ini juga melakukan kontrol dan tampilan informasi untuk mengirimkan 

data normal. 

4. Web-GIS   

WebGIS adalah kerangka data geografis online yang terdiri dari beberapa 

bagian yang saling terkait. WebGIS adalah campuran antara desain grafis 

pemetaan, peta terkomputerisasi dengan analisis geografis, pemrograman PC, dan 

kumpulan data yang dikaitkan dengan satu bagian dari rencana dan pemetaan 

web. (Hermawan dkk., 2017) 

Aplikasi GIS saat ini tumbuh tidak hanya secara jumlah aplikasi namun juga 

bertambah dari jenis keragaman aplikasinya. Pengembangan aplikasi SIG 

kedepannya mengarah kepada aplikasi berbasis andorid yang lebih dikenal dengan 

nama mobile GIS. Hal ini disebabkan karena pengembangan aplikasi di 

lingkungan jaringan telah menunjukan potensi yang besar dalam kaitannya dengan 

geo informasi. Sebagai contoh adalah adanya peta online sebuah kota dimana 

pengguna dapat dengan mudah mencari lokasi yang diinginkan secara online 

melalui jaringan internet tanpa mengenal batas geografi penggunanya. (Siahaan 

dkk, 2016). 

GIS memiliki kemampuan untuk melakukan pengolahan data dan 

melakukan operasi-operasi tertentu dengan menampilkan dan menganalisa data. 
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Aplikasi GIS saat ini tumbuh tidak hanya secara jumlah aplikasi namun juga 

bertambah dari jenis keragaman aplikasinya. Pengembangan aplikasi. (Zulkarnain 

dkk., 2015). 

Dari beberapa pendapat diatas,dapat diambil kesimpulan bahwa, Webgis 

merupakan sistem informasi tentang peta yang di informasikan lewat website, 

sehingga muda di akses dan di lihat dimana pun dan kapan pun.  

5. Google Earth 

Google Earth adalah program globe virtual yang benar-benar disebut Earth 

Viewer dan dibuat oleh Keyhole, Inc. di mana program tersebut dapat 

merencanakan bumi dari superimposisi gambar yang dikumpulkan dari 

perencanaan satelit, fotografi aeronautika, dan globe GIS tiga dimensi. Dapat 

diakses dalam tiga lisensi berbeda Google Earth, bentuk gratis dengan kapasitas 

terbatas Google Earth Plus, yang memiliki ketentuan tambahan dan Google Earth 

Pro, yang digunakan untuk penggunaan bisnis. (Listiana dkk, 2016) 

6. Google Maps API 

Google Maps API adalah bantuan gratis yang diberikan oleh Google dan 

sangat terkenal. Google Maps adalah panduan dunia yang bisa kita gunakan untuk 

melihat suatu wilayah. Dengan demikian, Google Maps adalah panduan yang 

dapat dilihat menggunakan program. Sorotan Google Maps dapat kita tambahkan 

pada web yang telah kita buat atau pada jurnal web kita yang berbayar maupun 

gratis bahkan dengan Google Maps API.(Amri, 2015) 

7. PostgreSQL  

PostgreSQL (artikulasi Post-Gres-Q-L) atau postgres adalah Sistem 

Manajemen Database Relasional Objek sumber terbuka. PostgreSQL 

menggarisbawahi ekstensibilitas, inovasi, dan kesamaan. Bersaing dengan 

pedagang kumpulan data sosial utama seperti Oracle, MySQL, SQL Server, dan 

lainnya. Ini digunakan oleh berbagai bidang termasuk organisasi pemerintah dan 

publik dan area pribadi. PostgreSQL adalah DBMS lintas tahap, dan berjalan pada 

sebagian besar kerangka kerja saat ini termasuk Windows, MAC, dan Linux. Ini 

sesuai dengan SQL, dan ACID compliant .(Rosid, 2017) 
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8. PostGIS 

 PostGIS adalah program, peralatan, add-on, perluasan kumpulan data 

spasial, motor basis informasi spasial, atau argumentasi yang dapat menambahkan 

dukungan untuk mengkarakterisasi dan mengawasi (berguna) komponen spasial 

untuk DBMS sosial objek PostgreSQL. Pada dasarnya PostGIS berjalan sebagai 

organisasi spesialis spasial untuk DBMS yang memungkinkan PostgreSQL untuk 

digunakan sebagai backend basis informasi spasial (untuk pemrograman GIS). 

Dengan menggunakan fungsi spasial yang ada dalam PostGIS kita dapat 

melakukan analisa spasial dan query spasial. Seperti Oracle Spatial, DB2 Spatial, 

dan Server Spatial. PostGIS menambahkan kemampuan kepada PostgreSQL 

untuk dapat melakukan pengolahan data spasial. PostGIS dapat juga dinamakan 

sebagai PostgreSQL Spatial, yang mempunyai kepemilikan terhadap spatial 

database extension (Marquez, 2015). 

9. Pemetaan 

Pemetaan merupakan istilah khusus dari Sistem Informasi Geografis (SIG). 

SIG atau dalam bahasa inggris sering disebut dengan Geographic Information 

System adalah suatu sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah 

dan menyimpan data atau informasi yang bereferensi geografis. (Masykur, 2014) 

Pemahaman tentang peta adalah representasi simbolic dari suatu tempat 

yang  digambarkan sebagai suatu permukaan datar yang menberikan informasi 

tentang suatu negara, luas wilayah, jarak antar wilayah  dan karakteristik dari 

suatu tempat yang di visualkan dengan skala.(Sari, 2017) 

Jadi dapat disimpulkan bahwa Peta dan pemetaan adalah gambar permukaan 

dunia yang diperkecil ke skala tertentu yang digambarkan pada bidang datar. 

Pemandu juga merupakan objek kajian geologi yang secara eksplisit berbicara 

tentang keberadaan wilayah daratan dan perairan di planet ini. Panduan 

menunjukkan area wilayah atau tempat tertentu di planet ini. Sedangkan cara 

paling umum untuk membuat panduan sebenarnya disebut pemetaan. 

10. Black-Box  

Pengujian ini digunakan untuk menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi 

fungsional, dengan tujuan untuk menemukan fungsi yang salah, mencari 
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kesalahan antarmuka, mengetahui kesalahan akses database dan menguji kinerja 

perangkat lunak itu sendiri. Hasil yang diharapkan dari pengujian ini adalah akses 

menu di semua tampilan pengunjung memiliki fungsi yang diinginkan begitu juga 

dengan dashboard admin, semua akses menu yang disediakan dapat berfungsi 

seperti yang diharapkan dari pengguna aplikasi Webgis. (Husaini & Dwi P, 2017)  

11. Rumah Ibadah Di Kecamatan Tomoni, Kab. Luwu Timur 

 Agama Mayoritas penduduk Kecamatan Tomoni beragama Islam. Kondisi 

ini terlihat antara lain dari jumlah titik rumah ibadah bagi umat Islam, misalnya, 

terdapat 32 masjid dan 22 musholla/langgaran. Selain itu, di Kecamatan Tomoni 

terdapat masyarakat yang menganut agama Kristen dengan jumlah 26 Gereja. 

(portal.luwutimurkab)  

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan 

Hasil penelitian relevan pada penilitian ini adalah: 

1. Penelitian Maharani dkk (2017) dengan judul sistem informasi geografis 

pemetan masjid di sam arinda berbasis web. Kerangka kerja yang digunakan 

adalah waterfall, tujuan pengujian adalah untuk membangun kerangka data 

geografis perencanaan masjid online yang dapat memberikan data kepada 

masyarakat umum tentang masjid dan latihan di dalamnya dengan persepsi 

peta. 

2. Penelitian Sasoeng dkk (2018) dengan judul rancang bangun sistem informasi 

geografis potensi sumber daya alam di kabupaten Talaud berbasis web. 

Dalam pengembangan kerangka ini menggunakan strategi kaskade untuk 

membuat kerangka kerja, Berdasarkan hasil dan percakapan yang telah 

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pencipta menang dalam hal merancang 

kerangka kerja data geografis tergantung pada data–data potensi sumber daya 

alam di Kabupaten Kepulauan Talaud, dan juga penulis berhasil menbangun 

web sistem informasi geografis Potensi Sumber daya alam. Diharapkan dapat 

menambahkan fitur-fitur didalam sesuai kebutuhan kedepan dan juga bisa 

membuat aplikasi yang berbasis Android. 

3. Penelitian Aji Arisyandi (2014) dengan judul sistem informasi geografis 

pemetaan kawasan pelabuhan di provinsi Kalimantan Barat. Pada 
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pengembangan sistem ini menggunakan metode Forward Chaining 

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Sistem ini dapat memetakan dan 

dapat melakukan manajemen persebaran kawasan pelabuhan yang berada di 

Provinsi Kalimantan Barat dan serta dapat memberikan informasi masing-

masing kawasan pelabuhan tersebut. 

4. Penelitian Arief Susanto (2016) dengan judul sistem informasi geografis 

pemetaan lahan pertanian dan komoditi hasil panen kabupaten kudus Pada 

pengembangan sistem ini  menggunakan metode waterfall berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan Menghasilkan kerangka data geografis perencanaan 

internet pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Kudus 

dengan MAP API V3. Aplikasi ini berisi informasi pedesaan seperti peta 

lahan hortikultura, informasi produk tanaman, informasi tandan peternak, 

informasi bagian tandan peternak, informasi tanaman, informasi augmentasi, 

informasi bantuan, informasi jenis lahan. 

5. Penelitian Addis Sousan Abigail (2018) dengan judul pengembangan dan 

analisis sistem informasi perpustakaan sekolah berbasis website di smk negeri 

1 seyegan, sleman, yogyakarta mengunakan metode pengembangan waterfall 

dan framework CodeIgniter dapat mengatasi masalah pengawasan informasi 

perpustakaan yang sebenarnya menggunakan strategi tradisional di SMK 

Negeri 1 Seyegan, Sleman, Yogyakarta karena sudah memiliki fitur yang 

disesuaikan dengan daftar kebutuhan klien, khususnya pengawasan individu 

perpustakaan, pengawasan informasi buku, mengawasi peminjaman dan 

pengembalian buku, dan penyusunan laporan. 

6. Kerangka Pikir 

Di Kecamatan Tomoni, Kab. Luwu Timur belum memiliki sistem informasi 

peta persebaran Rumah Ibadah berbasis online. 

Kecamatan Tomoni memiliki kurang lebih 32 mesjid dan 26 gereja. 

Masalah yang dihadapi adalah masyarakat yang dating di kec. Tomoni masih 

kesulitan untuk mencari lokasi rumah ibadah terdekat, adanya aplikasi SIG dapat 

membantu mecari lokasi rumah ibadah yang ada di Kecamatan Tomoni 

berdasarkan koordinat dan wilayah tertentu. (portal.luwutimurkab)  
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Guna mengurangi permasalahan diatas dan mempermudah perolehan sebuah 

informasi secara akurat dan cepat dibuatlah pemetaan sistem informasi Pemetaan 

Rumah Ibadah di Kecamatan Tomoni berbasis Webgis.  

Dengan demikian dapat penulis gambarkan kedalam bentuk diagram sebagai 

berikut. 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Kerangka pikir 

Ruah ibadah merupakan suatu fasilitas umum yang digunakan masyarakat untuk 

beribadah sesuai dengan keyakinan yang dianut. 

 

Kecamatan Tomoni belum memiliki system Informasi pemetaan Rumah Ibadah 

berbasis Webgis, untuk memudahkan masyarakat mencari letak lokasi rumah 

ibadah. 

 Kecamatan Tomoni memerlukan sebuah WebGis untuk mendapatkan informasi 

penyebaran rumah ibadah sehingga tidak dilakukan secara manual lagi dengan 

bertanya--tanya. 

 

Dengan adanya sistem pemetaan rumah ibadah berbasis WebGis, diharapkan 

dapat membantu masyarakat dari luar kecamatan Telluwanua maupun setempat 

dalam mencari lokasi rumah ibadah yang diinginkan dengan akses informasi lebih 

akurat. 
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