
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pendataan kependudukan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi 

Setiap daerah. Setiap kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk harus 

dilakukan pencatatan. Seiring dengan bertambahnya populasi penduduk didalam 

suatu daerah maka diperlukan juga lahan yang luas. Lahan yang dimaksud bukan 

hanya lahan untuk tempat tinggal, perkebunan, perkantoran, taman, jalan, dan tempat 

irigasi. Lahan yang tidak kalah penting yang harus disediakan disetiap daerah ialah 

lahan untuk pemakaman. 

Taman Pemakaman Umum (TPU) harus dimiliki oleh setiap daerah terutama 

daerah perkotaan yang memiliki penduduk yang banyak. Pekanbaru merupakan salah 

satu kota yang memberikan fasilitas pemakaman umum untuk masyarakatnya. 

Berdasarkan wawancara kepada kepala bidang pemakaman kota Pekanbaru memiliki 

enam area pemakaman umum yang dipersiapkan oleh pemerintah kota Pekanbaru. 

Tentu saja selain dari enam area tersebut masyarakat ada yang memiliki daerah 

pemakaman sendiri. Menurut dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman kota 

Pekanbaru area pemakaman umum kota Pekanbaru yaitu TPU Umbansari, TPU 

Lokomotif, TPU Kueni, TPU Tampan, TPU Palas dan TPU Payung Sekaki. Dari 

ketiga TPU tersebut sudah tidak bisa digunakan untuk penguburan jenazah lagi 

karena sudah penuh, yang masih efektif saat ini tersisa tiga TPU yaitu TPU Tampan, 

TPU Palas dan TPU Payung Sekaki. Saat ini luas pemakaman yang masih tersisa dari 

ketiga TPU di atas ialah tujuh hektar pemakaman muslim dan tiga hektar pemakaman 

non muslim  di TPU Tampan, lima hektar di TPU Palas dan tiga hektar di TPU 

Payung Sekaki. 

Dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman kota Pekanbaru memiliki 

beberapa masalah dalam pendataan makam seperti pemindahan jenazah ketempat 
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lain. Hal ini biasanya dilakukan karena alasan tertentu misalnya akan ada 

pembangunan di area pemakaman, tanah longsor, tanah sengketa, dan pemindahan 

jenazah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan pribadi. 

Pemindahan jenazah bisa dilakukan dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh 

pemerintah. Namun ada juga pemindahan makam yang tidak sesuai prosedur 

sehingga pihak keluarga sulit mencari makam yang akan dikunjungi. Tanpa data yang 

jelas maka keberadaan makam tersebut akan hilang. Penyebab kedua ialah karena 

tanda untuk makam sebelumnya telah hilang sehingga pengurus tidak mengetahui 

bahwa di tempat tersebut ada sebuah makam dan pihak dinas dalam pendataan 

makam masih menggunakan microsoft excel dan belum menggunakan sistem dalam 

pendataan makam. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh (Sofian, 2015) mengatakan 

untuk meningkatkan pelayanan pada pemakaman permasalahan yang ada pada tata 

letak suatu lokasi pada pemakaman umum yang perlu di perbaiki khususnya pada 

wilyah Jakarta. Masalah tersebut salah satunya adalah lokasi pada pemakaman 

tersebut yang kemungkinan akan terjadi penumpukan makam pada makam 

sebelumnya yang bukan dalam satu keluarga, kemudian masalah administrasi serta 

masalah directory atau petunjuk bagi keluarga atau ahli waris dalam mecari lokasi 

makam secara akurat. Dengan permasalahan tersebut di atas, maka solusi pemecahan 

masalah yaitu dengan membuat suatu sistem informasi pendataan dan pemetaan 

makam untuk membantu pihak pengelola makam berkerja lebih efektif dan efisien 

dalam pendataan makam dan membantu ahli waris untuk proses pemakaman serta 

membantu dalam pengelolaan makam sehingga makam lebih teratur.  

Berdasarkan uraian masalah yang disebut di atas, maka diperlukan sebuah 

sistem informasi yang digunakan untuk melakukan pendataan dan pemetaan makam. 

Hal ini dilakukan agar permasalahan di atas bisa dicegah. Dengan adanya sistem 

informasi yang mengatur tata letak keberadaan makam, maka makam-makam yang 

sudah ada akan bisa terdeteksi di dalam sistem. Oleh karena itu akan dilakukan 

sebuah penelitian yang berjudul “Sistem Informasi Pendataan dan Pemetaan 

Makam Kota Pekanbaru”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan rumusan masalahnya, 

yaitu “Bagaimana merancang dan membuat Sistem Informasi Pendataan dan 

Pemetaan Makam Kota Pekanbaru”. 
 

1.3. Batasan Masalah  

Batasan masalah pada penelitian ini bertujuan agar pembahasan tidak meluas 

dan dapat terfokus pada bidang kajiannya. Maka batasan masalahnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian dilakukan diwilayah taman pemakaman umum milik kota 

Pekanbaru yang dibatasi dua TPU yaitu TPU Tampan dan TPU Payung 

Sekaki. 

2. Pengembangan sistem menggunakan metode waterfall hingga tahap pengujian 

menggunakan metode black box. 

3. Perancangan sistem informasi menggunakan object oriented analys yang 

dibatasi empat diagram yaitu, usecase diagram, activity diagram, sequence 

diagram dan class diagram. 

4. User yang bisa mengakses sistem informasi pendataan dan pemetaan makam 

ini terdiri dari kepala dinas, admin dan operator yang ada di setiap kecamatan. 

5. Sistem ini dibangun berbasis web dengan menggunakan framework 

codeigniter. 
 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam melakukan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk membangun sebuah sistem informasi pendataan dan pemetaan makam 

yang dapat mengelola pendataan makam yang ada di kota Pekanbaru. 

2. Untuk membantu pihak ahli waris dalam mencari lokasi makam keluarganya. 

3. Untuk mempermudah kepala dinas, admin dan operator dalam melihat data 

dan lokasi makam yang ditampilkan dalam bentuk peta. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun diharapkan manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Membantu pihak dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dalam 

pendataan makam kota Pekanbaru lebih akurat dan meminimalisir kesalahan 

dalam pendataan makam. 

2. Membantu masyarakat dalam mendapat informasi lokasi TPU perkecamatan 

di Pekanbaru dan informasi tata letak makam keluarganya lebih akurat. 
 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan laporan penelitian ini terdiri pokok-pokok 

permasalahan yang dibahas pada masing-masing bab yang diuraikan menjadi 

beberapa bagian. 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan secara umum mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini menguraikan mengenai landasan teori tentang teori-teori umum 

yang mendukung judul penelitian, teori-teori tentang topik yang dibahas, 

teori-teori tentang masalah yang dibahas untuk digunakan sebagai 

landasan dalam melakukan penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan uraian langkah-langkah dalam melakukan penelitian, 

mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data penelitian sampai 

dengan pembuatan laporan. 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN  

 Berisikan tentang analisis pembahasan mengenai Sistem Informasi 

Pendataan dan Pemetaan Makam Di Kota Pekanbaru. 
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BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Bab ini berisi penjelasan mengenai batasan implementasi, lingkungan 

implementasi dan hasil dari implementasi. Serta menjelaskan pengujian 

perangkat lunak dan hasil pengujian. 

BAB VI PENUTUP 

 Bab ini berisikan kesimpulan dari Tugas Akhir yang dibuat dan 

menjelaskan saran-saran penulis kepada pembaca, agar Sistem Informasi 

Pendataan dan Pemetaan Makam yang dibuat ini dapat dikembangkan 

lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


