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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia,  

yang sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia. 

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun sangat serius menangani bidang 

pendidikan. Untuk itu pembangunan GIS merupakan salah satu langkah untuk 

membantu mengatasi permasalahan diatas, dengan adanya GIS sebaran tempat 

ibadah ini, selain membantu tersedianya sarana informasi bagi masyarakat 

kecamatan Toboali, GIS juga berguna sebagai media analisa perencanaan dalam 

proses pembangunan peningkatan sarana dan prasarana tempat ibadah, karena GIS 

mempunyai kemampuan analisis peruangan (spatial analysis) maupun waktu 

(temporal analysis) sehingga teknologi ini sering dipakai dalam proses 

perencanaan. hasil akhirnya diharapkan mampu menjadi sarana informasi 

masyarakat dan rekomendassi pihak terkait diwilayah kecamatan Toboali. Dengan 

adanya “RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 

UNTUK PEMETAAN LETAK TEMPAT IBADAH DI KECAMATAN 

TOBOALI BERBASIS WEB” ini akan memudahkan masyarakat dalam mencari 

informasi tempat ibadah yang berada di kecamatan Toboali.tempat ibadah 

merupakan hal yang penting yang harus ada disetiap daerah. Sarana tempat 

peribadatan tersebut dibangun untuk memenuhi kebutuhan umat beragama dalam 

melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah SWT. Hal ini berlaku juga 

untuk instansi di kecamatan Toboali. Karena saat ini kecamatan Toboali masih 

mempunyai kekurangan dalam berbagai fasilitas, salah satunya adalah tempat 

ibadah umat beragama dikecamatan Toboali berupa tempat ibadah. Keberadaan 

tempat beribadah tidak kalah penting dengan keberadaan fasilitas lainya.Tempat 

ibadah menjadi fasilitas publik yang wajib ada disetiap daerah. Setiap umat 

beragama pasti melaksanakan ibadah pada waktu tertentu. 

Indonesia adalah negara yang beragama .oleh karena itu, suatu keharusan 

bagi suatu daerah memiliki tempat ibadah. Bahkan tak jarang banyak tempat 
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ibadah juga dijadikan tempat rekreasi.keberadaannya yang menyebar 

mengharuskan adanya suatu sistem yang memudahkan dalam penyediaan 

informasi mengenai lokasi tempat ibadah. Mulai dari lokasinya, dan keterangan 

lainnya mengenai tempat ibadah tersebut yang berguna bagi warga setempat dan 

warga luar daerah. 

Perkembangan teknologi komputer telah menghadirkan Sistem Informasi 

Geografis yang dapat membantu penyelesaian  masalah yang dihadapi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Penulisan tugas akhir ini menitik beratkan pada pembuatan dan perancangan 

sistem yang memberikan informasi seputar lokasi peribadatan. Dalam hal ini 

penulis ingin membuat pemetaan secara geografis. 

 Berdasarkan uraian, maka permasalahan yang ditimbulkan dalam 

pengerjaan tugas akhir ini adalah: 

a. Bagaimana membangun Sistem Informasi Geografis yang berdasarkan data 

yang didapat sehingga dapat memberikan informasi dengan cepat mengenai 

tempat peribadatan yang berada di kecamatanToboali. 

b. Bagaimana cara untuk menyebarkan Informasi letak tempat ibadah tersebut 

kepada masyarakat. 

1.3 Manfaat dan TujuanPenelitian 

Manfaat dan tujuan dari penelitian yang di buat ini adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. BagiInstansi 

1) Menjadi pertimbangan bagi pemerintah setempat didalam mengambil 

kebijakan/keputusan yang berkaitan dengan pembangunan tempat 

ibadah. 

2) Memudahkan pihak instansi yakni kecamatan Toboali dalam melakukan 

analisa kebutuhan tentang tempat peribadatan. 
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3) Sebagai bahan tinjauan kembali aktifitas yang penting untuk dilakukan 

secara berkala dalam proses pemetaan karena adanya ketidaksesuaian 

atau simpangan antara rencana dengan kenyataan yang terjadi 

dilapangan. 

b. Bagi Penulis 

1) Dapat menambah pengalaman dalam melakukan pengolahan data 

spasial. 

2) Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. 

3) Mengetahui rancangan membuat system informasi geografis dengan 

beberapa software lainnya. 

c. Bagi Kampus 

1) Sebagai bahan referensi karya ilmiah yang disiplin ilmu khususnya 

dalam bidang system informasi geografis berguna sebagai penambah 

hasil-hasil penelitian yang dapat dijadikan bahan bacaan bagi penulis 

lain yang berminat mengkaji permasalahan serupa. 

d. Bagi Masyarakat 

1) Sebagai sumber informasi tentang keberadaan tempat ibadah di 

kecamatan Toboali. 

2) Berguna untuk bahan sosialisasi perencanaan titik lokasi tempat 

peribadatan di kecamatanToboali. 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui letak tempat ibadah yang ada di kecamatan Toboali 

sehingga bias menjadi sarana Informasi bagi masyarakat Toboali dan 

membantu pihak terkait dalam pembangunan sarana prasarana tempat 

ibadah. 

b. Menampilkan peta dalam bentuk Web. 

c. Memberikan kemudahan informasi kepada masyarakat tentang tempat 

ibadah yang ada di kecamatan toboali. 

d. Untuk menyelesaikan syarat kelulusan. 
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1.4 Batasan Masalah 

Dalam tugas akhir ini ada beberapa hal yang membatasi pembuatannya 

antara lain: 

a. Daerah yang menjadi objek dalam tugas akhir ini adalah kecamatan Toboali. 

b. Sampel tempat peribadatan yang diambil terletak dijalan dan sub jalan 

utama. 

c. Data kecamatan dipakai pada tugas akhir ini adalah data ketersediaan di 

Toboali berupa sekunder yaitu data tentang tempat peribadatan. 

d. Disajikan dalam bentuk peta. 

e. Perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini adalah Quantum GIS, 

dll. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode Waterfall 

dalam pembutan WebGis yang terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut: 

1.5.1 Pengumpulan Data 

a. Dokumentasi 

Data dokumentasi diperoleh langsung dari tempat penelitian yang dituju. 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dan pihak lain yang masih 

berhubungan dengan  proses penelitian. 

c. Observasi 

Observasi dilakukan untuk memperoleh data dari lapangan berupa titik 

koordinat tempat ibadah 

d. Studi Literatur / Pustaka 

Pada metode ini, penulis membaca dan menelaah berbagai data baik berupa 

buku atau literatur yang ada diinternet yang berhubungan dengan GIS 

(Geographic Information System) dan masalah yang akan dibahas. 
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1.5.2 Analisis Sistem 

a. AnalisaMasalah 

b. AnalisaSistem yang Berjalan 

c. Analisa Proses/Activity Diagram 

d. AnalisaKeluaran  

e. AnalisaMasukan 

f. Analisa Kebutuhan  Sistem 

g. Use Case Diagram 

h. Deskripsi Use Case 

1.5.3 Perancangan Sistem 

a. Rancangan Proses/FlowChart 

b. RancanganKeluaran 

c. RancanganMasukan 

d. Rancangan Basis Data 

e. Sequence Diagram 

f. Class Diagram 

g. RancanganLayar 

h. Desain Peta 

i. Desain Peta ke Framework Pmapper (MS4W) 

j. Desain Website 

1.5.4 Implementasi dan Pembahasan 

a. Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) 

b. Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) 

c. Kebutuhan Fungsional 

d. Pengujian Menggunakan Black Box 

e. Pengujian Peta Pada Pmapper 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan gambaran isi 

laporan ini.Dalam hal ini penulis membagi laporan menjadi lima bab,yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini mengemukakan latar belakang dibuatnya penulisan tugas akhir ini, 

batasan masalah, ruang lingkup permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan yang 

masing-masing dijelaskan pada tiap bab. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan tentang pengertian dan teori-teori yang digunakan sebagai 

landasan atau dasar dari laporan ini. 

BAB III PEMODELAN PROYEK 

Bab ini menjelaskan bagaimana membuat sebuah model proyek yang 

mendefinisikan penelitian yang dibuat seperti objective project, Identifikasi 

Stakeholder, Identifikasi Deliverables, penjadwalan proyek, RAB dan struktur tim 

proyek sehingga dapat berjalan dengan baik. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang analisis sistem, perancangan sistem, perancangan 

layar dan perancangan basis data dalam pembuatan Sistem Informasi Geografis 

berbasis web pemetaan tempat ibadah di Kec. Toboali. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menjelaskan tentang penerapan implementasi dari sistem informasi 

geografis berbasis web dengan menampilkan antarmuka, cara kerja dan 

penggunaanya serta kesimpulan dan saran dalam Rancang Bangun Sistem 

Informasi Geografis Untuk Pemetaan Letak Tempat Ibadah Di Kecamatan 

Toboali Berbasis Webserta Kesimpulan dan Saran. 


