
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pembahasan dalam bab ini terdiri dari latar belakang diadakannya perancangan Sistem 

Informasi Geografis Pemetaan Pura Kawitan dan Keterkaitannya menggunakan Google Maps 

dengan Metode Tree berbasis Web, rumusan masalah yang terjadi dalam penelitian, batasan 

masalah yang digunakan sebagai titik pusat penelitian, sistematika penulisan, tujuan serta manfaat 

dibahas juga dalam bab ini. 

1.1 Latar Belakang 

Kitab Suci Hindu mengajarkan selain memuja Tuhan, umat juga hendaknya mengenal dan 

memuja roh leluhur. Prabu Dasarata di Ayodhya telah memberikan contoh yang baik dalam hal 

ini, sebagaimana disebutkan dalam Kakawin Ramayana antara lain tar malupeng pitra puja yang 

dalam bahasa Indonesia kurang lebih berarti tidak lupa memuja roh leluhur (Soebandi 1998). 

Umat Hindu di Bali mengenal tempat suci atau pura sebagai tempat melakukan 

persembahyangan untuk memuja roh leluhur dengan nama Pura Kawitan. Pura Kawitan adalah 

tempat pemujaan roh suci leluhur dari Umat Hindu yang memiliki ikatan wit atau leluhur 

berdasarkan garis keturunannya, jadi Pura Kawitan bersifat spesifik atau khusus sebagai tempat 

pemujaan Umat Hindu yang mempunyai ikatan darah sesuai dengan garis keturunannya. Seluruh 

Umat Hindu di Bali rutin melakukan persembahyangan di Pura Kawitan setiap tahunnya baik 

untuk memperingati suatu odalan yang berlangsung dalam kawitan . 

Kebutuhan informasi pada era globalisasi ini menjadi semakin kompleks dan beragam. 

Masyarakat memerlukan akses secara cepat dan mudah untuk memperoleh informasi. Semakin 

berkembangnya Teknologi Informasi banyak instansi dan masyarakat maju yang telah 

memanfaatkan Teknologi Infomasi untuk memperoleh data atau informasi. Salah satu 

perkembangan teknologi yang telah berkembang dengan pesat yaitu Internet termasuk di dalamnya 

adalah perkembangan website. Kendala ruang dan waktu dalam menggunakan Internet dapat 

diminimalisasi, artinya informasi dapat diakses kapanpun dan dimanapun dalam hitungan detik. 

Informasi yang dibutuhkan masyarakat pada saat ini salah satunya adalah kebutuhan 

informasi geografis. Teknologi Sistem Informasi Geografis atau Georaphic Information System 

(GIS) merupakan suatu teknologi mengenai geografis yang sangat berkembang. Sistem Informasi 



Geografis adalah adalah sistem informasi khusus yang memungkinkan untuk mengolah data 

spasial dan non spasial menjadi informasi yang berkaitan tentang muka bumi serta digunakan 

untuk pengumpulan, penyimpanan, manipulasi, menganalisa dan menampilkan data geografis 

yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah dalam 

ruang bumi tertentu (Setiadi, Dharmawan 2015). Adanya perkembangan Internet menyebabkan 

Teknologi SIG dapat dibangun dengan berbasis web. Web GIS merupakan bentuk dari website 

yang menggambarkan tentang informasi geografis suatu daerah, seperti halnya Pura Kawitan. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat membuat munculnya 

berbagai sistem yang mampu membantu berbagai kebutuhan manusia khususnya dalam kebutuhan 

informasi, yang mana setiap sistem kini telah memiliki metode yang berbeda, salah satunya adalah 

Metode Tree atau Teori Pohon. Teori Pohon ini merupakan teori yang sangat berguna dalam 

struktur data dimana aplikasi-aplikasi dari Teori Pohon ini dapat dijadikan struktur penyimpanan 

data yang sangat baik dalam kasus tertentu (Akbar 2006), seperti halnya keterkaitan Pura Kawitan. 

Menindaklanjuti banyaknya kasus mengenai kurangnya informasi mengenai tingkatan 

terhadap Pura Kawitan dan masih minimnya media untuk menampilkan informasi tingkatan 

tersebut, maka diangkatlah judul Sistem Informasi Geografis untuk memetakan Pura Kawitan dan 

tingkatannya dengan memanfaatkan Metode Tree sebagai pemodelan sistem untuk dapat 

menstrukturkan keterkaitan setiap Pura Kawitan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai penjelasan pada latar belakang, rumusan masalah yang dapat di tarik pada 

penjelasan tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana cara merancang dan membuat Sistem Informasi Geografis Pura Kawitan 

menggunakan Google Maps berbasis web. 

2. Bagaimana cara mengimplemantasikan Metode Tree untuk menentukan keterkaitan antar 

Pura Kawitan. 

3. Bagaimana cara membuat Sistem Informasi Geografis yang dapat memberikan informasi 

mengenai jalur yang dilalui menuju lokasi Pura Kawitan yang dituju. 

 



1.3 Batasan Masalah 

Adapun ruang lingkup dan batasan masalah dalam pembuatan Sistem Informasi Geografis 

Pemetaan Pura Kawitan dan Kaitannya Menggunakan Google Maps dengan Metode Tree. 

1. Aplikasi ini dibangun berbasis web. 

2. Sistem Informasi Geografis yang di cakup adalah mengenai pemetaan Pura Kawitan di 

Bali, keterkaitan Pura Kawitan dan penyebaran keturunannya dan juga informasi letak Pura 

Kawitan bersangkutan.  

 

1.4 Tujuan  Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam pembuatan Sistem Informasi Geografis Pemetaan Pura 

Kawitan dan Keterkaitannya menggunakan Google Maps dengan Metode Tree Berbasis Web 

adalah sebagai berikut. 

1. Merancang dan membangun Sistem Informasi Geografis Pemetaan Pura Kawitan dan 

Keterkaitannya Menggunakan Google Maps berbasis Web. 

2. Menggunakan Metode Tree untuk membentuk atau membuat keterkaitan antar Pura 

Kawitan. 

3. Memberikan informasi mengenai lokasi Pura Kawitan dan informasi Pura Kawitan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan didapat dari pembuatan Sistem Informasi Geografis Pemetaan Pura 

Kawitan dan Keterkaitannya menggunakan Google Maps dengan Metode Tree Berbasis Web ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Memberikan informasi kepada pengguna aplikasi mengenai Pura Kawitan dan 

keterkaitannya. 

2. Memberikan informasi pengguna aplikasi tentang penyebaran masyarakat berdasarkan 

Pura Kawitan. 

3. Memberikan informasi tentang jalur yang dilalui untuk mencari Pura Kawitan 

 



1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan berisi tahapan yang dilakukan sebagai acuan dalam penulisan 

laporan dari semua dasar teori dan metode yang digunakan serta hasil-hasil yang diperoleh selama 

pengerjaan penelitian. Laporan penelitian ini terbagi menjadi lima bab sebagai berikut. 

Bab I :  Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan latar belakang dari penelitian. Rumusan masalah yang ingin 

diselesaikan. Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Batasan masalah yang ada dalam melakukan 

penelitian serta sistematika penulisan laporan. 

Bab II :  Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisikan teori-teori penunjang yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan 

Sistem Informasi Geografis Pemetaan Pura Kawitan dan Keterkaitannya Menggunakan Google 

Maps dengan Metode Tree Berbasis Web. 

Bab III :  Metode dan Perancangan Sistem 

Bab ini berisiskan metodelogi yang digunakan selama melakukan penelitian dan penulisan 

laporan penelitian ini, meliputi tempat dan waktu penelitian, alur penelitian, pemodelan sistem, 

dan perancangan basis data. 

Bab IV :  Hasil dan Pembahasan 

Bab ini menjelaskan implementasi perangkat lunak, uji coba dan analisa hasil penelitian 

berdasarkan parameter-parameter yang ditetapkan. 

Bab V :  Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan yang mengacu pada rumusan masalah dan tujuan dalam 

penelitian serta saran untuk pengembangan aplikasi selanjutnya. 
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