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Abstrak 

Wakaf adalah perbuatan yang dilakukan wakif (pihak yang melakuka wakaf) untuk 
menyerahkan sebagian atau keseluruh.an harta benda yang dimiliinya unuke kepentingan 
ibadah dan kesejahteraa masyaak.at untuk selama-lamanya. Saa ii pengelclaan manajemen 
waka.f di Departemen Agama khususya di kota Semarang masih bayak dilakukan secara 
manual,akibatnya dibutuhkaya waktu yang lama dalam pencatatan, terdapat kerungkinan 
banyak arsip yang hilang, mererlukan bayak tempat untuk menyimpa file. Salah satu badan 
yang turut campur dalam pengelolaan manajemen wakaf adalah KUA 

Sasaran dari Tugs Akhir iri adalah untuk membantu pengelolaan manajemen wakaf 
dari manual menjadi terkomputerisasi. Sample yang digunakan dalam Togas ak hir ini yaitu 
KUA Kecamatan Tembalang. Dalam pembuatan Tugas Akhir ini menggunakan goosle map, 
flex builder untuk layout dan tampilan peta lokasi aset wakaf 

Hasil dari Tugs Akhir ini berpa Sistem Informasi Geografiss1G) Manajemen Aset 
Wakaf yaitu berupa peta yang berisi titik-titik lokas yang merunjukkan lokasi aset wakaf milk 

departemen Agra khususnya pada Kecamatan term.balang Semarang 

Kata Kunei. Wakaf, Google Map, Fler Builder, SIG 

' 



KATA PENGANTAR 

Assalamu 'alaikum wr, wh 

Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Geografis berbasis web yang 

dinamis sekarang semakin banyak diminati. Beberapa teknolog pemrograman 

pun dapat menjadi andalan untuk pembuatan Sistem Informasi Geografis berbasis 

web. Salah satunya adalah yang dikembangkan oleh Adobe yaitu Flex. Flex 

menjadi salah satu platform yang cocok dipakai dalam pembuatan aplikasi Sistem 

Informasi Geografis. 

Penulis melihat ha! terscbut sebagai kesempatan untuk membangun 

plikasi Sistem Informasi Geografis sebagai media pemetaan dan manajmen asset 

wakaf Pada tugas akhir ini penulis berhasit menyelesaikan aplikasi "SISTEM 

INTOMASI GEOGRAFIS MANAJEMEN ASET WAKA". Dalamn proses 

pembuatanya, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dani banyak 
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2. Para Dosen Pembimbing, Bapak Moch. Taufik, ST, MIT dan Hud 

Munawar, ST_MT atas penjclasan, kcterangan dan saran-saran yang 

diberikan sehingga laporan tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik 

3. Kepada Mas Sam F. Chaerul, ST yang telah membimbing dan 

mengajark an banyak ilmu kepada saya sclama ini 

4 Kawan-kawanku seperti Dyah Puspito, Lea Maharani, dan kawan-ka wan 

lain yang tidak dapat penuhis sebutkan satu per satu, terima kasih atas 

dukungan tekmis dan non teknis yang kalian berikan 

5. Pihak-pihak lain yang sudah membantu penulis bak secara langsung 

maupun tidak sehingga aplikasi dan laporan tugas akhir ini dapat 
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Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang ingin belajar 

mengenai aplikasi Sistem informas Geografis berbasis web. Penulis selalu 

mengharapkan saran dan kritik yang bermantaaat tentunya bagi pengembangan 

aplikasi sclanjutnya ataupun bagi dini penulis sendiri. Terima kasih 
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Penulis, 

Sidah Muficdah 
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BAB I 

PENA HULAN 

I.I. LATAR BELAANG 

Wakaf adalah perbuatan yang dilakukan wakif (pihak yang melakukan 

waka) untuk menyerahkan sebagian atau keseluruhan harta benda yang 

dimilikinya untuk kepentingan ibadah dan kcscjahteraan masyarakat untuk 

selama-lamanya. Obyek wakaf dapat berupa benda bergerak maupun benda 

tidak bergerak yang dimiliki secar utuh dan dimiliki secara sah oleh pihak 

yang akan melakukan wakaf (wakif). Obyek wakaf benda bergerak dapat 

berupa uang,sedangkan obyek wakaf benda tidak bergerak dapat berupa tanah, 

hak milik atas rumah atau rumah susun 

Pengelolaan manajemen wakaf di Departemen Agama khususnya di kota 

Semarang masih banyak yang dilakukan secara manual. Efek negatif dani hal 

tersebut adalah dibutuhkannya waktu yang lama dalam pencatatan, terdapat 

kemungkinan banyak arsip yang hilang, memerlukan banyak tempat untuk 

menyimpan file. Salah satu badan yang turut campur dalam pengelolaan 

manajemen wakaf adalah KUA 

Pembangunan sistem informasi ini mencoba menerapkan SIG mengena 

manajcmen aset wakaf berupa objek tidak bergerak dengan menggunakan 

sample data dari KUA Tembalang 

Berdasark.an uraian di atas, penuhis mcngusulk.an untuk membuat 

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS MANAJEMEN ASET WAKAF 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah yang 

diangkat dalam proposal ini adalah bagaimana membuat pencatatan aset wakaf 

menjadi terkomputerisasi dengan cara merancang Sistem Informasi Gcogratis 

(SIG) Manajemen Aset Wakaf? 
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1.3, PEMBATASAN MASALAH 

I Penggunaan Adobe Flex Builder 

2 Menggunakan Google Maps scbagar peta 

3. Pembangunan sistem informasi imi hanya membahas mengenal 

manajemen aset wakaf berupa objek tidak bergerak pada KUA 

Tembalang. 

4. Pembangnan sistem informasi ini tidak membahas mcngena 

pemehiharaan aset waka 

1.4. TUJUAN 

I. Membuat Sistem Informasi Geografis untuk memantau sejauh mana 

objek wakaf yang sudah digunakan sebagaimana mestinya 

2. Membuat pencatatan Aset wakaf menjadi terkom putenisas 

3 Penerapan Sistem Informasi Geografis Manajemen Aset ini dapat 

memudahkan Departemen Agama dalam mengelola aset wakaf 

L.5. METODE PERANCANGAN 

Untuk mendapatkan data yang diperoleh dalarm penyusunan Laporan 

Tugas Akhir ini penulis mengguakan dua metode, yaitu 

I. Studi Lapangan 

Metode pengumpulan data dimana datanya dikumpulkan secara 

langsung melalui penelitian dan pengamatan terhadap obyek 

penelitian Pengamatan terhadap obyck penehitian yang dimak sud 

dengan cara sebagai berikut : 

a Wawancara (Interview) 

Tekik pengumpulan data dimana penulis melakukan tanya jaswab 

secara langsung dengan sumber data atau pihak-pihak yang 

berkepentingan yang berhubungan dcngan ponclitian 



J 

b.Pengamatan (Observasi) 

Tekmik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung 

obyek penelitian. Hal int untuk mencocokkan kebenaran antara 

data yang telah diperoleh dengan prakteknya 

2. Studi Kepustakaan 

Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan ini dilakukan 

dengan mempelajari buku-buku literature yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, yaitu dengan membaca teori-tcori yang 

berkaitan dengan Tugas Akhir ini dari bukau-buku referensi, artikel 

artikel, internet,dan lain-lain 

3 Perancangan Sistem 

Metode Perancangan system Informasi dilakukan dengan 

mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan fungsional, mempersiapkan 

untuk rancang bangun implementasi, menggambarkan bagaimana 

suatu sistem dibentuk yaitu dapat berupa penggambaran perencanaan 

dan pembuatan skctsa atau pengaturan dart beberapa elemen yang 

terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. 

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 

Tugas akhr ini terdirt dani lima bab, dengan penjelasan tiap-tiap bab 

scbagai berikut 

a BABI PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, 

Pembatasan Masalah, Tujuan Tugas Akhir, Manfaat Tugas Akhir, 

Metodolog Penelitian serta Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

b. BAI TIN!AUAN PUSTAKA 

Pada bab imi menjelaskan tentang teon perangkat keras dan 

perangkat lunak, dan perancangan casing schingga dapat diketahui 

rencana yang akan dikerjakan 
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e. BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan menguraikan dan memberikan penielasan 

mengenai perancangan perangkat keras, pcrancangan perangkat 

lunak, perancangan interface sehingga dapat diketahui rencana yang 

akan dikerjakan 

d BAB IV IMPLEMENTASI 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai pembuatan alat dan 

pengujian alat 

e. BAB VPENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dart pembahasan masalah berkenaan 

dengan Tugas Akhir ini 



BAB II 

TINA~AN PUST AKA 

L. WAKAF 

2.1.1. Pengertian Walaf 

Menurut bahasa wakaf berasal dani waqf yang berarti radiah 

(terkemhalikan), al-tahbis (tertawan) dan al-man'u (mencegah) 

Sedanglan menurut istilah yang dimaksud dengan wakcaf 

sebagaimana yang didefimisikan oleh para ulama adlah sebagai benikut 

I. Muhammad al Syarbini al Khatib berpendapat bahwa yang 

dimaksud dengan wakaf ialah "Penahanan harta yang 

merunglinlcan untuk dimanfaatkn disertai dengan kekcalnya zat 

benda dengan memutusk.an (memotong) asharruf 

(penggolong) dalam penjagaannya atas Mushrif (pengelola) 

yang dibolehkan adanya 

2 Imam Taqiy al Din Abi Bakr bin Muhammad al Husaini 

dalam kitab fayoat al Akhyer berpendapat bahwa yang 

dimaksud dengan walaf adalah Pena.hanan harta yang 

memungkink'an untuk diranfaatkan dengan kekalnya benda 

(atnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikclola 

manfaatnrya dalam kebaikan untuk mendelatkan dinri pada Allah 

8wt 

3. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud 

dengan wakaf ialah, menahan harta yang mungkin dapat 

diambil orang manfaatnya tidak musnah scketika, dan untuk 

penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksadkan untuk 

mendapat ridha Allah 

4. Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimnaksud dengan wakaf 

ialah, menahan harta yang mungin dapat diambil orang 

manfaatnya, kekalnya zatrya dan menyerahkannya ke tempat 

$ 
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tempat yang telah ditentukan syara', serta dilarang leluasa pada 

benda-benda yang dimanfaatkannya itu 

2.12. Rkun dan Syarat Wakaf 

Rukun-rukun wakaf alah 

Orang yang berwakaf (wakin) 

Wakif mempunyai kecakapan melakukan tabarru, yartu 

melepaskan hak milik tanpa imbalan materi. Orang 

dikatakan cakap bertindak tabarru adalah baligh, berakal 

sehat, dan tidak terpaksa 

2. Harta yang diwakatkan (mauquf) 

Harta wakaf merpakan harta yang berilai, milik waqif 

dan tahan lama untuk digunakan. Harta wakaf dapat berupa 

uang yang dimodalkan, berupa saham pada perusahaan 

dsb. Untuk harta yang berupa modal hanus dikelola 

sedemikian rupa (semaksimal mungkin) sehingga 

mendatangkan kemaslahatan atau keuntungan 

3, Tujuan wakaf (mauqufalaih) 

Tujuan wakaf harus sejalan dengan milai-milai ibadah, sebab 

wakaf merupakan salah satu amalan shadaqah dan shadaqal 

merupakan salah satu perbuatan ibadah Harta wakaf harus 

scgera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan. Bila wakaf 

diperuntukkan membangun tempat-tempat ibadah umum, 

hendaklah ada badan yang menenimanya 

4 Pernyataan wakaf (shigat waaf) 

Wakaf itu di-shugat-kan, baik dcngan lisan, tulisan, maupun 

dengan isyarat. Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada 

pernyataan wakif (ijab) dan Kabul dari mauquf alaih tidak 

diperlukan. lsyarat hanya boleh dilakukan bagi wakif yang 

tidak mampu melakukan lisan dan tulisan 
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Syarat-syarat wakaf 

1 Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perbuatan 

wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu 

Bila seseorang mewakatkan kebun untuk jangka waktu Io 

lahun misalnya, maka wakaf tersebut dipandang batal 

2. Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah 

untuk masjid dsb. Apabila sescorang mewakatkan sesuatu 

kepada hukum tanpa menyebut tujuannya, hal it dipandang 

sah sebab penggunaan benda-benda wakaf tersebut menjadi 

wewenang lembaga hukum yang menerima harta-harta wakaf 

tersebut, 

3. Wakaf harus segera dilaksanakan sctelah dinyatakan oleh yang 

mewakatkan, tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan 

terjadi di masa yang akan datang scbab pernyataan wakaf 

berakibat lepasnya hak mihik bagi yang mewakatkan. Bila 

wakaf digantungkan dengan keratian yang mewakafkan, inf 

bertalian dengan wasiat dan tidak bertalian dengan wakaf 

Dalam pelaksanaan seperti imi, berlakulah ketentuan-ketentuan 

yang bertalian dengan wasiat 

4 Wakaf merupakan perkara yang wajb dilaksanakan tanpa 

adanya hak khiyar (membatalkan atau melangsungkan wakaf 

yang telah dinyatakan) sebab peryataan wakaf berlaku seketika 

dan untuk selamanya 

2.1.3. Tata Cara Pewakafan 

Wakaf sebagai suatu perbuatan hukum,maka untuk mewujudkannya 

diperlukan prosedur atau tata cara yang telah digariskan Undang-Undang. Ttata 

cara perwakafan tanah milik menurut PP ini adalah sebagai benikut 

Sos&orang atau badan hukum Yang hendak mewakafkan tanahnya 

(sebagai calon wakif) datang sendiri kepada pejabat Pembuat Akta 

krar Wakaf (PAIW) untuk melaksanakan pewakafan Apabila 

calon wakif tidak dapat datang sendiri karena sakit , sudah tua atau 
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karena alasan lain yang dapat diterima, ia dapat membuat ikrar wakaf 

secara tcrtuhis dcngan persetujuan Kepala Kantor Departemen 

Agama kabupaten yang bersangk utan dihadapan 2 orang saksi 

2 Di  hadapan Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf dan dua orang saksi, 

wa.kif mengucapkan ikrar wakafnya kepada nadzir yang telah 

disahkan dengan ucapan yang jelas dan terang. Bila wakif tidak 

dapat mengucapkan ikmamya karena bisu misalnya, ia dapat 

menyatakan kehendaknya itu dengan isyarat, kemudian mengst 

formulir ikrar wakaf lkrar wakaf dibacakan pada nadzir dihadapan 

PPAIW. Pada wakt menghadap Pejahat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 

itu, wakif harus membawa surat-surat benikut 

a. Sertifikat hak milik atau benda bukti pemilikan taah lainnya, 

b. Surat keterangan kepala dcsa yang diperkuat oleh camat setempat 

mengenai kebenaran perihikan tanah itu dan penjelasan bahwa 

tanah tersebut tidak dalam sengketa, 

c. Surat keterangan pendaftaran tanah, 

d Lzin Bupati/Walikotamadya dalam hal ini dalam hal ini Kepala 

Subdirektorat Agraria setem pat, 

3. Surat-surat yang dibawa calon wakif itu dipenksa lebih dahulu oleh 

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Tanah, apakah telah memenuhi aturan 

yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan . Kemudian PPAIW 

meneliti saksi-saksi dan mensabkan susunan nadzir 

4 Setelah selesai pengucapkan ikrar wakaf, wakif nadzir, saksi-saksi 

dan PPAIW segera membuat Akta lkrar Wakaf rangkap tiga dengan 

dibubuhi materai Akta [krar Wakaf tersebut paling sedikit memuat 

nama dan identitas wakif, nama dan dentitas nadzhir, data dan 

keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan 

jangka wakta wakaf. Selanjutnya selambat-lambatnya satu bulan 

seyak dibuatnya akta, akta tersebut wajib disampaikan kepada pihak 

pihak yang bersangkutan 
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Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah pejabat yang 

ditunjuk oleh Menteri Agama (yang telah melimpahkan wewenang itu kepada 

Kcpala Kantor Wilayah Departemen Agama) untuk membuat Akta Ikrar 

Wakaf. Pejabat tersebut adalah Kepala Kantor Urusan Aguma kecamatan 

setempat. Apabila di suatu kecamatan belum ada Kantor Lrusan Agama, maka 

yang menjadi PPAIW ntuk kecamatan bersangkutan adalah Kepala Urusan 

Agama Kecamatan terdekat. Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat 

Pembuat Akta lkra Wakaf itu adalah otentik, dimana dibuat setelah wakif 

mengikrarkan penyerahan tanah wakafnya. 

Berikt ini adalah flowchartnya 

Pewakaf datang waif megucapian 

ke ppAIW krer dengar 

2salsi8nadir 

,.,._ .. , lli Dicatat 

9AW 

A 

A 

V 

Gambar 2.1 Flowchart Tata Cara waka 
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2.2. SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS(SIG) 

2.2.1. Pengertian SIG 

Sistem adalah suatu jaringan kerja prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan dan berkumpul bersame-sama untuk melakukan suatu kegiatan 

atau untuk mencapat suatu tuyuan tertentu[] 

Informasi adalah data yang tclah diolah menjadi suatu bentuk yang lebih 

berguna dan memiliki nilai tambah bagi pemakainya. Dari segi kuahitas 

informasi harus dapat mcmcnuhi syarat-syarat yaitu informasi harus lengkap, 

a.kurat, relevan, dan tepat waktu 

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System 

(GIS) adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data 

yang bereferensi spasial atau berkoordinat geografi atau dcngan kata lain suatu 

$G adalah suatu sistem basis data dengan kemampuan khusus untuk 

menangani data yang bereferensi kcruangan (spasial) bersamaan dengan 

seperangkat operasi kerja (Barus dan Wiradisastra, 2000). Sedangkan merurut 

Anon (2003) Sistem Informasi gcografi adalah suatu sistem Informasi yang 

dapat memadukan antara data grafis (spas.ial) dengan data tcks (atribut) objek 

yang dihubungkan sccara geografis di bumi (georeference) Disamping itu, SIG 

juga dapat menggabungkan data, mengatur data dan melakukan analisis data 

yang akhirya akan meghasilkan keluaran yang dapat dijadikan acuan dalan 

pengambilan keputasan pada masalah yang berhubungan dengan geografi 

Pengertian GIS-SIG saat iri lebih sering diterapkan bagi teknologi 

informasi spasial atau geografi yang beroniertasi pada pengggunaan teknologi 

komputer. Dalam hubungannya dengan teknologi komputer, Arronff (1989) 

dalam Anon (2003) mendifinisikan SIG sebagai sistem berbasis komputer yang 

meriliki kemampuan dalam menangani data bereferensi geografi yaitu 

pemasukan data, manajemen data (penyimpanan dan pemanggilan kembali), 

memanipulasi dan analisis data, serta keluaran scbagai hasil akhir (output) 

Sedangkan Burrough (1986) dalam Anon (2003) mendefinisikan Sistem 

Informasi Geografis (SIG) sebagai sistem berbasis komputer yang digunakan 

untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, menganahisis dan mengakuifkan 
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kembah data yang mempunyai referensi keruangan untuk berbagai tujuan yang 

berkaitan dcngan pemetaan dan percncanaan 

2.2.2. Sejarah Perkembangan SIG 

Dalam rangka mendeteksi perubahan yang terjadi di permukaan bumr 

diperlukan suatu teknik yang dapat mengidentfikasi perubahan-perubahan atau 

fenomena melalui pengamatan pada berbagai waktu yang berbeda. Menurut 

Singh (1989) salah satu data yang paling banyak digunakan adalah data 

penginderaan jauh dari satelit yang dapat mendeteksi perbahan karena 

pehi putannya yang berulang-ulang dengan interval waktu yang pendek dan 

terus menerus. Penginderaan jauh merupakan suatu tekmik untuk 

mengumpulkan informasi mengenai obyek dan lingkungannya dani jarak jauh 

tanpa sentuhan fisik. Biasanya menghasilkan beberapa bentuk eitra yang 

selanjutnya diproses dan diinterpretasi untuk menghasilkan data yang 

bermanfaat untuk aphikasi sesuai dengan kcbutuhannya (Lo, 1996) 

Sejak SIG pertama kali hadir pada tahun 1960-an, terjadi perkembangan 

yang sangat pesat di bidang perangkat lunak SIG baik yang berbasiskan data 

spasial vektor maupun raster. Beberapa diantara sistem SIG in dikembangkan 

dengan tujuan eksperimental di lingkungan akademis di beberapa universitas 

Sementara sister-sistem SIG yang lain sudah dikembangkan sebagai sistem 

yang benar-benar operasional sebagaimana perangkat lunak aplikasi SIG pada 

saat ini. Tetapi sayangnya, tidak scdikit dari sistem-sistem yang dikembangkan 

pada saat itu tidak berfungsi secara penuh sebagai tools untuk analisis spas1al 

Semetara pada kasus-kasus yang lain, sister-sistem (khususnya SIG) tersebut 

masih sering mengalami gangguan scperti 'hang' sehingga menyebabkan 

kemacetan atau kegagalan dalam menjalankan fungsi-fungsinya (Prahasta, 

2001) 

Penggunaan sistem informasi geografis meningkat tajam sejak tahun 

I980-an Peningkatan pemakaian sistem imi terjadi di kalangan pemerintah, 

militer, akademis, atau bisnis terutama di negara-negara maju. Perkembangan 

tcknologi digital sangat bcsar peranannya dalam perkembangun penggunaan 
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dan keras(hardware), perangkat lunak(software), data geospasal 
pengguna(brainware), seperti gambar berikut 

SIG dalam berbagai bidang. Hal imi dikarenakan teknologi SIG banyak 
mendasarkan pada teknologi digital ini scbagai alat analisis (Budiyanto, 2002) 
2.2.3. Komponen SIG 

Komponen SIG adalah sistem komputer yang terdiri atas perang#at 

.., _ 

--· 

4. 

-- • 

--- 

--- 

Gambar 2.2 Komponen Kunei Dalam SlG 

a. Sistem komputer. berupa komputer beserta instrumennya (perangkat 
pendukungnya) Data yang terdapat dalam SIG diolah melalui 
perangkat keras 

b. Data geospasial: yaitu gabungan antara data spasial yang dapat 
berupa peta, foto udara, citra satelit, dan data non spatial yaitu berupa 
data tabel, data statistik, dll 

c. Pengguna: pengguna disii adalah untuk memilih informast yang 
diperlukan, membuat standar, membuat jadwal pemutakhiran 
(updating) yang efisien, menganalisis hasil yang dikeluarkan untuk 

kegunaan yang diinginkan dan merencanakan aplikasi 
Lukman (1993) menyatakan bahwa sistem informasi geograt 

menyajikan informasi keruangan beserta atributnya yang terdiri dari beberapa 

komponcn utama ya1tu 
Masukan data yaitu merupakan proses pemasukan data pada 
komputer dari peta (peta topografi dan peta tematik), data statistik 

data hasil analisis penginderaan jauh, data hasil pengolahan citra 

digital penginderaan jauh, dan lain-lain. Data-data spasial dan atribut 
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baik dalarm bentuk analog maupun data digital tersebut dikonversikan 

kedalam format yang diminta oleh pcrangkat lunak sehingga 

terbentuk basisdata (database). Menurut Anon (2003) basisdata 

adalah pengorganisasian data yang tidak berlebihan dalam komputer 

schingga dapat dilakukan pengembangan, pembaharuan, 

pemanggilan, dan dapat digunakan sccara bersama oleh pengguna 

2 Penyimpanan data dan pemanggilan kembali (data storage dan 

retrieval) ialah penyimpanan data pada komputer dan pemanggilan 

kembali dengan cepat (penampilan pada layar monitor dan dapat 

ditampilkan/cetak pada kertas) 

3. Manipulasi data dan analisis ialah kegiatan yang dapat dilak ukan 

berbagai macam perintah misalnya overlay antara dua tema peta, 

membuat buffer zone jarak tertentu dari suatu area atau titik dan 

scbagainya. Anon (200.) mengatakan bahwa manipulasi dan analisis 

data merupakan ciri utama dani SIG, Kemampuan SIG dalam 

melakukan analisis gabungan dani data spasial dan data atribut akan 

menghasilkan informasi yang berguna untuk berbagai aplikasi(5) 
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Gambar 2.. Subsistem Sistem Informasi Geografis 
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2.J. GOOGLE MAP 

Google Maps adalah layanan gratis peta dan pemetaan digital yang dapat 

dimanfaatkan untuk mengamati peta duia melalui browser web. Google Maps 

memanfaatkan teknologi digital imaging seperti foto Satelit sehingga kita dapat 

melihat bagammana landscape planet bumi apabila dihihat dani luar angkasa 

Google Maps AP! menyajikan Google Maps di halaman web dcngan 

JavaScript. API menyediakan sejumlah utility untuk memanipulasi peta (seperti 

pada http//maps google com) dan mnenambahkan content pada peta melalui 

bermacam layanan, memungkinkan untuk membuat aplikasi peta yang 

sempurna di website 

Pada Google Maps API terdapat 4 jenis pihihan model peta yang 

disediak an oleh Google, diantaranya adalah 

L. ROADMAP, ini yang saya pilih, untuk menampilkan peta bias dua 

dimensi 

2. SATELLITE, untuk menampilkan foto satelit 

3. TERRAIN, untuk menunjukkan relief fisik permukaan bumi dan 

menunjukkan scberapa tingginya suatu lokasi, contohaya akan 

menunjukknn gunung dan sungai 

4. HYBRID, akan menunjukkan foto satelit yang diatasrya tergambar 

pula apa yang tampil pada ROADMAP (alan dan nama kota) 

24. ADOBE FLEX 

Adobe Flex merupakan perubahan konscp, konten, dan teknik yang 

digunakan dalam berhagi, dan mergakses informasi melalui intermet 

24.1. Pengenalan Adobe Flex 

Flex, atau lebih dikenal sebagai Adobe Flex merupakan suatu teknologi 

yang membawa perubahan paradigma dalam pengembangan aplikasi 

ipcrangkat lunak, khususnya aphikasi web. Flex sendiri merupakan gabungan 

dari teknologi yang telah dimiliki Adobe sebelumnya, dengan bertumpu pada 

platform Adobe Flash. Flex juga mcrpakan RIA (/Rich Internet Application), 



15 

yaitu sebuah aplikasi web yang dapat memiliki fitur dan menerapkan fungsi 

fungsi selayaknya aplikasi berbasis desktop 

Di dalam membuat aphikasi dengan flex, ada dua bahasa yang 

digunakan, yaitu 

MXML, suatu markup language yang berbasis XML yang berguna 

untuk mengatur layout dari elemen-elemen tampilan aplikasi 

2. Actionscnipt, suatu bahasa pemrograman berorientasi objck yang 

digunakan untuk appheanon logic. 

Dalam proses compile, Kode MXML akan ditranslasikan ke dalam kode 

ActionSenipt dan kemudian semua kode AetionScnipt tersebut akan dicompile 

ke dalam file SWF File SWF dapat diupload ke web server, untuk ditampilkan 

ke web browser 

• 
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Dikarenakan bertumpu pada platform Flash, aphikasi web yang Flex 

based tidak melakukan proses HTML Rendering kctika mempresentasikan 

dirinya melalui browser. Selain itu juga, Flex dikembangkan dengan konsep n 

tier, yait pcmisahan layer antara data access, presentation, business process 

dikarenakan flash tidak dapat melakukan direct connection ke data source 

semisal DBMS ataupun data source dalarm bentuk lain 

Untuk memulai pengembangan aplikasi Flex, Adobe telah menyediakan 

Flex SDK ( Software Development Kit ) sebagai koleksi/ pustaka kelas yang 
dapat dipakai baik melalui IDE ataupun secara traditional. IDE yang telah 
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disediakan khusus oleh Adobe adalah Adobe Flex Builder ( hingga saat ini, 

sudah memasuki versi 3), yang memungkinkan developer membuat aplikasi 

Flex sccara visual, layaknya pengembangan aphikas desktop dengan IDE nya 

masing- masing. Dahulunya, beberapa developer web, sering mengalami 

kesulitan ketika menyediakan content berbasis flash, dikarenakan mekanisme 

yang dilalui tidak sesingkat pembuatan content HTML bias, Namun kini 

dengan Adobe Flex Builder, masa-masa sulit tersebut dapat dilalui dengan 

usa.ha selayaknya pengembangan aplikasi web secara tradisional 

2.4.2. Kelebihn Adobe Flex 

Beberapa kelebihan adobe flex antara lain 

I. Kemudahan dalam melakukan layouting aphikasi dengan fitur drag n 

drop komponen, tersedianya panel properties dan event untuk 

masing- masmng kompopen, serta pengaturan posisi komponen dan 

tampilan aplikasi secara keseluruhan melalui fitur constraint 

2 K em udahan  koneksi ke sumber data dengan adanya fungsi yang 

terintegrasi untuk menyediakan RPC Service 

3. Konsep multi layer /page pada presentasi dengan menggunakan 

View States 

4. Kemudahan dalam membuat animasi transisi dan effect pada tiap 

tiap komponen dan layer yang digunakan dalam pengembangan 

aplikasi 

5. Compiler dan debugger yang terintegrasi, dengan beberapa opsi 

pilihan output 

6. Mulai dani Flex 3 $DK, aplikasi Flex dapat di konversi secara madah 

menjadi aplikasi AIR (Adobe Integrated Runtime), yaitu aplikasi 

Web yang benar-benar berubah menjadi aplikasi desktop dengan 

keunggulan cross platform yang dimiliki aplikasi web 
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2.5. ADOBE FLEX BUILDER 

Flex merupakan software yang dikembangkan oleh Adobe yang dapat 

digunakan urtuk membuat aphikast bark aphikast berbasis web atau aplikast 

yang berbasis desktop dengan memadukan kemampuan teknologi-teknologi 

software Adobe yang telah dikembangkan sebelumnya 

Flex secara sederhana merupakan sebuah framework yang dapat 

digunakan untuk membuat RIA (Rich Internet Application ) yang berbasis 

Flash Player. Sclain merupakan sebuah framework, Flex juga menpakan 

bahasa baru yang dapat disebut dengan istilah MXML, markup language based 

on Etetensible Markup Language (XML). Layaknya XML, Flex yang 

merupakan MXML hanyalah sebuah text, jadi MXML sangat mudah 

dikembangakan hanya dengan menggunakan text editor 

Adobe Flex Builder dikembangkan dalam 2 versi, yaitu standard dan 

professional. Adobe Flex Builder versi standard meliputi 

1. Powerfll coding tools, dapat memudahkan programmer dalam proses 

coding karena adanya pewamaan coding, penyelesaian bagian dari 

kata bahasa pcmrograma secara otomatis, pengempisan kode dan 

debug 

2. Code refactoring engine, memudahk.an dalarn proses 

menghubungkan, mengubah struktur dan memberi nama class, 

methods atau van±able. 

3, Wisal «design interface, memudahkan dalam membuat design dengan 

adanya components dan bantuan CSS 

4. Spport Adobe AIR, sehingga memudahkan dalam melakukan proses 

pembangunan aplikasi, debug, package 

5. Backends wizard, untuk membuat backend program dengan bantuan 

hahasa pemrograman Java, ASP net, Adobe ColdFusion dan AIR 

lex Builder 3 Profesional lebih jauh menamhahkan kemampuan 

visualisasi data yang kat, pada datagnid lanjutan baru, memori dan profiler 

kinerja dan dukungan untuk pengujian fungsional otomatis untuk 

mengembangkan aplikasi bisnis penting. 
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Fitur pada Adobe Flex Builder versi standar sudah termasuk di versi 

professional ini. Dan berikut adalah beberapa keunggulan dani verst 

professional 

1. Interactive Data Visualization, programmer dapat membuat 

visualisasi data interaktif dalam bentuk chart dan support API 

2. Advanced DataGrid, dapat mengeksplorasi data yang kompleks 

3. Powerfull testing tools, yang menunjang developer aphikasi untuk 

memperhitungkan besar memory dan kebutuhan kinerja CPU, 

sehingga dapat meningkatkan efisiensi kinerja aplikasi 

• 
\ 

Fy 
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I 
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Gamber 2.5. Famplan Adobe lex Builder 3 

Halaman kerja pada Flex Builder, terbagi menjadi 4 komponen 

utama, yaitu 

I. Menu Bar, merupakan bagian yang dapat memberikan akses ke 

semua perintah atau fitur pada Flex Builder 

2 'Toolbar, berisi beberapa tombol perimtah yang digunaka 

3. Views, merupakan panel-panel yang ada pada Flex Builder 

Defaultnya terdini dari 4 bagian, yaitu Flex Navigator, Outline, 
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Editor dan Problems. View yang lain dapat ditambahkan dengan 

mcngakses menu Window > Other Views. Diantaranya 

Flex Navigator, berisi project besenta file-filemya yang dapat 

diatur keadaannya (terbuka dan tertutup) 

b Outline, merupakan sebuah jalan pintas untuk memudahkan 

menemukan bagian code yang akan diubah 

e. Editor, mcrupakan panel yang memperhihatkan isi dari file code 

program. Terdiri dani 2 tab, yaitu Source dan Design. Pada tab 

Design, kita dapat mengubah semua component sccara langsung, 

sedangkan pada tab Source, bhagian yang diubah akan diberi tanda 

berupa highlight 

• Problems, pada panel imilah keterangan error program 

diperlihatkan 

Cobalah masuk ke menu Project > Build Automatically (biarkan 

dalam keadaan centang - aktif) SchinggA, sctiap project di 

smpan, maka otomatis project akan di compile dan langsung 

memberitahukan jika ada bagian program yang error 

4. Perspectives, merupakan sebuah paket" yang dapat menset tampilan 

views. Kita dapat mcngubah perspectives Flex Builder sesuat dengan 

kebutuhan pekerjaan, seperti flex Debugging, Flex Development, 

Flex Profiling maupun perspectives lainnya yang dapat dipilih 

Selain itu, kita juga dapat mengkostumisasi perspectives dan menu 

Widow> Perspectives > Customize Perspective 

2.6. APACHE WER SERVER 

Apache telah digunakan sebagair webserver karena terbukti benar-benar 

terun dan dapat diandalkan Hampir 70% dani jumlah server di dunia 

menggunakan Apache sebagai webserver 
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2.6.1. Tentang Apache Web Server 

Pada February 1995, web server yang paling popular adalah HTTP 

daemon yang dibuat oleh Rob MC Cool di National Center for Supercomputing 

Application, di universitas Illinois, Urbana-Champaign. Tetapi perkembangan 

web server ini terhenti ketika Rob meninggalkan NCSA pada pertengahan 

1994. Saat itu banyak webmaster yang telah membuat extensi tambahan sendiri 

terhadap program milik Rob, dan Juga tidak sedikit perbaikan bug yang telah 

diselesaikan. Sekelompok webmaster imi kemudian saling berhubungan dan 

mulai menggabungkan hasil kerja masing masing, yaitu dengan 

memanfaatkan fasilitas server dan bandwidth dani California Bay Area dan Hot 

Wired. Beberapa kontributor dari pekerjaan ini kemudian membentuk Apache 

Group. Dengan menggunakan NCSA 8 httpd L 3  sebagai basis, maka pada 

April 1995 Apache server pertama kali diedarkan secara resmi. Secara 

kebetulan NCSA memulai kembali proyeknya. Kedua kelompok ini kemudian 

saling berbagi ide dan perbaikan - perbaikan yang diperlukan. Sambutan 

masyarakat terhadap Apache termnyata bagus, dan untuk meningkatkan kinerja 

yang lebih baik, maka dilakukan desain ulang terhadap arsitektur Apache 

Struktur yang modular, AI yang mudah dikembangkan merupakan beberapa 

tambahan yang penting, dan pada Desember 1995. Apache versi L 0  mulai 

diedarkan ke masyarakat luas. Kurang dari I tahun sejak Apache group 

didinikan, Apache server melampaui jumlah penggunaan NCSA ht.pd dan 

menjadi server internet yang paling popular 

2.6.2. Fasilits Yang Dimiliki Apache Webserver 

Apache Web Server dalam merespon client sangat cepat jauh melebihi 

server NCSA. Mampu dikompilasi sesuai dengan spesifikasi HTTP yang 

sekarang. Server Apache dapat otomatis berkomunikasi dengan client 

browserya untuk menampilkan dengan tampilan yang terbaik pada client 

browsernya Misalnya browser ingin menampilkan dalam bahasa spanyol maka 

apache web server otomatis mencani dalam servisnya halaman-halaman 

dengan bahasa spanyol. Web server apache secara otomatis menjalankan file 
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index html, ha laman utamanya untuk ditampilkan sccara otomatis pada 

clientnya 

Web server apache mempunyai level-level pengamanan Mendukung 

transaksi yang aman (secure transaction) dengan menggunakan SSL4 Secure 

Socket Layer). Mempunyai dukungan teknis melalui web 

2.7. PHP 

PHP adalah bahasa scripting yang menyatu dengan HTML dan 

dijalankan pada server side. Artinya semua sintaks yang dibenikan akan 

sepenuhnya dijalankan pada server sedangkan yang dikirimkan ke browser 

hanya hasilnya saja. Gambaran aliran data dari sebuah server dan database 

server hingga browser computer client dapat dilihat pada gambar dibawah 

PH 
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2.7.1. Pengenalan PHP 

PHP merupakan bahasa berbentuk script yang disertakan dalam 

dokumen HTML, bekerja di sisi server sehingga script-nya tak tampak di sisi 

client. PHP dirancang untuk dapat bekerja sama dengan database server dan 

dibuat sedemikian rupa schingga pembuatan dokumen HTML yang dapat 

mengakses database menjadi begitu mudah atau secara umum dokumen yang 

dihasilkan adalah dokumen WEB Dinars 

pH dapat berinteraksi dengan hampir semua teknologr web yang sudah 

ada. Developer bisa menulis scbuah program PHP yang mengeksekusi snatu 

program CG] di server web lain. Fleksibilitas in amat bermanfaat bag pemilik 

situs-situs web yang besar dan sibuk, karena pemilik masih bisa 
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mempergunakan aplikasi-aplikasi yang sudah terlanjur 10 dibuat di masa lalu 

dengan CGI, ISAP, atau dengan scnpt seperti perl, Awk atau python selama 

proses migrasi ke aplikasi baru yang dibuat dengan PHP [i mempermda.h 

dan mem perhalusperalihan antara teknologi lama dan teknologi baru 

PH membuat proses pengembangan aphikasi menjadi mudah karena 

kelebihan-kelebihannya, yaitu: 

pHP diterbitkan secara gratis (Open Source) 

Script (kode program) terintegrasi dengan file HT\MI,, sehingga 

developer biasa berkonsentrasi langsung pada penampilan dokumen 

webnya 

PHP dapat berjalan pada sistem operasi yang berbeda 

Tidak ada proses compiling dan linking. 

Sintak pemrogramanmya mudah dipelajari, sangat menyerupai C dan 

Perl 

Integrasi yang sangat luas ke berbagai server database 

Pads saat ini PHP eukup popular sebagai piranti pcmrograman WE di 

lingkungan Linux. Walaupun demikian HP sebenamnya juga dapat berfungsi 

pada server-server yang berbasis UNIX, Windows dan Macintosh Pade 

awalnya PHP dirncang untuk berintegrasi dengan Web Server Apache, tetapi 

sekarang ini PHP juga bekerja pada Web Server lainnya sepert AES dan PW$ 

PHP bersifat freeware, artinya bebas untuk dipakai tanpa harus mcmbayar 

hsensi 

2.7.2. Pegganaan PHP 

PH? merupakan bahasa pemrograman web, penulisan script PHP dapat 

dijadikan satu dengan kode html dan disimpan dalam satu file yang sama 

ataupun berdiri sendini dengan nama file berekstensi php. Cini khas PHP 

diawali dengan tanda <php " dan diakhiri dengan " " PHP memihiki 

fasilitas untuk melakukan koneksi ke database. Script program PHP disimpan 

dan dijalankan di sisi server sehingga keamanan data lcbih terjamin Contoh 

penggunaan script php dapat dilihat pads program di bawah ini 
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<php 
phpmfof ; 

> 

2.8. DATABASE MYSQL 

Dalam bahasa SOL pada ummnya informasi tersimpan dalam tabel 

tabel yang secara logik merupakan struktur dua dimensi terdiri dani baris (row 

atau record) dan kolom(column atau field). Sedangkan dalam sebuah database 

dapat terdiri dari beberapa table. 

2.8.1. Pengenalan MySQL 

MySQL merupakan software resmi yang dikembangkan oleh perusahaan 

Swedia berama MySQL AB,yang waktu itu berama TeX Data Konsult 

AB.Pada awalnya MySQL memakai nama mSQL atau mini SQL"sebagai 
antarmuka yang digunakan, termyata dengan mcnggunakan mSQL itu 

mengalami banyak hambatan, yaitu sangat lambat dan tidak fleksibel. Oleh 
karena itu, Michael Widenius ("Monty"), panggilan akrabnya, berusaha 

mengembangkan interface yang tersebut bingga ditemukan MySOL. Kala itu, 

MySQL didistibusikan secara khusus, yakni untuk keperluan nonkomersial 

bersifat gratis, sedangkan untuk kebutuhan komersial diharuskan membayar 
hisensi. 

Barlah scjak versi 323 19, MySQL dikategonikan software berlisensi 

GPL, yakni dapat dipakai tanpa biaya untuk kebutuhan apapun Hingga kini, 

MySOL dapat dijalankan di berbagai sistem operasi misalnya Linux, Unix, 

Windows. Kelcbihan MySQL adalah pada kecepatan akses, biaya, konfigurasi, 

tersedia source code karena MySOL dibawah Open Source License dan 

mcnjadi database opon source yang sangat popular MySOL merupak.an 

database relational (RDBMS) yang mempunyai kemampuan yang sangat cepat 

untuk <?php phpinfo; ?> menjalankan SQL dengan multithread dan 

multiuser. Oleh karena itu, dengan dengan mchihat begitu tingginyapotensi 

MySQL untuk dijadikan scbagai database yang andal, segala feature 



pendukung terus dikembangkan agar penggunaan MySQL dapat lebih optimal 

lagi 
Ada beberapa alasan mengapa MySOI menjadi database yang sangat 

populer dan digunakan oleh banyak orang, antara lain ialah 

MySQL merupakan database yang memiliki kecepatan yang Aingg 

dalam melakukan pemrosesan data, dapat diandalkan dan mudah 

digunakan serta mudah dipelajari 

MySQL mendukung banyak bahasa pemrograman seperti Java, C, 

C++, Phyton, dan PHP 

Koneksi, keccpatan dan keamanan membuat MySQL sangat cocok 

diterapkan untuk pengaksesan database melalui internet dengan 

menggunakan bahasa pemrograman Perl atau PHP sebagai 

interfacenya 

MySQL dapat menangani database dengan skala yang sangat besar, 

dapat menampung 60 ribu tabel, dan juga bisa menampung S miliyar 

baris data, selain itu batas indeks pada tiap tabel dapat menampung 

mencapai 32 indcks 

Dalam hal ini relasi antar tabel pada suatu database, MySQL 

menerapkan metode yang sangat cepat yaitu dengan menggunakan 

metode one sweep multijoin. MySQL sangat cfesien dalam 

nengelola informasi yang kita minta yang berasal dart banyak tabel 
sekaligus 

Multiuser, yaitu dalam satu database server pada MySOL dapat 
diakses olch beberapa user dalarm waktu yang sama tanpa 
mengalami konflik atau crash 

Security yang dimiliki database MySQL dikenal baik karena memilki 

lapisan serkuritas seperti subnetmask, nama host dan izin akses user 

dengan sistem perizinan yang khusus serta password yang dimihiki 
setap user dalam bentuk data terenkripsi 

MySQL merupakan software yang bersifat free atau gratis 
2.8.2. SL 
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2.8.2. SOL 

SQL(Structured Query Language) merupakan bahasa query yang 

digunakan untuk mengakses database relastional. SQL sekarang sudah menjadi 

bahasa database standard dan hampir semua sistem database memahaminya 

SQL terdiri dani berbagai jenis statemen. Semuanya didesain agar dia 

memungkink.an untuk dapat secara interaktif berhubungan dengan database 

Penggunaan SQL pada DBMS ( Database Management System ) sudah cukup 

luas. SQL dapat dipakai oleh berbagai kalangan, misalnya DBA ( 

Database Administrator ), progammer ata0pun penggna Hal ini 

disebabkan karena 

SOL scbagai bahasa administrasi database Dalam hal ini SOL 

dipakai oleh DBA untuk menciptakan serta mengendahikan 

pengaksesan database 

SQL sebagai bahasa query interaktif Pengguna dapat memberikan 

penintah-perintah untuk mengakses database yang scsuai dengan 

kebutuhannya 

SOL sebagai bahasa pemrograman database Pemrogram dapat 

menggunakan perintah-perintah SQL dalam program aphikasi yang 

dibuat. 

SOL sebagai bahasa klien/server SOL juga dipakai sebagai untuk 

mengimplementasikan sistem klicn/server. Sebuah klien dapat 

menjalankan suatu aplikasi yang mengakses database. Dalam ha ini 

sstem operasi antara server dan klien bisa berbeda. Di samping hal 

terscbut diatas SQL juga diterapkan pada internet atau intranet utuk 

mengakses database melalui halaman-halaman web untuk 

mendukung konsep web dinamis 

2.8.3. Kelebihawn MySOL 

Beberapa kelebihan yang dimihki oleh MySOL 

a Menghemat waktu proses pen gistan data 

b. Menghemat waktu proses pengambilan data 

c. Proses pengambilan data lebih fleksibel.S 

• 
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d. Sebuah Software database yang Open5Source 

e. MySQL merupakan sebuah database server, jadi dabat diaksecs 

dani jauh dengan menghubungkannya melalui internet 

f MySOL merupakan scbuah database server, karena dapat 

mnelakukan query yang men gakses database pada Server 

g MySQL mampu menerima query yang bertumpuk dalam satu 

permintaan. 

h. Data dapat diakses secara bersama oleh lebih dari satu pengguna 

pada waktu yang bcrsamaaa 

i. Kemampuan akscs data di berbagai tcmpat dengan 

menggunakan transmisi elektronik 



BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

Perancangan sistem bertujuan untuk mencani bentuk yang 

optimal dani aplikasi yang akan dibangun dengan mempertimbangkan berbagai 

fak tor-faktor permasalahan dan kebutuhan yang ada pada sistem Upaya yang 

dilakukan adalah dengan berusaha mencani kombinasi penggunaan teknologi 

dan perangkat lunak(software) yang tepat sehingga diperoleh hasil yang 

optimal dan muda.h di implementasikan 

J.1. KEBUTUHAN SISTEM 

Sister yang dibtuhkan untuk membagun System Informasi Ccografis 

Wakaf terdiri atas perangkat kerast hardware) dan pemagkat lunak(software) 

31.1, Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan adalah PC(Personal Computer) yang 

terhubung dengan janingan, baik jaringan internet maupun local. Spesifikasi 

perangkat keras yang harus dipenuhi unttuk pengembangan perangkat lunak 

yang dirancang adalah minimal dapat menjalankan perangkat lunak scsuai 

kebutuhan. Perangkat yang dibutuhkan sangat bergantung pada kebutuhan 

aphikasi itu sendiri 

3.1.2. Peranglat Lunak 

Untuk menggunakan SIG wakaf ini,diperlukan pcrangkat lunak sebagai 

berikuf 

Sistem operasi computer 

Web server apache 

e. Google map, Flex Builder 

d Browser internet. Ms. Internet Explorer, Mozilla, Opera 

3.1.3, Data Spasial dan Atribat 

Data yang digunakan pada SIG wakaf ini berupa data spasia( peta) dan 

data atnibut dengan mengambil sample pada daera.h Tembalang 
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3.2. PERANCANGAN SISTEM 

Data atnibut merupakan keterangan dani data spatial yang telah digitalisasi 

sebelumnya. Data atribut ini disimpan dalam suatu table dengan record yang 

berisi informasi yang akan disampaikan. Scbelumnya dilakukan pengumpulan 

data yang nantinya akan dijadikan basisdata schingga dapat memberikan 

informasi atau keterangan yang diperlukan Adapun data-data yang 

dikumpulkan antara lain: 

Admin 

2. Lokasi wakaf 

3. Pewakaft wakif) 

4. Nadzir 

5. Saksi 

Dari data-data tcrsebut akan dikelompokkan menjadi data-data 

atribut ke dalam table 

3.2.1. DFD(Data Flow Diagram) 

Data Flow Diagram (DFD) merupakan alat yang digunakan untuk 

mnenggambarkan suatu sister yang telah ada atau sistem baru yang akan 

dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan figik 

dimana data tersebut mengalir atapun lingkungan fisik dimana data tersebut 

akan disimpan (Jogiyant0, HM, 200$ -700) 

DFD pada Sistem Informasi Geografis Marajemen Aset Wakaf 

menggambarkan proses-proses keseluruhan yang ada pada SIG Manajemen 

Aset Wakaf. DFD pada SIG ini terbagi dalam beberapa level yaitu level 0,I 

dan 2. Berikut adalah gambar DFD-nya 

Level 0 

) END 

Gambar 3.4. DED level 0 



Level l 

1RT 

Level 2 

PROSES 

Gaabar 3,2. DFD level I 

PROSES 

REPORT 

Gambar .3. DFD level 2 
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3.2.2. Entity Relationship Diagram(ERD) 

ERD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data 

dalam basis data berdasarkan objek-objck dasar data yang mempunya 

hubungan antar rclasi 

Entity Relationship Diagram pada Sistem Informasi gcogratis 

Manajemen Aset Wakaf yaitu menggambarkan hubungan antara entty yang 

yang terlibat dalam pewakafan. Berikut ini adalah gambar Entity Reationship 

Diagram pada Sistem Informasi Manajemen Aset Wakaf 

8at 

±east 

Gambar 34. Entity Relationship Diagram SIG Manajemen Aset Wakaf 
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3.2.3, Relasi Antar Tabel 

Berikut merupakan gambar relasi tabel dari database aphkasi SIG 

Manajemen Aset Wakaf 

half 

Ta • 
'eu,it ti 

la. mall rat 

5arr at 

' 
aw. a 

I 

r ue  

EE 
a le 

wt4 ct, Slit 

wet flat 'at 4 al! 

·- 
t Sau_Sd 

'. le. tat 

4eof r.,•, 
kw.ll bl lip, n . 

lM de �1•, n r le 

Al art n lair wt 

Gam bar J.5. Relast Amar Tabet 
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3.24. Tabet Database 

Struktur Table Admin 

Field Type Collation 

p id admin  it(15 

L w ere.n  vach.et5 lint_$weds_ci 
[ paword vwchart0') latin1_weds.h_cl 

tin1_dish_ci 

hint_dish_i 

tin1_rdsh_c 

tot lat.int_sedih_ei 

awchar,,20 lain1_sdst_e 

wchart.70) tin!_rdoh_c 

tot ltin!_doh_ci 

tot ltn!_swdish_ti 

whae($0) latint_edish_el 

wchart5 litint_dash_c 

leteg 

fl lecn mno t  

E  lelrhe 

4 

E mm 

E l  

Eno_alt_wlat 

fag9al_poorlmn 

Eno_otfat 

r jn l  

f bontl  

t  lat 

f iltu  

El  longitude 

fl tjun_diwell 

Struktur Table Aset Wakaf 
�--=-������- 

hype Collation Attribute lull Detolt Dr 
it(% Ne Aloe auto_increment 

arch.p.00) ltint_doh_ti Ne No 

mt( 11 
rha( 100 

ate 
wcha( 100' 

whet 100 

wch 10 

Struktur Table Pewakafl Wakif 

t it.pee #! 

Type 
in( 15) 

vwchar0.300') 

Attribute lief pet £et 

Ne None ate_increment 

Ne Non 

lo Nooe 

lo lone 

No Nooe 



Strukt Table Nadzir 

field Type C ol i  Attribute  f  bet.lt  bes  

n d  i(11 Ne Aon auto_incrernet 

-F .. arch.,3o0 lat1_sedsh_c e doe 

5 Jen.is_eamin vrchan.2') latint_swede_c Ne gee 

□ tggal_lahr da Ne lord 

e l.t et latint_sedie.h_ci lo lord 

L telep i( t2 Ne lo 

r peerj achar,200 lain1_swedesh_c Ne None 

r et_id in(11 Ne led 

Struktur Table Saksi 

field Type Colle Alt tu.l Deft Errs 

• id i( 1 4¢ Noe 
_crerent 

£ 0.. 

' 300 loin_sh_ti l love 

 
lei_bell vrcha,200 lei.hi lo Non 

� tang9al_ihir 

- 
No lee 

r l.t et letit_sredessh_ci N lone 

£ tel.po 2 tl Ne 

-l pelerj wchar,200 lot1_sreh_ci le loo 

0 
rt_ 

(ff ti lo 

Stuktur Table Kecamatan 

Field hype Colation Attributes lelf Default Extra 

r id lecnmstan it15 Ne Nore 

c lame_lecameta arc.ha,30 ltin!_sedish_ti Ne None 

Struktur Table Kelurahan 

Field hype Collation Attributes Null Default Extra 

B d eraa it(15) No lNone at0 cement 

2 llama_lelraha archar,300) latint_seedish_d N lNone 

J llama_lecamatan archer,30 latint_pedish_ N None 

J id_eca : r it(5) No None 
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3.J, KONTEN APLIKASI 

Penggunaan Google Maps pada Sistem Informasi Gcografis Manajemen 

Aset Wakaf adalah untuk menampilk.an peta lokasi daerah asset wakaf Peta 

akan dilengkapi dengan titik-titik sebagai penanda( marker) dani lokasi asset 

wakaf. Dan apabila marker-marker tersebut di khik, maka akan muncul 

informasi-informasi yang telah ada atau yang telah disikan mengenai asset 

wakaf Selain itu, pada Sistem Informasi Manajemen Aset Wakaf ini juga 

terdapat report mengenai keseluruhan jumlah asset wakaf yang dimiliki, haik 

yang sudah dimanfaatkan sebagaimana mestinya maupun belum dimanfaatkan 

3.4. RANCANGAN LAYOUT 

Untuk memperjclas gambaran tentang aplikasi, berikut ini rancangan 

layout atau desain aphikasi yang akan dijalankan melalui browser internet 

34.1. Rancangan layout tame 

Layout utama merupakan tampilan yang bisa diakses oleh semua user 

baik admin maupun user biasa. Untuk user biasa hanya dapat mengakses 

halaman ini, karena tidak dapat mengisi, mengupdate maupun menghapus data 

Berikut gambar desain/rancangannya 

f 

1 
I 4 I 

2 
3 

6 [ 
Gam bar 3.6. Rancangan Layout Utama 
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Keterangan 

Title Bar 

2. Keterangan Wakaf 

3 Peta 

4. Tipe map 

5. Tombol fungsional peta (zoom in, zoom out) 

6. Tombol Login 

Berikut ketcrangan dari masing-masing momor pada gambar 

I Title bar 

Title bar merupakan tem pat untuk judul/nama dari aplikasi 

2. Keterangan 

Berisi scdikit ketcrangan mengenai Wakaf 

3 Peta 

Arca ini adala.h arca pcta yang dapat dilihat oleh pengguna Peta yang 

ditampilkan dalam area ini memiliki perbesaran tertentu 

4. Tipe map 

Merupakan tombol untuk memilih tipe peta yang akan digunakan, yaitu 

tipe map, satellite, hybrid dan terrain 

5 Tombol fungsional peta (zoom in, zoom our) 

Fombol-tombol yang mengendalikan peta sesuai dengan fungsinya 

untu.k zoom n dan zoom oul 

6. Login user 

Login digunakan untuk admin untuk masuk ke dalam aphikasi sehingga 

dapat mengisi, mengupdate maupun menghapus data aset wakaf 

.4.2. Raneangan layout untuk input data 

Layout ini merupakan halaman yang hanya bisa diakses oleh admin, karena 

halamanlayout ini igunakan untuk menginput, mengupdate maupun mcnghapus 

data. Untuk masuk ke halaman ini, admin harus login terlebih dahulu. Berikut 

adalah tam pilannya 
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I 

! jl 2 5 

n  
4 

' 

' 

Keterangan 

Title Bar 

2 Menu 

3. Submcnu 

4 Peta 

5. Tipe map 

6. Torbol fungsional peta (zoom in, zoom out) 

Berikut keterangan dari masing-masing momor pada gambar. 

I Title bar 

Title bar merupakan tem pat untuk judulinama darn aphikasi 

2 M e n u  

Berisi menu yang akan di inputkan datanya 

3. Submenu 

Berisi isi dari menu yang akan di nputkan datanya 

4. Peta 

Area ini adalah area peta yang dapat dihihat oleh pengguna Peta yang 

ditampilkan dalam area ini memiliki perbesaran tertentu 
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5 Tipe map 

Merupakan tombol untuk menihih tipe peta yang akan digunakan, yaitu tipe 

map, satellite, hybrid dan terrain 

6. Tombol fungsional peta (zoom in, zoom out) 

Tombol-tombol yang mengendalikan peta sesuai dengan fungsinya untuk 

zoom in daan zoo out 



BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

4.1. IMPLEMENT ASI SISTEM 

Implementasi sister merupak.an tahap dimana sistem siap dioperasikan 

pada keadaan yang sebenamnya, sehingga akan diketahui apakah sistem yang 

dibuat benar-benar dapat menghasilkan tujuan yang diinginkan. Sebelum 

program diimplementasikan, program harus bcbas dari kesalahan. Kesalahan 

yang mungkin tcrjadi antara lain kesalahan penulisan bahasa, kesalahan logical 

atau kesalahan sewaktu proses. Setelah program bebas dari kesalahan maka 

program diuji dengan memasukkan data untuk diolah 

4.2, TAMPILAN AWAL PROGRAM 

Dalam tampilan awal program terdapat form login Form login hanya 

digunakan oleh admin dan petugas, karena admin dapat menggunakan semua 

fasilitas yang disediakan oleh sistem baik pengeditan atau penambahan data 

spasial maupun data tabular 

e 

0. 
.4 

% bl 

hi«4.4 

" .., " 
id0/ 

%9 

-- 

Ganbar 4.1. Tamp»lam A wal Pro grant 
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Pada tampilan tersebut terdapat marker-marker yang merupakan titik 

titik lokasi aset wakaf. Apabila mouse diarahkan ke salah satu marker,akan 

muncul nama asset dan apabila marker di chick,akan muncul keterangan 

mengenai aset wakaf tersebut. Benikut adalah tampilannya 

Garm bar 4.2. Tampilam Marker 



de 

cg 
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Tampilan awal program juga terdapat button login yang dpcruntukkar 

kepada admin,apabila di chick akan muncul panel untuk memasukkan nama dan 

password dengan benar, jika admin memasukkan nama dan passwordnya salah 

maka akan muncul pesan "invalid username password. Please try again" 

Gan bar 4.4, Taylan Log 
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4.3. TAMPILAN PROGRAM ADMIN 

Tampilan awal admin sama dengan tampilan awal program, hanya pada 

tampilan admin terdapat menu Tambah Data yang mempunyai sub menu 

tambah wakaf, tambah kecamatan, dan tambah kelurahan. Berikut adalah 

Tampilannya 

I 

- 

- 

- 

I.Ill 

Gabar 4.5. lap~lam Sub men Tan.bash Dease 

Sedangkan pada menu Laporan mcmpunyai sub menu Daftar Aset 

Wakaf, Daftar Kecamatan dan Daftar Kelurahan Benikaut adalah tampilannya 
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4.3.1, Menu Tambah Data 
4.3.1.1. Sub Menu Tam bah Wakaf 

Pada sub menu Tambah Wakaf, admin dapat mengisikan data-data yang 

berkaitan dengan wakaf, yaitu bcrupa Aset wakaf, nama pewakaf, saksi, serta 
nadzir. Dalam form tambah wakaf, yang pertama adalah memasukkan data 
Aset wakaf terlebih dahulu, setelah itu klik next untuk memasukkan data 

pewakafrwakif, data saksi dan selanjutnya nadzir. tampilan untuk masing 
masing form adalah sebagai berikut 

17 

EI3 " 

- 

• 

Gaunbar 4.. Tapilan Sart menu abash Waka(Dau Asset Wallaf 

Keterangan 

Pada tabel aset wakaf, admin memasukkan omor Akta wakaf nama, jenis 
wakaf baik yang berupa bangunan maupun tanah,bentuk wakaf luas 
asct,tanggal penerimaan, diwakafkan,alamat, 
kecamatan,kelurahan dan keterangan lain yang menyangkut aset wakat 
Untuk menandai pada peta, check lokasi daerah aset,maka akan muncul 
latitude dan longitude dari daerah aset yang dipilih,selanjutnya simpan dan 
next ke form selanjutnya yaitu form Data Pewakaf 



r u t  

........ 

----- 

Gnbar 4.8. Tamila Sch men Tahah W'adaf(Data Pewailaf 

Keterangan 
Pada tabel Data Pewakaf, admin memasukkan nama pewakaf, jenis 

kclamin, tanggal lahir,tclepon,alamat dan pekerjaan, selanjutnya simpan dan 

next ke form selanjutnya yaitu form Data Nadzir 

-- 
0.6de 

Gabar 4.9. Tampilan Sub men Tam bah Waka Daa Nadir) 



«Arr jens Keterangan tte nama 0all 

admin menasuxan pad% tuhel Dara Nad7if, 6egean, selanjumya simpan 
. larf i1Ms 

ks1iii .titttggeest! lair telepur.anti . beroe taboo.h 

}geii Air ii ea sang. veeta mute ~air 
@dgr.Jal mggukkn ta nadir keds tetelat emua daa 
Ht!th 1' .an tkar ke form selanjutnya yaitu form Data diimpan, chick next untuk melanut n f 

Saksi 

Keterungun 
ada tabei Data Saksi, admin memasukkan nama hadzir jenis 
kelamin,tanggal lahir.telepon,alamat dan pekerjaan, selanjutnya simpan 
Saksi dalam wakaf harus lebih dan satu orang, maka setelah sirpan data 

scorang saksi.click button tambah saksi,lalu masukkan data saksi kedua 
Setelah semua data saksi disimpan, click done 
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4.3.1.2. Sub Menu Tambah Kecamatan 

Pada sub menu Tambah kecamatan, admin dapat mengisikan data-data 

nama kecamatan,luas dan ketrangan-keterangan lain yang menyangkul 

kccamatan yang dicatat 

Gambar 4.41. Taepila Sch menu Tambeh Kecaaa 

Keterangan 

Pada tabel Data kecamatan, terdapat save,back dan update. Apabila data 

kecamatan telah selesai diisi, maka pilih save,untuk membatalkan,pilih back, 

dan apabila ada kcsalahan atau tambahan, pada laporan daftar 

kecamatan,update ini yang akan menggantikan isi dari laporan daftar 

kecamatan yang telah dipcrbaharu 

4,3.1.3. Sub Menu Tambah Keluraha 

Sama seperti sub menu Tambah Kccamatan, sub menu Tambah 

kelurahan, admin dapat mengrsikan data-data nama kelurahan,nama Kecamatan 

dan kctrangan-keterangan lain yang menyangkut kccamatan yang dicatat. 

• 

Garn bar 4.12. Taylan Sah men Ta.bah kelwrahan 
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Keterangan 

Pada tabel Data kelurahan, terdapat savc,back dan update. Apabila data 

kelurahan telah selesai diist, maka pilih save,untuk memhatalkan, pilih back, 

dan apabila ada kesalahan atau tambahan, pada laporan daftar 

kelurahan,update ini yang akan menggantikan isi dani laporan daftar 

kelurahan yang telah diperbaharut 

4.3.2. Menu Laporan 

Pada menu Laporan,terdapat sub menu daftar aset, daftar kelurahan, dan 

daftar kecamatan Masing-masing sub menu adalah hasil dari inputan data yang 

telah dimasuk kan pada menu sebelumnya yaitu menu tambah data 

4.3.2.1. Sub Menu Daftar Aset 

Pada Sub menu dafta aset menampilkan aset-aset yang telah di 

inputkan. Sub menu daftar aset terbagr atas tiga kolom,yaitu bagian pertama 

berisi nama aset, nomor sertifikat, alamat dan bagian kedua berisi nama 

pewakaf,saksi dan nadzir sedangkan yang terakhir merupakan keterangan 

secara lengkap mengenai aset wakaf Berikut adalah tampilan per bagian: 
ii ..,. 

wa€at3 sip Rte 
" as .a 

le. do.$rt.flt le.t 

Md# tie/ HM. 0031$ fig 03 

Muhl lh 8 136$ 

q .c h / le  HM. 03262 fem xhiggglol 

M se d tu n  w M 0 1 2 3  l # T 0 / 0  

#sdiurlido 449g S g r o  

Muhoh. flurul 4id 4M 1739 M noywgI 

jdtiurul rd MM. 1479 dung Mundu 

e 4 u h % 4  4M 169 gMudu 
4 S o i l  At 4M 0030 ntig# 02/06 

Md8trlch 0.674#,124 Gamnbl, Mngurh 

Gambar 4.13. Taplam Sub menu Laftar Aset Bag.l 
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Gaber 4.14. Tarp#lam Sch men Darfiar Asent Bagg.2 

At uho.ha4.l 

••• OM 

ie t w.02/.11/2004 

T rin a  0000-po-to 

_tit G8.136% 

tu at 

i erg 

Al t  lag  lo.k. • 

• 

Lt« -0432839091434644 

Logitu 1147$14216177371 

udecide Lt.le t.el 

t 

ec rblg 

hue Sedgrl 

Gum bar 4.45. {apt.lam Sb anew Dafar Aeet Bag. 
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yang mengena keterangan 

Apabila salah satu aset di chick maka pada sub menu daftar aset akan 
di click, Benikut adalah menampilk.an 

tampilannya 

' 

0 . 00 4 0  

4 .  

-· ..... 
ti 

4 

4.# 

r 0  

.- 

esaeiii 

•• - 
4 

.,_ ....... ,.- 44a 

0 4 

•.. -, ........... 

- 
4 

lie00 • 1$ 

• •  •  4  

•  -  
0  

··- ···--- 
¢ ., .. ,, . 

··- 

.th 04 

f 

4 

• 
e e l  

Gebar 4.16 Tapilan Suh menu Dafar Aset 

Pada tampilan terdapat button new,edit,close dan delete. Masing 

masing tombol mempunyai fungsi sendini yaitu new untuk menambah aset,edit 

untuk merubah isi aset yang ada,delete untu menghapus salah satu aset dan 

close untuk menutup form. Berikut adalah tampilan dari button edit 

L e 4  

•  

Ganbar 4.1, Tampilam Edit Ase 
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4.3.2.2. Sub Menu Daftar Kecamatan 

Pada Sub menu Kecamatan, terdapat dua kolom yaitu kolom nama 

kecamatan dan keterangan. Berikut adalah tampilannya 

' 

• 

Gamber 4.18. Tapi la Sub menu Dafter kecamate 

4.3.2.J. Sub Menu Daftar Kelurahan 

Pada Sub menu Kelurahan, terdapat tga kolom yaitu kolom nama 

kelurahan,nama kecamatan dan keterangan. Benkut adalah tampilannya 

0ft 

• 
- - 

er b, 

7-.bee 6 %  

e  
•• 

l .g 

........ , 

ugw lb9 

Sn.rote .b 

uhr$ hag 

: - 

0 

Gambar 4.19. Tail Sub menu Dafiear Kelurahes 
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4.3.2.4. Sub Menu Jumlah Wakaf Per Kecamatan 

Pada sub menu ini terbagi atas tiga bagian, yaitu bagran pertama berisi 

nama kecamatan, bagan kedua berisi keterangan mengenai jumlah dan luas 

total wakaf dan bagian yang ketiga berisi rincian nama aset yang berada di 

kecamatan yang di click dan luasnya. Berikut adalah tampilan per bagian 

.at 

Tnbhg 

: 

I 

Gasbar 4.20. Tarmpilam Sub menu Judah Wakaf Per Kecamastem lag.I 

Toth label 

I 

Gambar 4.2A. Faplan Sh menu Jumlash Waka Per Keeamata Bag.2 
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ta (mo) 

Gabar 4.22. Tapilasn Suh en huntash Wakaf Per Kecamatan Bag. 

Apabila di chick nama kecamatannya,maka pada masing-masing bagran 

akan terisi sesuai data yang telah di inputkan. Berikut adalah tampilannya 

Ls70th. 244n 

ls(mo.a) 

¢ • 

• 

Ga@bar 4.23, Temptla Suh menu wmlash Wa.leaf Per ecute 

4,3.2.5. Sub Menu Jumlah Wakaf Per Kelurahan 

ada sub menu ini tcrbagi atas tiga bagian,yaitu bagian pertama berisi 

ama kelurahan, bagian kedua berisi keterangan mengenai jumlah dan luas 

total wakaf dan bagian yang ketiga benisi rincian nama aset yang berada di 

kelurahan yang di click dan luasnya. Berikut adalah tampilan per bagian 
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luraha 

dgrrlyo 

Tarn.bk Rd 

dung Munda 

sonbirote 

l "'•ngo�h•']O 

re, 

Gasnbar 4.24. Tampilan Sub menu humlah Wataf Per Kechuraha tag. 

Lesu e r  

y. i 

Gm bar 4.25. Tampila Sub menu Jumlah Wakaf Per KKelurahan Bag.2 

tu (me2 

Gama bar 4.26. Tampilan Sub menu .humlah Wakaf er Keluraham Bag. 

Apabila di click nama kelurahannya,maka pada masing-masing bagian 
akan terisi sesuai data yang telah di inputkan. Berikut adalah tampilannya 



M 
_wt 

,vww 
.id 

I 

o oh .  

le4.de¥ 

6 

• 

Gabar 4.27. apila Sb men hollaih Walaf Per Kelurahon 



BAB V 

PENUTUP 

5.1. KESIMPULAN 

Dani penjclasan yang telah diuraikan dani laporan ini dapat diambi 

kesimpulan yaitu 

Aplikasi Sistem Informasi Geografis Manajemen Aset Wakaf ini dapat 

membantu Departemen Agama dalam mengclola aset wakaf yang 

dimilikinya. 

2 Penggunaan Google Map AP(Application Programming Interface) dapat 

digunakan untuk membuat Sistem Informasi Oeografis 

5.2. SARAN 

Sistem Informasi Geografis Manajemen Aset wakaf ini masih dapat 

dikembangkan lcbih jauh lagi yaitu dengan menambahkan gambar pada 
masing-masing aset 
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