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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring perkembangan akan kecanggihan dari teknologi informasi dan juga 

tingkat pendidikan masyarakat yang semakin maju, dimana masyarakat 

menginginkan hal-hal yang serba canggih atau dalam kata lain cepat, akurat dan 

mudah didapat yang membuat masyarakat memerlukan aplikasi yang dapat 

dibawa kemana-mana dalam memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan 

seperti belanja, membeli tiket dan menemukan suatu lokasi tempat dan sebagainya 

(Negara dkk, 2020). Saat ini teknologi informasi sangat membantu manusia dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari, informasi sangat dibutuhkan dalam 

mendapatkan informasi yang nyata dan akurat bahkan sebagai penambah 

wawasan pengetahuan. Oleh karena itu masyarakat membutuhkan informasi yang 

mudah diakses dan dimengerti bagi penerimanya. 

Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat diartikan sebagai "suatu 

komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis dan 

sumberdaya manusia yang bekerja bersama secara etektif untuk menangkap, 

menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, 

mengintegrasikan, menganalisa dan menampilkan data dalam suatu informasi 

berbasis geografis" (Rosdiana et al., 2015).  

Dilihat dari definisinya, SIG adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai 

komponen yang tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Memiliki perangkat keras 

komputer beserta dengan perangkat lunaknya belum berarti bahwa kita sudah 

memiliki SIG apabila data geografis dan sumberdaya manusia yang 

mengoprasikannya belum ada. Sebagaimana sistem komputer pada umumnya, 

SIG hanyalah sebuah alat yang mempunyai kemampuan khusus.. 

Kecamatan Telluwanua adalah salah satu kecamatan yang berada di Kota 

Palopo. Kecamatan ini namun belum mempunyai sistem informasi persebaran 

rumah ibadah yang sesuai dengan titik lokasi dibagian penataan tata ruang. 

Pernyataan ini diperoleh dari hasil wawancara antara penanya dan narasumber 

yaitu Pegawai Kecamatan Telluwanua yang berlangsung pada 13 April 2021. 
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Luas wilayah Kecamatan Telluwanua adalah 41,91 Km2 (Kilometer), secara 

administratif Pemerintahan Kecamatan Telluwanua terbagi menjadi 7 Kelurahan 

dengan jumlah Rukun Warga/Rukun Tetangga(RW/RT)  sebanyak  34 RW  dan  

RT sebanyak 85 RT. Perbatasan Kecamatan Telluwanua pada sebelah utara 

Kabupaten Luwu, sebelah timur Teluk Bone, sebelah barat Kecamatan Wara 

Barat, dan sebelah selatan Kecamatan Bara, Teluk Bone. Dari jumlah penduduk 

14,957 jiwa, yang terbagi menjadi dua jenis kelamin yakni jumlah penduduk laki-

laki 7,490 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 7,455 jiwa.Sementara jumlah 

wajib pilih yang sudah terdaftar tahun 2020 sebanyak 9,209 jiwa dengan jumlah 

Kepala Keluarga (KK) sebanyak 3,450 KK. Sebagian besar penduduk Kecamatan 

Telluwanua bermata pencaharian sebagai petani, wirausaha, karyawan, dan 

Pegawai Negeri Sipil (Data Kecamatan Telluwanua, 2020). 

Menurut Latif dan Loppies (2018), rumah ibadah merupakan sebuah tempat 

yang di gunakan oleh umat beragama untuk melakukan  ibadah menurut ajaran 

dan kepercayaan yang dianut, tempat ibadah, rumah ibadah, tempat 

peribadatan adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk 

beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. Saat 

ini Kecamatan Telluwanua mulai berkembang seiring dengan berjalannya waktu 

sehingga bertambahnya  fasilitas umum salah satunya rumah ibadah. Penyebaran 

tempat ibadah yang tidak sesuai dengan titik lokasinya bisa menyulitkan  

masyarakat  dalam  mencari  tempat ibadah khususnya yang dari luar Kecamatan 

Telluwanua maupun masyarakat itu sendiri, karena beberapa lokasi tidak  

memberikan informasi atau petunjuk lokasi tempat ibadah  dan  tentunya  

pencarian lokasi  ibadah  masih secara  manual  yaitu  dengan  bertanya- tanya  

kepada  warga  sekitar.  Hal ini bisa menjadi suatu permasalahan bagi  masyarakat  

luar  Kecamatan Telluwanua  yang  sedang  berkunjung   oleh  karena  itu  perlu  

dibangun sebuah sistem  informasi  yang  dapat  menyediakan informasi lokasi  

tempat  ibadah  yang  ada  di Kecamatan Telluwanua. Diharapkan dengan adanya 

website dapat membantu pemerintah Kecamatan Telluwanua memberikan 

informasi dan kelengkapan data secara detail. 

Sistem yang dapat menjadi solusi akan hal tersebut adalah  Sistem Informasi 

Geografis (SIG). SIG memiliki kemampuan yang sangat baik dalam 
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memvisualisasikan data spasial berikut atributnya memodifikasikan bentuk, 

warna, ukuran dan simbol. Untuk menentukan jalur terdekat digunakan Google 

Map. Tujuan dari penelitian ini, yaitu menciptakan lingkungan baru bagi 

masyarakat Kecamatan Telluwanua karena seiring dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi maka menjadikan Kecamatan Telluwanua yang lebih 

modern dari sebelumnya dan memudahkan masyarakat luar untuk mendapatkan 

lokasi rumah ibadah. Hal itu dikarenakan informasidapat diaplikasikan dalam 

berbagai bidang kehidupan masyarakat tanpa terkecuali. Untuk itu, dibuatkanlah 

Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Pemetaan Rumah Ibadah Berbasis 

WebGis. 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat dirumuskan masalah Bagaimana Merancang dan Membuat Sistem Informasi 

Geografis Pemetaan Rumah Ibadah di Kecamatan Telluwanua Berbasis WebGis? 

1.3 Tujuan Penelitian 

   Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah 

Merancang dan Membuat Sistem Informasi Geografis Pemetaan Rumah Ibadah di 

Kecamatan Telluwanua Berbasis WebGis. 

1.4 Manfaat Penelitian 

  Berdasarkan Penelitian membuat Rancang Bangun Sistem Informasi 

Geografis Pemetaan Rumah Ibadah di Kecamatan Telluwanua Berbasis WebGis, 

diantaranya; 

1. Manfaat Bagi Penulis 

Dapat melatih diri dalam menganalisa masalah, merancang membangun 

program serta menambah pengetahuan tentang teknologi informasi khususnya 

yang berkaitan dengan Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Pemetaan 

Rumah Ibadah di Kecamatan Telluwanua Berbasis WebGis. 

2. Bagi Dunia Akademika 

Sebagai bahan referensi bagi civitas akademika khusunya pada Fakultas 

Teknik Komputer Universitas Cokroaminoto Palopo dalam melakukan penelitian 
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dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi khusunya dalam 

perancangan sebuah WebGis. 

3. Manfaat Kecamatan 

Sebagai bahan masukan sistem informasi yang berbasikan komputer melalui 

sistem online, sehingga mampu memberikan efesiensi serta efektivitas pekerjaan 

yang berkaitan dengan pengolahan data. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

   Kajian teori berisi topik-topik yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

Kajian teori mempunyai peranan penting dalam hal melakukan penelitian 

Research and Development (R&D). Dengan kajian teori, peneliti dapat 

menjustifikasi adanya masalah penelitian dan mengidentifikasi arah penelitian: 

1. Rancangan Bangun 

 Menurut Buchari, Sentinuwo dan Lantang (2015) rancangan merupakan 

serangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil analisa dari sebuah sistem ke 

dalam bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan dengan detail bagaimana 

komponen-komponen sistem diimplementasikan. Pendapat yang lain 

dikemukakan oleh Rifai dan Lilip (2016:35) bahwa perancangan adalah tahap 

setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, yaitu pendefinisian dari 

kebutuhan-kebutuhan fungsional serta persiapan untuk rancang bangun 

implementasi, yakni menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Nirsal 

Syafriadi (2016) bahwa rancangan sistem yang dibuat telah terkomputerisasi 

dengan penggunaan teknologi computer maka setiap bagian yang terkoneksi 

jaringan internet pada unit kerja dapat saling terintegrasi karena sistem 

pengelolaan.  . 

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa rancang 

bangun adalah tahap awal dari membuat gambaran dan bentuk sketsa yang belum 

pernah dibuat sama sekali lalu dikelolah menjadi gambaran atau sketsa yang 

memiliki fungsi yang diinginkan. 

2. Pengertian Sistem 

  Muslihuddin dan Oktafianto (2016) mengemukakan bahwa sistem adalah 

sekumpulan komponen atau jaringan dari prosedur yang saling terkait dan bekerja 

sama membentuk jaringan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Konsep 

yang sama dikemukakan oleh Wongso (2016) bahwa sistem adalah kumpulan atau 

serangkaian komponen yang saling eksklusif dan berhubungan, bekerja sama dan 

berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan dengan melalui tiga tahap 
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masukan, proses dan keluaran. Pendapat yang lain dikemukakan oleh Wibawa dan 

Julianto (2016) bahwa sistem merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang 

saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk melakukan proses 

pencapaian tujuan utama. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

perancangan sistem adalah sebuah proses setelah analisis dari siklus 

pengembangan sistem untuk merancang suatu sistem yang saling berhubungan 

dan berinteraksi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan. 

3. Pengertian Informasi  

Nugroho (2015) mengemukakan bahwa informasi adalah data yang telah 

diolah menjadi bentuk yang berharga bagi penerimanya dan berguna dalam 

pengambilan keputusan saat ini atau di masa depan. Konsep yang sama 

dikemukakan oleh Muslihudin dan Oktafianto (2016:9) bahwa informasi adalah 

data yang diolah menjadi bentuk yang berguna untuk pengambilan keputusan. 

Pendapat yang lain dikemukakan oleh Budiman dan Mulyani (2017) bahwa 

informasi adalah data yang telah diolah yang diperuntukkan bagi seseorang, 

organisasi atau siapapun yang membutuhkannya, informasi akan berguna jika 

objek penerima informasi tersebut membutuhkan informasi tersebut. 

Pandangan menurut penulis informasi adalah sekumpulan fakta yang 

dijadikan suatu data, yang dimana data-data tersebut dapat digunakan oleh 

siapapun untuk menambah pengetahuan, dalam pengambilan keputusan dan 

sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. 

4. Sistem Informasi 

Hutahean (2015) mengemukakan bahwa sistem informasi adalah suatu 

sistem dalam suatu organisasi yang memenuhi kebutuhan pengelolaan transaksi 

sehari-hari, mendukung operasional, bersifat manajerial, dan kegiatan strategis 

suatu organisasi dan menyediakan kepada pihak eksternal tertentu laporan-laporan 

yang diperlukan. Nugroho (2015) mengemukakan bahwa sistem informasi 

merupakan kumpulan dari elemen atau sub sistem yang disatukan yang bersifat 

eksklusif satu sama lain terkait dengan pengelolaan data sehingga menjadi 

bermakna bagi penerima dan berguna untuk pengambilan keputusan saat ini atau 
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di masa depan. Konsep yang sama dikemukakan oleh Nurpandi dan Kurniawan 

(2016) bahwa sistem informasi mencakup sejumlah komponen (manusia, 

komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja), sesuatu diolah (data menjadi 

informasi) dan dimasukkan untuk mencapai suatu tujuan yangdimaksud. 

 Berdasarkan dari definisi di atas informasi adalah suatu elemen atau 

prosedur yang saling berhubungan satu sama lainnya untuk dapat menyediakan 

laporan-laporan yang diperlukan dan mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. 

5. Sistem Informasi Geografis 

Sukatmi dan Ani (2018) mengemukakan bahwa sistem informasi geografis 

merupakan paket perangkat lunak terintegrasi yang dibuat secara khusus untuk 

pengolahan data geografis dengan berbagai keperluan dan melakukan pemrosesan 

mulai dari pemasukan data, penyimpanan, menampilkan kembali informasi 

kepada pengguna, serta memiliki kemampuan untuk menganalisis data yang 

dimilikinya. Konsep yang sama dikemukakan oleh Sasmito (2017) bahwa sistem 

informasi geografis adalah sistem komputer yang dapat merekam, menyimpan, 

menulis, menganalisis dan menampilkan data geografis. Pendapat yang lain 

dikemukakan oleh Ahaliki (2016) bahwa sistem informasi geografis data atau 

informasi yang mengacu pada lokasi atau posisi bendadi bumi ini disebut data 

atau informasi spasial, sedangkan atribut mendeskripsikan karakteristik data 

spasial 

 Pandangan menurut penulis yaitu informasi adalah sekumpulan fakta yang 

dijadikan suatu data atau informasi terkait geografi, yang dimana data-data 

tersebut dapat digunakan oleh siapapun untuk menambah pengetahuan dan juga 

dalam pengambilan keputusan. 

6. Manfaat Sistem Informasi Geografis 

Wibowo, Kanedi dan Jumadi (2015) mengemukakan bahwa Sistem 

Informasi Geografis (SIG) akan lebih mudah untuk melihat fenomena kebumian 

dengan perspektif yang lebih baik, SIG mampu menampung penyimpanan, 

pengolahan dan penyajian data spasial digital bahkan integrasi berbagai data, 

mulai dari citra satelit, foto udara, peta, dan bahkan statistik data, dengan 

tersedianya komputer dengan kecepatan dan kapasitas, SIG akan dapat mengolah 
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data dengan cepat dan akurat serta menampilkannya, SIG juga menampung 

dinamika data, pemutakhiran data akan lebih mudah. Konsep yang sama 

dikemukaka oleh Wijaya, Agustin dan Nardo (2018) bahwa SIG memiliki 

kemampuan untuk mengintegrasikan data dan metode yang biasa digunakan oleh 

ahli geografi dan menawarkan cara baru untuk memetakan, memodelkan, 

memanipulasi, menganalisis data dalam jumlah besar dalam database dan 

mendistribusikan hasilnya dalam berbagai bentuk visual seperti gambar dan 

grafik. Pendapat yang lain dikemukakan oleh Clariano (2019) bahwa inventarisasi 

dan pengelolaan sumber daya alam, perencanaan permukiman, penyediaan 

informasi kependudukan dan sosial ekonomi, informasi lingkungan, informasi 

pengelolaan lahan, inventarisasi kawasan pariwisata, penentuan lokasi usaha, 

penilaian potensi perpajakan, jaringan transportasi, inventaris. 

 Berdasarkan beberapa definisi di atas, manfaat SIG mampu menampung 

dan mengolah data dengan cepat dan akurat dan menampilkanya, serta 

memberikan informasi mengenai persebaran seperti persebaran penduduk, rumah 

ibadah dll. 

7. Subsistem Sistem Informasi Geografis 

 Crysta (2017) mengemukakan bahwa subsistem SIG meliputi data input, 

data output, data management serta data manipulation dan analysis. 

a. Data Input, subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan 

data spasial dan atribut dari berbagai sumber.  

b. Data Output, subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran dari 

seluruh atau sebagian basis data baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy. 

c. Data Management, subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun 

atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, 

diperbaharui dan di lakukan editing.  

d. Data Manipulation dan Analysis, subsistem ini menentukan informasi-

informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, subsistem ini juga 

melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang 

diharapkan. 

Konsep yang sama dikemukakann oleh Nurfalaq, Jumardi dan Manrulu 

(2018:13) bahwa subsitem SIG merupakan suatu sistem yang terdiriatas beberapa 
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sub sistem yang satusama lainnya saling terkait. Secara garis besar subsistem di 

dalam SIG terdiri atas empat yaitu, subsistem masukan (nput), penyımpanan dan 

pemanggilan (retrieval), manipulasi dan analisis, serta subsistem keluaran atau 

penyajian(display). 

a. Subsistem masukan yaitu susbsistem dalam SIG yang berfungsi 

mengumpulkan dan mempersiapkan berbagai data spasial maupun atribut dari 

berbagai sumber untuk dikonversi ke dalam format-format data yang dapat 

digunakan dalam SIG. 

b. Subsistem penyimpanan dan pemanggilan yaitu subsistem dalam SIG yang 

berfungsi mengorganisir data spasial ataupun data atribut ke dalam basis data 

sehingga dapat dengan mudah dipanggil kembali untuk diadakan pengeditan, 

revisi dan pembaharuan data. 

c. Subsitem manipulasi dan analisi yaitu subsitem dalam SIG yang berfungsi 

melakukan pengolahan dan pemodelan data agar dapat menghasilkan data 

yang diharapkann. 

Subsistem keluaran (output) atau penyajian (display) yaitu subsistem dalam 

SIG yang berfungsi menampilkan data yang telah diolah. Data hasil 

pengolahan tersebut dapat berbentuk grafik, tabel, laporan atau peta 

Dari beberapa definisi di atas, subsistem merupakan sistem informasi yang 

dilakukan melalui proses masukan, penyimpanan, mengelola, menguraikan dan 

memanipulasi data geografis yang ditampilkan dengan keadaan yang sebenarnya. 

8. Komponen SIG 

Gistut (dalam Wibowo dkk, 2015) mengemukakan bahwa komponen SIG 

terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data dan informasi geografi, sera 

manajemen. 

1. Perangkat keras (hardware) 

Pada saat ini SIG tersedia untuk berbagai platform perangkat keras mulai dari 

PC desktop, workstations, hingga multiuser host yang dapat digunakan oleh 

banyak orang secara bersamaan dalam jaringan komputer yang luas, 

berkemampuan tinggi, memiliki ruang penyimpanan (harddisk) yang besar, 

dan mempunyai kapasitas memori (RAM) yang besar. Walaupun demikian, 

fungsionalitas SIG tidak terikat secara ketat terhadap karakteristik-karakteristik 
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fisik perangkat keras ini sehingga keterbatasan memori pada PC30 pun dapat di 

atasi. Adapun perangkat keras yang sering digunakan untuk SIG adalah 

komputer (PC), mouse, digitizer, printer, plotter, dan scanner. 

2. Perangkat lunak (software) 

Bila dipandang dari sisi lain, SIG juga merupakan sistem perangkat lunak yang 

tersusun secara modular dimana basis data memegang peranan kunci.Setiap 

subsistem diimplementasikan dengan menggunakan perangkat lunak yang 

terdiri dari beberapa modul, hingga tidak mengherankan jika ada perangkat 

SIG yang terdiri dari ratusan modul program yang masing-masing dapat 

dieksekusi sendiri. 

3. Data dan informasi geografi 

SIG dapat mengumpulkan dan menyimpan data dan informasi yang diperlukan 

baik secara tidak langsung dengan cara mengimport-nya dari perangkat-

perangkat lunak SIG yang lain maupun secara langsung dengan cara 

mendigitasi data spasialnya dari peta dan memasukkan data atributnya dari 

table-tabel dan laporan dengan menggunakan keyboard. 

4. Manajemen suatu proyek SIG akan berhasil jika di manage dengan baik dan 

dikerjakan oleh orang-orang memiliki keahlian yang tepat pada semua 

tingkatan. 

Konsep yang sama dikemukakan oleh Nurfalaq, Jumardi dan Manrulu 

(2018:9) bahwa secara umum SIG bekerja berdasarkan integrasi empat 

komponen, yaitu perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), 

pengguna (user), dan data. 

1. Hardware/Perangkat Keras 

 Hardware SIG terdiri dari komputer, GPS, printer, plotter, dan lain-

lan.Dimana perangkat keras ini bertungsi sebagai media dalampengolahan 

pengerjaan SIG. Mulai dari tahap pengambilan data hingga ke produkakhir baik 

itu peta cetak, compact disk dan lain-lain.SIG mendahulukan perangkat keras 

komputer memiliki spesifikasi lebih tinggi dibandingkan dengan sistem infomasi 

lainnya untuk menjalankan perangkat lunak SIG, seperti kapasitas harddisk, 

prosesor serta kartu VGA. Perangkat keras dalam SiG dibagi ke dalam tiga 

kelompok yaitu: 
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a.   Alat masukan (Input) yaitu alat untuk memasukkan data ke dalam jaringan 

komputer. Misalnya, Scanner, digitizer, CD-ROM, disket, hard disk, dan pita 

magnetis. 

b. Alat pemrosesan yaitu alat dalam sistem komputer yang berfungsi mengolah, 

menganalisis dan menyımpan data yang masuk sesuai kebutuhan. 

Misalnya,Central Processing Unit (CPU), tape drive, dan disk drive 

c. Alat keluaran (output) yaitu alat yang berfungsi menayangkan informasi 

       geografis dalam proses SIG misalnya, Visual Display Unit (VDU), plotter, 

    dan printer. 

2. Software/Perangkat Lunak 

 Perangkat lunak SlG merupakan sekumpulan program aplikası yang dapat 

memudahkan kita dalam melakukan berbagai macam pengolahan data, 

penyimpanan, editing, hingga layout, atau pun analisis keruangan. Perangkat 

lunak adalah program yang merupakan sistem modul yang berfungsi untuk 

mengoperasikan SIG. Saat ini sudah banyak tersedia mengenai perangkat lunak 

pengolah data SIG. Mulai dari yang gratis hingga yang berbayar ada pula yang 

berbasis online, ada pula yang offline. Beberapa contoh perangkat lunak 

yangdigunakan antara lain Global Mapper, Surfer, ArcGIS, Arc View, Mapinfo, 

ER Mapper, Google Earth, Google Maps dan lain-lain. 

3. Pengguna (User) 

 Pengguna dalam istilah Indonesia disebut sebagai sumberdaya manusia 

merupakan manusia yang mengoperasikan hardware dan software untuk 

mengolah berbagai macam data keruangan (data spasial) untuk suatu tujuan 

tertentu, pengguna sendiri dapat berupa teknisi, analis dan manajer. Kecerdasan 

manusia merupakan kemampuan manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan 

SIG secara efektif dan efisien. Manusia merupakan subjek (pelaku) yang 

mengendalikan seluruh sistem sehingga sangat dituntut kemampuan dan 

penguasaan terhadap ilmu dan teknologi yang berhubungan dengan SlG. Selain 

itu, diperlukan pula kemampuan untuk memadukan metode pengelolaan dengan 

pemanfaatan SIG, agar SIG dapat digunakan secara efektif dan efisien sehingga 

informasi yang dihasilkannya tepat dan akurat. 
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4. Data 

 Data dan Informasi spasial atau keruangan merupakan bahan dasar dalam 

SIG. Data ataupun realitas di dunia/alam akan diolah menjadi suatu informasiyang 

terangkum dalam suatu sistem berbasis keruangan dengan tujuan-tujuan tertentu. 

Berdasarkan definisi di atas, SIG mampu menghubungkan berbagai 

informasi atau data tertentu pada suatu titik ataupun wilayah di bumi, yang 

kemudian menggabungkannya, menganalisa dan akhirnya memetakan hasilnya. 

Sehingga pertanyaan mengenai lokasi, kemampuan inilah yang membedakan SIG 

dengan sistem informasi lainnya. 

9. ArcGis 

Sabrina (dalam Novitasari dkk, 2015) mengemukakan bahwa ArcGIS 

adalah salah satu perangkat lunak yang dikembangkan oleh ESRI yang banyak 

digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan dalam manajemen sumber daya alam 

dan lingkungan. Komputer (Rohim dkk, 2015) mengemukakan bahwa perangkat 

lunak ArcGIS di definisikan  merupakan perangkat lunak SIG yang baru dari 

ESRI (Environmental Systems Research Institute), yang memungkinkan pengguna 

untuk memanfaatkan data dari berbagai format data. Dengan ArcGIS pengguna 

dapat memanfaatkan fungsi desktop maupun jaringan, selain itu juga pengguna 

bisa memakai fungsi pada level ArcView, ArcEditor, ArcInfo dengan fasilitas 

ArcMap, ArcCatalog dan Toolbox. Materi yang disajikan adalah konsep SIG, 

pengetahuan peta, pengenalan dan pengoperasian ArcGIS, input data dan 

manajemen data spasial, pengoperasian ArcCatalog, komposisi atau tata letak peta 

dengan ArcMap, memanfaatkan perangkat lunak SIG ArcGIS 10 sp1 untuk 

pengelolaan data spasial dan tabular serta untuk penyajian informasi peta. Konsep 

yang sama dikemukakan ESRI Indonesia (Rohim dkk, 2015) bahwa sejak 

diluncurkan pada tahun 1999, ArcGIS Developer dari ESRI telah menjadi acuan 

dalam perkembangan teknologi GIS, serta menjadi salah satu yang terdepan dalam 

platform Geographic Information System di dunia. ArcGIS terus berkembang 

dengan menerapkan standar yang tinggi untuk pemakaian GIS desktop, mobile, 

server dan platform web. 

Berdasarkan definisi di atas, ArcGis merupakan kompilasi fungsi dari 

berbagai macam software yang berbeda seperti desktop, server, mobile dan 
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berbasis web yang memiliki fungsi mengedit, membuat, menampilkan dan 

menghasilkan informasi spasial dalam bentuk peta. 

10. Peta 

Setyawan, Nugraha, dan Sudarsono (2018) mengemukakan bahwa peta 

secara sederhana diterjemahkan sebagai gambar wilayah dimana informasi 

diletakkan dalam bentuk simbol-simbol. Konsep yang sama dikemukakan oleh 

Utami dan Indrardi (2019) bahwa peta adalah gambaran permukaan bumi dengan 

ukuran yang lebih kecil biasanya dengan skala dan digambarkan pada bidang 

datar berupa simbol-simbol yang sifatnya samasecara selektif serta melalui sistem 

proyeksi tertentu. Pendapat yang lain dikemukakan oleh Wijaya, Agustini dan 

Nardo (2018) bahwa peta adalah representasi simbolik dari suatu tempat yang 

digambarkan sebagai permukaan data yang memberikan informasi tentang suatu 

negara, luas wilayah, jarak antar wilayah dan karakteristik suatu tempat yang 

divisualisasikan dengan skala. 

Dari definisi di atas, peta adalah kumpulan data informasi yang ada 

dipermukaan bumi dengan simbol-simbol terterntu untuk mewakili obejek- obek, 

dan dapat ditampilkan berbasis komputer (digital) atau peta cetak. 

11. Website 

Abdulloh (2016:1) mengemukakan bahwa website atau disingkat web 

dapat diartikan sebagai sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa halaman 

yang berisi informasi berupa data digital, berupa teks, gambar, video, audio, dan 

animasi lain yang disediakan melalui koneksi internet. Kosnep yang sama 

dikemukakan oleh Bekti (2015:35) bahwa website adalah kumpulan halaman yang 

digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau bergerak, 

animasi, suara, dan atau kombinasi dari semuanya, baik statis maupun dinamika 

yang membentuk rangkaian bangunan yang saling berhubungan, yang masing-

masing terhubung jaringan halaman. Pendapat yang lain dikemukakan oleh 

Muchtar (2015:5) bahwa website adalah kumpulan dari berbagai macam halaman 

web, yang dirangkum dalam suatu domain atau subdomain.. 
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  Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bawahwa, 

website merupakan sekumpulan informasi yang berupa teks,gambar,video,dan 

lainnya yang disediakan melalui jalur koneksi internet. 

12. Google Maps 

Mahdia dan Noviyanto (2013) mengemukakan bahwa google gaps yang 

dapat ditemukan di alamat http://maps.google.com.google gaps menawarkan peta 

dan gambar satelit yang dapat ditarik untuk seluruh dunia,google maps juga 

menawarkan pencarian tempat dan rute perjalanan,Google Maps API merupakan 

layanan yang disediakan oleh google kepada pengguna untuk memanfaatkan 

google maps dalam mengembangkan aplikasiGoogle Maps API menyediakan 

beberapa fitur untuk memanipulasi peta, dan menambahkan konten melalui 

berbagai jenis layanan, dan memungkinkan pengguna untuk membangun aplikasi 

perusahaan di situs web mereka. Konsep yang sama dikemukakan oleh Lucyana 

(2016) bahwa google maps adalah layanan dunia maya online gratis yang 

disediakan oleh google yang menawarkan peta seret dan lepas untuk seluruh 

dunia, dan juga menawarkan perencana rute dan lokasi bisnis di AS,Kanada, 

Jepang, Hong Kong, Cina, Inggris, Irlandia (hanya pusat kota) dan bagian Eropa, 

googlemaps masih dalam versi beta. Pendapat yang lain dikemukakan oleh 

Yuliantika, Suprayoga dan Sukmono (2016) bahwa google maps adalah peta yang 

dapat dilihat menggunakan browser. 

Berdasarkan beberapa defenisi di atas, google maps merupakan layanan 

gratis dari google yang dapat mencari rute yang ditujukan yang ada pada browser 

website, dan pada android dengan menyediakan beberapa fitur peta untuk 

memanipulasi peta. 

13. PHP 

Sidik (2014) mengemukakan bahwa PHP umumnya dikenal sebagai 

bahasa pemrograman untuk skrip yang membuat dokumen HTML dengan cepat 

yang dijalankan di server web, dokumen HTML yang dihasilkan dari aplikasi 

bukanlah dokumen HTML yang dihasilkan dari aplikasi, bukan dokumen HTML 

yang dibuat menggunakan editor teks atau editor HTM Ljuga dikenal sebagai 

bahasa pemrograman sisi server. Masykur dan Atmaja (2015) mengemukakan 

http://maps.google.com/
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bahwa PHP adalah akronim berulang untuk PHP Hypertext Preprocessor, yang 

sebelumnya merupakan Personal Home Page, pertama kali dibuat oleh Rasmus 

Lerdof pada tahun 1995 CMIIW, Hypertext Preprocessor merupakan bahasa 

scripting yang dapat di paste ke dalam HTML, PHP banyak digunakan untuk 

memprogram situs web dinamis, PHP dapat digunakan untuk membangun CMS, 

untuk menjalankan PHP dibutuhkan web server seperti Apache, PHP Interpreter, 

MySQL sebagai database. Lucyana (2016) mengemukakan bahwa dikatakan 

bahwa PHP dirancang khusus untuk membentuk web dinamis, yaitu PHP dapat 

membentuk tampilan berdasarkan permintaan,PHP memiliki kapabilitas yang 

baik dalam hal perhitungan matematis, dari segi informasi jaringan email dan 

regular expression, selain itu PHP juga mampu berinteraksi dengan database 

dengan baik, mendukung berbagai database server seperti MySQL, ORACLE, 

Sysbase. . 

Berdasarkan beberapa define di atas, PHP adalah bahasa pemograman 

untuk membuat dokumen dengan cepat dan dapat membuat, membuka, membaca, 

menulis, menghapus, dan menutup file yang ada di server serta mengumpulkan 

data yang dimasukkan ke dalam form. 

14. Hyper Text Markup Language (HTML) 

Rahmayanti dan Marlian (2018) mengemukakan bahwa HTML adalah 

bahasa mark up untuk membuat halaman web atau informasi lain untuk 

ditampilkan di browser web, HTML memungkinkan gambar dan objek 

dimasukkan dan dapat digunakan untuk membuat formulir interaktif.  Josi (2017),  

mengemukakan bahwa HTML yaitu naskah yang berbentuk tag untuk membuat 

dan mengatur struktur situs web. Konsep yang sama dikemukakan oleh Yolan dan 

Mansuri (2015) bahwa HTML merupakan bahasa standar yang digunakan 

dokumen yang ada dalam website, bahasa pemograman HTML menggunakan tag 

(akhiran) yang menandakan cara suatu keyword, kebanyakan browser mengenali 

akhiran HTML. 

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa HTML merupakan 

protokol yang digunakan untuk transfer data atau dokumen dari web server ke 

browser, dengan membuat halam web atau informasi untuk ditampilkan pada 

browser web. 
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15. Xampp 

Nurmalasari, Anna, dan Arissusandi (2019) mengemukakan bahwa 

XAMPP adalah paket PHP dan MySQL berbasis open source yang instan, yang 

bisa digunakan baik di sistem operasi Linux maupun dari sistem operasi windows. 

Konsep yang sama dikemukakan oleh Afifah dan Supriyanta (2018) bahwa 

XAMPP adalah paket berbasis server web open source yang dapat diinstal, ada 

beberapa sistem operasi (Windows, Linux, dan Mac OS). Pendapat yang lain 

dikemukakan oleh Sidik (2018:6) bahwa XAMPP adalah singkatan yang setiap 

huruf adalah: 

a. X: Program ini dapat dijalankan di banyak sistem operasi, seperti Windows, 

Linux, Mac OS, dan Solaris. 

b. A: Apache, server aplikasi Web. Apache tugas utama adalah untuk 

menghasilkan halaman web yang benar kepada pengguna terhadap kode PHP 

yang sudah dituliskan oleh pembuat halaman web. Jika perlu kode PHP juga 

berdasarkan yang tertulis, dapat database diakses dulu (misalnya MySQL) 

untuk mendukung halaman web yang dihasilkan.  

c. M: MySQL, server aplikasi database. Pertumbuhannya disebut SQL 

singkatan dari Structured Query Language. SQL merupakan bahasa 

terstruktur yang difungsikan untuk mengolah database. MySQL dapat 

digunakan untuk membuat dan mengelola database dan isinya. Bisa juga 

memanfaatkan MySQL guna untuk menambahkan, mengubah, dan 

menghapus data dalam database. 

d. P: PHP, bahasa pemrograman web. Bahasa pemrograman PHP adalah bahasa 

  pemrograman untuk membuat web yang server-side scripting. PHP digunakan 

untuk membuat halaman web dinamis. Sistem manajemen database yang 

sering digunakan dengan PHP adalah MySQL. Namun PHP juga mendukung 

Pengelolaan sistem database Oracle, Microsoft Access, Interbase, d-base, 

PostgreSQL, dan sebagainya.  

e. P: Perl, bahasa pemrograman untuk semua tujuan, pertama kali dikembangkan 

oleh Larry Wall, mesin UNIX. Perl dirilis pertama kali tanggal 18 Desember 

1987 yang ditandai dengan keluarnya Perl 1. Pada versi-versi selanjutnya, Perl 

juga tersedia untuk berbagai sistem operasi UNIX (SunOS, Linux, BSD, HP-
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UX), juga tersedia untuk sistem operasi seperti DOS, Windows, PowerPC, 

BeOS, VMS, EBCDIC, dan PocketPC.  
 Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Xampp 

merupakan tool pembantu pengembangan paket perangkat lunak berbasis open 

source dan terintegrasi dengan MySQL dan PhpMyAdmin yang bisa di operasikan 

pada linux dan windows. 

16. Sublime Text 

  Subowo dan Saputra (2019) mengemukakan bahwa Sublime Text adalah 

aplikasi editor untuk  kode dan teks yang dapat berjalan diberbagai plat  form 

operating system dengan menggunakan  teknologi Phyton API. Sublime Text  

bukanlah aplikasi opensource dan juga aplikasi  yang dapat digunakan dan 

didapatkan secara gratis. Konsep yang sama dikemukakan oleh Syifani dan Dores 

(2018 ) bahwa sublime text adalah aplikasi editor untuk kode dan teks yang bisa 

diterapkan di berbagai platform sistem operasi dengan menggunakan teknologi 

Python API. Pendapat yang lain dikemukakan oleh Yanuardi dan Permana (2018) 

bahwa sublime text bukanlah aplikasi open surce artinya aplikasi ini 

membutuhkan lisensi yang harus dibeli, namun beberapa fitur pengembangan 

fungsionalitas hasilnya adalah paket aplikasi inidari temuan dan mendapat 

dukungan penuhdari komunitas dan memiliki lisensi aplikasi gratis. 

  Berdasarkan pendapat yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa 

sublime text ialah teks editor yang digunakan untuk membuat program aplikasi 

dengan fitur plugin yang memudahkan programmer dan merupakan aplikasi 

bukan opensource dapat digubakan secara gratis.  

17. Website Geographyc Information System (WebGIS) 

 Anggraeni dan Budisusanto (2016) mengemukakan bahwa WebGIS 

merupakan aplikasi SIG yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media 

komunikasi, WebGIS  ini menggunakan Google Maps API sebagai peta dasar 

basis data pada WebGIS. Ramadhani, Awaluddin dan Nugraha (2019) 

mengemukakan bahwa WebGis mempunyai tujuan yang sama namun lebih di 

sempurnakan dengan adanya data spasial yang berguna untuk menunjukan lokasi 

agar lebih memudahkan dalam pencarian lokasi. Konsep yang sama dikemukakan 
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oleh Darwin dan Yuliendi (2021) bahwa WebGis akan membantu masyarakat 

untuk mengetahui informasi tentang lokasi geografis dengan mudah dan detail. 

Sistem Informasi Geografis dikembangkan berdasarkan pada prinsip 

input/masukan data, managemen, analisis dan representasi data. Di lingkungan 

web prinsip tersebut di gambarkan dan di implementasikan seperti pada tabel 

berikut: 

 Tabel 1. Implementasi prinsip SIG dan web 

Prinsip SIG Pengembangan Web 

Data Input Klien 

Manajemen Data DBMS dengan komponen spasial 

Analysis Data GIS Lbrarty di Server 

Reprentasi Data Klien server 

Sumber: PUSTEKKOM (dalam Ramadhani dkk,2016) 

Untuk dapat melakukan komunikasi dengan komponen yang berbeda-beda 

di lingkungan web maka dibutuhkan sebuah web server. Karena standar dari geo 

data berbeda-beda dan sangat spesifik maka pengembangan arsitektur sistem 

mengikuti arsitektur ‟Client Server‟. 

 

Gambar 1. Arsitektur Sistem WebGis 

Sumber: PUSTEKKOM (dalam Ramadhani dkk, 2016)  

Gambar 2 menunjukan arsitektur minimum sebuah sistem WebGIS. 

Aplikasi berada disisi klien yang berkomunikasi dengan server sebagai penyedia 

data melalui web Protokol seperti HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). 

18. Pengujian Sistem (Black Box) 

 Saepulloh, Fatimah dan Sitti (2016) mengemukakan bahwa pengujian 

black box merupakan strategi pengujian yang hanya memperhatikan 

fungsionalitas dan spesifikasi perangkat lunak, cara ini akan menentukan apakah 

masukan dan keluaran sudah benar atau salah. Konsep yang sama dikemukakan 
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oleh Wahyuni, Prastiyanto dan Supraptono (2017) bahwa pengujian black box 

digunakan untuk melihat keseluruhan fungsi dalam sistem, apakah semua fungsi 

sudah berjalan dengan baik atau masih membutuhkan beberapa perbaikan. 

Pendapat yang lain dikemukakan oleh Fitriyani dan Mahadji (2017) bahwa 

pengujian black box dilakukan oleh peneliti langsung dimana pengujian ini 

berfokus pada fungsionalitas aplikasi, hasil pengujian black box berupa data 

kondisi keluaran aplikasi. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, pengujian blackbox dibuat dengan 

test case yang mencoba semua fungsi menggunakan software sesuai spesifikasi 

yang dibutuhkan yang hanya memperhatikan fungsionalitas dan spesifik 

perangkat lunak . 

2.2 Penelitian yang Relevan 

 Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian yang sudah ada sebagai 

referensi dalam penelitian untuk diukur,penelitian tersebut antara lain: 

1. Sukatmi dan Ani (2018) dengan judul penelitian Membangun Aplikasi WebGis 

Untuk Tempat Ibadah di Provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk 

membangun sebuah sistem informasi yang dapat menyediakan informasi 

lokasi tempat ibadah dalam bentuk data spasial yang dibutuhkan untuk 

melihat dan memetakan tempat ibadah di Provinsi Lampung. Data spasial 

yang dibutuhkan dapat ditampilkan dengan mengandalkan Sistem Informasi 

Geografis (SIG), dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode untuk 

pengembangan sistem informasi dengan menggunakan metodologi 

pengembangan Extreme  Programming  (XP)  adalah  pendekatan  atau  

model  pengembangan  perangkat lunak  yang  mencoba  menyederhanakan  

berbagai tahapan  dalam  proses  pengembangan  tersebut sehingga  menjadi  

lebih  adaptif  dan  fleksibel.  

2. Santoso (2020) dengan judul penelitian Sistem Informasi Geografis Pemetaan 

Mitra Pengguna Aplikasi Laundry Di PT Tenten Digital Indonesia Berbasis 

Web Dan Mobile. Menggunakan Google Maps Api, Mobile GIS, Sistem 

Informasi Geografis, UML. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  membuat  

sistem informasi  geografis  PT  Tenten  Digital  Indonesia.  Sistem  yang  

dibangun  dapat  digunakan  pada perangkat PC, notebook maupun mobile 
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(smartphone atau tablet) sehingga dapat  diakses dimana saja dan  kapan  

saja.  Sistem  tersebut  bermanfaat  untuk  menyediakan  informasi  

persebaran  pengguna aplikasi  laundry  dan  bagi  marketing  dapat  mencatat  

usaha  laundry  yang  memiliki  potensi  sebagai mitra pengguna aplikasi. 

Dengan menggunakan metode  pengembangan  sistem  mengikuti  tahapan  

System  Development  Life  Cycle  (SDLC)  dan Object Oriented 

Programming (OOP), karena berdasarkan penelitian metode ini cukup baik 

digunakan untuk  membangun  sistem  informasi  geografis. 

3.  Darwin dan Yuliendi (2021) dengan judul penelitian Aplikasi Klenteng Kota 

Pekanbaru Berbasis WebGis. Penelitian ini bertujuan untuk membangun 

aplikasi klenteng berbasis WebGIS yang memberikan informasi terkait lokasi  

dan kegiatan klenteng yang dapat diaekses oleh  semua  orang  dan  

membantu  untuk mengetahui  lokasi  objek  yang  di  ketahui dan  informasi  

yang  dibutuhkan  dengan cepat dan detail. Metodologi yang digunakan 

penelitian ini adalah system  Development Life  Cycle (SDLC).  SDLC  

adalah  siklus untuk mengembangkan sistem, yang terdiri dari  beberapa  

tahapan-tahapan  yaitu Identification  and  Spesification,  Analysis, Design,  

Coding,  Testing,  Implementation, and Maintenance. 

4. Ngurah (2020) dengan judul penelitian Sistem Pemetaan Rumah Ibadah 

Provinsi Bali Berbasis Google Maps Pada Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi Bali. Penelitian ini bertujuan mampu memberikan  informasi  

serta  pemetaan lokasi  rumah  ibadah  yang  ada  di  Provinsi Bali berbasis 

Google Maps, dengan menggunakan MySQL. 

5.  Wibowo dkk, (2015) dengan judul penelitian Sistem Informasi Geografis 

(SiG) Menentukan Lokasi Pertambangan Batu Bara Di Provinsi Bengkulu  

BerbasisWebsite. Penelitian ini bertujuan memudahkan pengguna dalam 

pencarian lokasi tambang di Provinsi Bengkulu dan pembuatan aplikasi 

sistem informasi geografis berbasis  web  terdapat  peta  yang  dapat 

mempermudah  investor  agar  mengetahui  daerah mana  saja  yang  bisa  

dibuat  untuk  berinvestasi. Menggunakan softwareArcView dengan Bahasa 

Pemrograman PHP dan Database MySQL. Menggunakan perangkat lunak 

Arcview yang merupakan salah satu perangkat lunak Sistem Informasi  
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Geografis  (SIG), dengan perangkat  lunak  ini, pengguna dapat melakukan 

proses-proses seperti visualisasi,  meng-explore, membuat query, dan 

menganalisa Provinsi Bengkulu. 

6.  Negara dkk, (2020) dengan judul penelitin Sistem Informasi Geografis 

Pemetaan Tempat Ibadah Pada Pulau Bali Berbasis Mobile. Tujuan Sistem 

informasi geografis pemetaan tempat ibadah pada pulau bali berbasis  mobile  

yaitu  aplikasi  pemetaan  tempat  ibadah  yang  dimana  didalamnya  

pengguna  dapat mengetahui lokasi tempat ibadah yang terdekat maupun 

yang sedang pengguna cari, pengguna juga dapat mengetahui  acara-acara  

yang  ada  di  tempat  ibadah  tersebut  setiap  harinya  sehingga  wisatawan  

lokal maupun mancanegara yang datang berkunjung ke Pulau Bali tidak 

kesulitan mencari tempat ibadah untuk  melaksanakan kegiatan ibadah 

mereka dengan menggunakan bahasa pemogramanPHP MySQL. Penelitian 

yang menggunakan metode waterfall. 

7.  Puspitasari dkk, (2018) dengan judul penelitian Pembuatan Aplikasi WebGis 

Untuk Informasi Persebaran Sarana Dan Fasilitas Kesehatan Dikabupaten 

Kudus, tujuan dari penelitian ini menyajikan  informasi  mengenai  letak  

lokasi  sarana  dan  fasilitas  kesehatan  di Kabupaten Kudus yang tepat. 

Menggunkan  struktur  website  HTML,  bahasa  pemrograman  

(javascriptdan PHP),  MySQL sebagai pembuat database, serta menggunakan 

peta dasar Google Map dan menggunakan google map API yang merupakan 

aplikasi  opensource terintegrasi dalam  website. 

Hasil studi pustaka (literature review) di atas merupakan sumber acuan untuk 

merancang sistem informasi pemetaan rumah ibadah di Kecamatan Telluwanua. 

Maka disimpulkan perbedaan penilitian terdahulu dengan penelitian ini adalah: 

1. Sistem informasi pemetaan rumah ibadah yang dibuat berbasis webgis 

menggunakan Database, ArcGis, Google Maps, HTML, Xampp, Sublime Text, 

serta framework PHP yang banyak digunakan untuk menangani pembuatan 

dan pengembangan situs web dan dapat digunakan bersama dengan HTML. 

2. Sistem dibuat dengan design tampilan yang menarik dan mudah digunakan 

dalam penginputan data, pencarian data dan lokasi serta lebih efektif dan 

efisien. 
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2.3 Kerangka Pikir 

 Sebuah kerangka pikir merupakan susunan dari pokok permasalahan 

sehingga menghasilkan suatu solusi. Kerangka pikir penelitian ini dibuat dalam 

bentuk skema seperti gambar berikut: 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Pikir 

 
 

Rumah ibadah merupakan suatu fasilitas umum yang digunakan masyarakat untuk 

beribadah sesuai dengan keyakinan yang dianut. 

 

Permasalah yang timbul pada Rumah Ibadah Kecamatan Telluwanua yaitu, 

penyebaran  tempat  ibadah yang  tidak  merata  di  wilayah  Kecamatan 

Teluuwanua yang  bisa menyulitkan  masyarakat  dalam  mencari  tempat ibadah 

khususnya dari luar Kecamatan Telluwanua, karena beberapa lokasi tidak  

memberikan informasi atau petunjuk lokasi tempat ibadah  dan  tentunya  

pencarian lokasi  ibadah  dilakukan  secara  manual  yaitu  dengan  bertanya- 

tanya  kepada  warga  sekitar. 

Kecamatan Telluwanua Kota Palopo memerlukan sebuahWebGisuntuk 

mendapatkaninformasi penyebaran rumah ibadah sehingga tidak dilakukan secara 

manual lagi dengan bertanya--tanya. Penyebaran lokasi rumah ibadah juga 

menggunakan GoogleMaps sehingga informasi yang diakses lebih akurat. 

 

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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