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BAB I 

PENDAHULUAN  

I.1. Latar Belakang 

Di era globalisasi seperti ini, perkembangan ilmu dan teknologi dalam 

bidang informasi dan komunikasi yang sangat pesat membawa pengaruh terhadap 

seluruh kegiatan yang dilakukan baik lembaga maupun masyarakat itu sendiri. 

Semakin tinggi teknologi komunikasi yang digunakan akan semakin mempercepat 

proses penyampaian informasi. Begitu juga dalam Sistem Informasi Geografis 

(SIG)  yaitu sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, 

menyimpan, mengelola dan menampilkan informasi bereferensi geografis, 

misalnya data yang diidentifikasikan menurut lokasinya dalam sebuah database. 

Demikian pula dengan Sistem Informasi lokasi pesantren di kota Medan, 

pencarian dilakukan dengan cara manual. Ini disebabkan tidak adanya sistem 

online dalam pencarian lokasi dan informasi mengenai pesantren yang ingin 

dicari. Dalam hal ini penulis bermaksud untuk melakukan perancangan media 

sistem informasi geografis yang dijadikan sebagai alat bantu yang efisien tanpa 

memakan waktu  lama untuk mencari lokasi maupun informasi mengenai lokasi 

pesantren di kota medan. 

Berdasarkan latar belakang ini penulis berkesimpulan untuk mengambil 

judul “Sistem Informasi Geografis Lokasi Pesantren Di Kota Medan”. 
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I.2. Ruang Lingkup Permasalahan 

I.2.1. Identifikasi Masalah 

Adapun masalah yang dapat diidentifikasi penulis yaitu sebagai berikut : 

1. Belum adanya sistem Online dalam pencarian pesantren di kota medan. 

2. Sulit dan lambatnya dalam pencarian informasi mengenai pesantren yang ada 

di Kota Medan. 

 

I.2.2. Perumusan Masalah 

Untuk membantu pencarian data dan pengolahan informasi geografis 

dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG), maka perumusan 

masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Sistem Informasi Geografis Lokasi Pesantren di Kota Medan 

dapat dirancang dan dibangun untuk membantu masyarakat dalam mencari 

dan mendapatkan informasi ? 

2. Bagaimana merancang Sistem Informasi Geografis berbasis web ? 

 

I.2.3. Batasan Masalah 

Karena keterbatasan waktu dan kemampuan penulis, maka dilakukan 

pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Sistem yang dirancang hanya untuk menampilkan informasi kepada 

masyarakat mengenai lokasi, dan kegiatan yang ada di pesantren. 

2. Program sistem informasi penyusunan dirancang dengan menggunakan 

bahasa pemrograman PHP. 
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3. Media penyimpanan data menggunakan database MySQL 

4. Laporan yang dihasilkan dirancang dengan menggunakan metode UML. 

5. Aplikasi ini dijalankan menggunakan local server (localhost:81). 

 

I.3. Tujuan dan Manfaat 

I.3.1. Tujuan 

Adapun tujuan dari penulis dalam mengangkat Judul sistem informasi 

geografis lokasi pesantren yaitu :Membuat aplikasi untuk pemetaan pesantren 

dengan menggunakan SIG berbasis Web, Sehingga dapat memudahkan 

masyarakat untuk mencari Lokasi pesantren di Kota Medan. 

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pelatihan bagi mahasiswa. 

 

I.3.2. Manfaat 

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari aplikasi sistem yang akan 

dibangun ini adalah: 

1. Memudahkan dalam mendapatkan informasi mengenai pesantren yang 

dibutuhkan masyarakat. 

2. Untuk bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

teknologi informasi khususnya Sistem Informasi Geografis. 

3. Untuk penulis, sebagai wahana untuk menambah wawasan tentang 

perancangan menggunakan bahasa pemrogaman PHP dengan media 

penyimpanan menggunakan database MySQL. 
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4. Laporan-laporan yang dihasilkan lebih cepat dan akurat untuk mendukung 

kualitas pesantren. 

5. Untuk memperoleh Persyaratan Akademis dan menyelesaikan pendidikan S1 

Sistem Informasi Universitas Potensi Utama. 

6. Untuk mengaplikasikan ilmu keterampilan yang diperoleh selama  kuliah. 

 

I.4. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian langsung di Kantor Kementerian Agama 

Provinsi Sumatera Utara agar mendapatkan data yang lengkap. Dengan 

mempelajari sistem yang sedang berjalan untuk mengetahui bagaimana proses 

pencarian lokasi pesantren di kota Medan serta dalam mengumpulkan data - data 

yang berhubungan dengan lokasi pesantren di kota medan dalam metode studi 

sebagai berikut : 

1. Studi Lapangan 

Merupakan metode yang dilakukan dengan mengadakan studi langsung ke 

lapangan untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang 

dilakukan penulis adalah : 

a. Pengamatan (Observation), penulis mengamati secara langsung proses dan 

prosedur menginput dan mengupdate data pesantren. 

b. Wawancara (Interview), yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan 

tanya jawab dengan seksi Pekapontren dan Penamas pada Kanwil 

Kemenag. 



5 

 

 

 

c. Sampling, Merupakan salah satu metode pengumpulan data untuk 

mengambil sampel atau contoh- contoh tentang data yang diperlukan. 

2. Studi Literature/Pustaka 

Yang dimaksud dengan Studi Literature/pustaka adalah segala usaha yang 

dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik 

masalah yang akan atau sedang diteliti. Dengan memperoleh dari megevaluasi 

buku-buku, internet, serta penelitian dari perusahaan yang penulis anggap 

mambantu dalam penulisan laporan. 

  

I.4.1. Analisa tentang sistem yang ada  

Pada sistem sebelumnya masyarakat yang ada di kota Medan mungkin 

mengalami kesulitan dalam mengetahui lokasi pesantren yang ada di kota Medan, 

sehingga masyarakat sering kebingungan mencari pesantren yang ada di kota 

medan. Begitu juga halnya lembaga dalam hal menginput data, Lembaga 

menunggu penyerahan data dari penanggung jawab pesantren untuk dilakukan 

pengupdatetan data di pesantren sehingga memakan waktu yang lama dalam 

pegupdatetan.  

1. Target 

Membuat sistem informasi geografis dengan maksud agar masyarakat dengan 

mudah menemukan lokasi dan memberikan informasi pesantren secara 

online. 

2. Analisa Kebutuhan 
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Untuk mencapai penyelesaian masalah, kebutuhan pokok yang harus ada 

pada sistem yang hendak di bangun : 

a. Sistem informasi geografis berbasis web yang akan dibangun harus dapat 

di mengerti dengan mudah oleh masyarakat yang ada di kota Medan. 

b. Tampilan web atau informasi yang disajikan harus menarik sehingga 

masyarakat tidak merasa bosan melihat dan membaca informasi lokasi 

pesantren yang ada di Kota Medan. 

c. Sistem ini harus dapat menampilkan hasil yang sebenar - benarnya dari 

proses lokasi ini, dan mengeluarkan output berupa gambar letak 

geografis posisi pesantren di Kota Medan. 

d. Komponen-komponen yang terdapat pada PHP dan MySQL yaitu : 

1) Web server seperti Apache 

2) MySql Database server 

3) PHPMyAdmin Database Manager 

4) PHP script language 

5) Localhost untuk alamat databese server 

6) Aplikasi Browser seperti Mozilla Firefox 

7) Aplikasi Text Editor seperti Macromedia Dreamweaver 

8) Spesifikasi dan Desain 

Secara umum sistem informasi geografis lokasi pesantren di Kota 

Medan secara Online ini mempunyai spesifikasi sebagai berikut : 

- Template yang penulis pakai dalam sistem ini adalah template 

html. 
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- Menggunakan bahasa pemrograman untuk web yaitu PHP. 

- Memanfaatkan database MySQL yang akan di koneksikan, dalam 

membantu proses login, pencocokan lokasi, pencarian, informasi 

dan penentuan letak gambar yang berdasarkan lokasi. 

3. Implementasi dan Verifikasi 

Setelah jelas apa-apa saja yang menjadi spesifikasi dan desain yang akan 

dirancang, maka langkah selanjutnya memulai mengatur posisi yang tepat 

untuk form-form pada sistem, kemudian membentuk suatu logika yang 

diimplementasikan dengan bahasa pemrograman. Mengkoneksikan web 

dengan database yang telah dirancang. Untuk mengetahui apakah sistem yang 

dirancang sudah dapat bekerja dengan baik maka perlu dilakukan verifikasi. 

Dengan demikian bila ada kesalahan atau kekurangan dapat di perbaiki 

terlebih dahulu. 

4. Validasi 

Setelah melewati tahap implementasi dan verifikasi maka tahap selanjutnya 

adalah validasi. Pada tahap ini dilakukan pengujian sistem secara menyeluruh 

dan meliputi pengujian fungsional dan ketahanan sistem dengan 

mengkoneksikannya kedalam localhost. Dari validasi ini dapat di ketahui 

kesesuaian apakah sistem rancangan yang dihasilkan memenuhi harapan. 

5. Finalisasi 

Sistem sudah dapat digunakan dan dipublikasikan. 

 

I.4.2. Bagaimana sistem yang lama dengan sistem yang akan dirancang  
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Seperti yang penulis jabarkan sebelumnya, sistem informasi geografis lokasi 

pesantren di Kota Medan tidak menampilkan atau menyediakan layanan secara 

online bagi masyarakat umum. Masyarakat umum hanya dapat menelusuri satu 

per satu daerah untuk mencari lokasi pesantren yang ada di kota Medan. Oleh 

sebab itu penulis ingin menyajikan sebuah web online yang bisa diakses 

dimanapun dan kapanpun melalui layanan media internet. 

 

I.4.3. Pengujian / Uji Coba  

Tahap ini dilakukan sebelum web di publikasikan agar tidak mengalami 

kesalahan lagi atau error. Sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam 

menggunakan web yang telah dirancang.  Proses pencarian lokasi pesantren di 

Kota Medan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah diinginkan. 

 

I.5. Keaslian Penelitian 

Bahwa penulisan ini belum pernah diteliti oleh pihak lain sejauh 

pengamatan penulis, adapun judul penelitian ini adalah “Sistm Informasi 

Geografis Lokasi Pesantren di Kota Medan”. Penelitian ini dilakukan mulai 

tahun 2011, diteliti oleh Dewi Puspa Sari, objek penelitian adalah Kantor 

Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, metode penelitian yang dilakukan 

menggunakan bahasa pemrogaman PHP dan media penyimpanannya 

menggunakan database MySQL serta laporan yang dihasilakn menggunakan UML. 

Adapun penelitian sebelumnya tentang Sistem Informasi Geografis 

diantaranya adalah sebagai berikut : 
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1. Nurlita Caesariany Rahardjo, Jurnal, 2012, Pembuatan Sistem Informasi 

Geografis Pencarian Lokasi Bengkel dengan menggunakan bahasa 

pemrogaman PHP (Penelitian pada bengkel 3 Lines Autoworks) dengan 

menggunakan web browser Google Chrome (Untuk best-view), Google Map 

API Versi 3 serta database MySQL. 

2. Adam Mukhairil Bachtiar dan Rifky Efendy, Jurnal, 2012, Sistem Informasi 

Geografis Pemetaan Fasilitas Umum di Kabupaten Sumedang Berbasis Web, 

sistem persebaran fasilitas ditampilakn dalam bentuk Map dan Satelite (Studi 

pada Kabupaten Sumedang) dibangun dengan menggunakan Web. 

 

I.6. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi tempat penulis melaksanakan penelitian adalah di Kantor 

Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Jln. Jend. Gatot Subroto No.261 

Telp. 8451724 – 8451033 Fax. 8468005 Medan – 20127. 

 

I.7. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini mempunyai sistematika yang berguna untuk 

mengarahkan pembahasan sehingga tidak akan melebar di luar sistematika yang 

dibuat. 

BAB I :   PENDAHULUAN 

Dalam BAB ini di jelaskan tentang tujuan masalah, latar belakang 

masalah, ruang lingkup permasalahan, batasan masalah, tujuan dan 

manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II :   TINJAUAN PUSTAKA 

Landasan teori berisi tinjauan umum mengenai PHP, MySQL, 

metode perancangan sistem, teoritis mengenai software yang akan 

digunakan serta kaitannya dengan sistem yang akan dirancang. 

BAB III :  ANALISA DAN DESAIN SISTEM 

Analisis dan perancangan sistem yang berisi sistem perangkat 

lunak maupun keras, diagram alir data, perancangan sistem, 

perancangan tabel dan perancangan keluaran. 

BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi dan pembahasan program yang meliputi algoritma 

program, penjelasan program utama yang memanggil form-form 

utama dalam pengolahan database. Selain itu akan ditunjukkan juga 

contoh hasil eksekusi program, beserta kelebihan dan kekurangan 

sistem yang dirancang. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Penutup berisi hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan 

pembahasan program, perancangan sistem, penulisan dan saran-

saran diberikan untuk pengembangan selanjutnya. 


