
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 1 adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa, selain itu perkawinan digunakan sebagai sarana bagi 

seseorang untuk berbagi kedekatan emosional, fisik, beragam tugas, dan sumber 

ekonomi. Berdasarkan tujuan tersebut laki-laki dan perempuan menikah, agar 

kehidupan keduanya menjadi lebih baik dengan menjalani hidup secara bersama 

dan mengatasnamakan ketuhanan yang maha esa untuk mewujudkan kehidupan 

bersama yang bahagia dan bersifat kekal.  

Adapun didalam Al-Qur’an yang menjelaskan tentang pernikahan pada 

surat An-Nur ayat tiga puluh dua, yang berbunyi: 

 ُ اِلِحيَن ِمْن ِعبَاِدُكْم َوإَِمائُِكْم إِْن يَُكونُوا فَُقَراَء يُْغنِِهُم َّللاَّ ُ َواِسٌع َعِليمٌ َوأَْنِكُحوا اْْلَيَاَمى ِمْنُكْم َوالصَّ ِمْن فَْضِلِه َوَّللاَّ  

Artinya: “Dan kahwinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, 

dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki 

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan 

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) 

lagi Maha Mengetahui” (QS An-Nur:32). 

Tujuan perkawinan yang mulia ternyata tidak sepenuhmya bisa dilakukan 

oleh semua orang yang menikah, hal tersebut ditandai masih banyaknya 

perceraian yang terjadi di Indonesia. Tujuan dari pernikahan yaitu menciptakan 

keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Tidak jarang didalam 

pernikahan terjadi perkelahian, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah 

tangga sehingga beberapa pasangan yang telah menikah memilih jalan keluar 

yaitu dengan perceraian. Meskipun didalam islam perceraian diperbolehkan 

sebagai langkah akhir dari usaha perdamaian, namun perlu diketahui bahwa 

perceraian merupakan sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah. 
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Perceraian menurut pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974 yaitu 

perpisahan secara resmi antara pasangan suami istri,  pihak yang bercerai 

berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri 

lagi. Pasangan yang telah bercerai tidak hidup dan tinggal serumah bersama, 

karena tidak ada ikatan yang resmi. Menurut Syaifudin (2013), Perceraian 

merupakan realita yang sering terjadi di tengah masyarakat, seringkali perceraian 

tidak dapat dihindari oleh pasangan suami istri, walaupun keduanya telah 

berupaya secara baik-baik mengatasinya, namun tetap gagal dan menemui jalan 

buntu. 

Adapun didalam Al-Qur’an yang menjelaskan tentang perceraian pada 

surat At-Talaq ayat pertama, yang berbunyi: 

 َ َربَُّكْم ال تُْخِرُجوُهنَّ ِمْن يَا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا َطلَّْقتُُم النَِِّساَء فََطِلِّقُوُهنَّ ِلِعدَّتِِهنَّ َوأَْحُصوا اْلِعدَّةَ َواتَّقُوا َّللاَّ

ِ فَقَْد َظلََم نَْفَسهُ ال تَْدِري َوال يَْخُرْجَن إاِل أَْن يَأْتِيَن بِفَاِحَشٍة ُمبَِيِّنٍَة َوتِْلَك ُحدُ بُيُوِتِهنَّ  ِ َوَمْن يَتَعَدَّ ُحُدوَد َّللاَّ وُد َّللاَّ

َ يُْحِدُث بَْعَد ذَِلَك أَْمًرا ) (١لَعَلَّ َّللاَّ  

Artinya: “Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka 

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 

iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada 

Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah 

diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah 

hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka 

sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui 

barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru” (QS At-

Talaq:1). 

Pasangan suami istri yang memutuskan untuk bercerai tentu sudah 

memikirkan segala resiko yang harus diterima dan ditanggung bila keduanya 

bercerai. Pasangan suami istri yang akan bercerai tentunya harus  siap menjadi 

janda atau duda.Tentu saja dampak dari perceraian ini sangat memprihatinkan, 

karena anak-anak yang dilahirkan selama mereka hidup sebagai suami-istri  akan 

diikut-sertakan kepada salah satu orang tuanya apakah mengikuti ayah atau 

ibunya. Pasangan yang telah bercerai jika belum memiliki anak maka perpisahan 

tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak. 



3 
 

Selama tahun 2012 sampai 2016, di Indonesia tercatat peningkatan 

perceraian dengan persentase 72,7%  pada Badan Urusan Peradilan Agama 

(Badilag) Mahkamah Agung (MA). Indonesia merupakan negara yang paling 

tinggi angka perceraian nya se-Asia Pasifik versi Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2013. Peningkatan perceraian 

yang terjadi membuat pihak MA mengeluarkan perintah kepada setiap Pengadilan 

Agama (PA) yang ada di Indonesia agar melakukan penyuluhan tentang 

pernikahan dan perceraian kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pihak 

yang telah berkewajiban melakukan penyuluhan pernikahan dan perceraian seperti 

Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4), dengan adanya 

penyuluhan nantinya diharapkan akan berdampak pada angka perceraian yang ada 

di indonesia agar tidak terus meningkat setiap tahunnya (Kepaniteraan PA-

Pekanbaru, 2017).  

Khusus untuk kota Pekanbaru, jumlah perkara perceraian mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dari data kepaniteraan Pengadilan 

Agama Pekanbaru dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Pada tahun 2013, terjadi 

896 perkara, 2014 terjadi 1.233 perkara, 2015 terjadi 1.592 perkara, dan 

meningkat lagi di tahun 2016 menjadi 1.632 perkara perceraian (PA-Pekanbaru, 

2017). 

Selama ini, pihak PA Pekanbaru pernah melakukan penyuluhan terhadap 

penikahan dan perceraian sebanyak tiga kali saja dalam satu tahun. Selain itu, 

penyuluhan pun sering tidak tepat sasaran dan dilakukan disekitaran pengadilan 

saja. Masyarakat yang hadirpun tidak seperti yang diharapkan dan hanya dihadiri 

beberapa orang saja. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pemetaan daerah 

mana yang memiliki angka perceraian terbanyak di Pekanbaru. Data perceraian 

yang ada di Pengadilan Agama hanya direkap dalam data perkara dan tidak 

dipetakan berdasarkan wilayah. 

Untuk memecahkan masalah tersebut salah satu metode yang bisa 

digunakan adalah Sistem Informasi Geografis. Sistem Informasi Geografis yaitu 

sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, 

mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisa dan menampilkan data-data yang 

berhubungan dengan posisi dipermukaan bumi. Geocoding adalah proses 
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mengubah alamat menjadi koordinat geografis yang dapat digunakan untuk 

menempatkan penanda pada posisi peta secara akurat. Sehingga menghasilkan 

titik lokasi pihak yang telah bercerai paling banyak di daerah Pekanbaru. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis akan 

melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Sistem Informasi 

Geografis Pemetaan Titik Lokasi Perceraian di Kota Pekanbaru 

Menggunakan Google Geocoding-API”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil suatu rumusan 

masalah yaitu “Bagaimana membangun sebuah sistem informasi geografis 

pemetaan titik lokasi perceraian di kota Pekanbaru menggunakan Google 

Geocoding-API  berbasis website?”. 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Pemetaan titik lokasi pihak yang telah bercerai hanya untuk wilayah 

Pekanbaru. 

2. Data yang digunakan data tahun 2014 yang berjumlah 380 data dan 

menggunakan atribut yaitu Nomor Putusan, Kecamatan, Kelurahan, 

dan Alamat. Didapatkan peneliti dari website resmi Pengadilan 

Agama Pekanbaru. 

3. Pembuatan peta menggunakan aplikasi leaflet, Google Maps API dan 

Google Geocoding API. 

4. Desain aplikasi berbasis webGIS. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

Untuk menampilkan titik lokasi perceraian berdasarkan data yang 

diperoleh peneliti dari Pengadilan Agama Pekanbaru berbasis webGIS sehingga 

memudahkan pihak Pengadilan Agama Pekanbaru mengambil sebuah keputusan 

untuk melakukan tindakan selanjutnya, dan mudah diakses oleh kalangan 

masyarakat dan admin. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ada tiga, yaitu: 

1. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

salah satu bentuk media informasi mengenai pemetaan lokasi 

perceraian kepada masyarakat dan admin. Untuk menciptakan atau 

mengubah persepsi masyarakat dengan adanya penyuluhan tentang 

perceraian maka tingkat perceraian di Pekanbaru tidak meningkat 

setiap tahunnya. 

2. Bagi Pengadilan Agama Pekanbaru, untuk membantu admin 

mengamati, mengevaluasi dan monitoring titik lokasi perceraian yang 

ada di Pekanbaru, serta peningkatan kualitas pengambilan keputusan 

dalam penataan lokasi perceraian yang tepat sasaran. 

3. Bagi peneliti sendiri, dapat digunakan sebagai pembelajaran serta 

sebagai bahan kajian ilmiah dalam membangun suatu sistem informasi 

geografis. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari pokok-pokok 

permasalahan yang dibahas pada masing-masing bab yang diuraikan menjadi 

beberapa bagian: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat, serta sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan kajian teori, norma standar pedoman dan manual 

serta aspek-aspek yang berasal dari jurnal, buku, serta studi 

kepustakaan yang digunakan sebagai tinjauan pustaka dalam 

pembuatan laporan tugas akhir ini. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang urutan langkah-langkah yang digunakan 

untuk mengidentifikasi, menganalisa serta memecahkan masalah. 
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BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang kebutuhan dan syarat dari sistem tersebut 

meliputi kebutuhan fungsional dan non-fungsional serta membuat 

prototype perancangan sistem. 

BAB VI  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang pembuatan sistem informasi geografis berbasis 

website dan melakukan pengujian sistem. 

BAB VI  PENUTUP 

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari 

hasil analisa, perancangan dan pembuatan sistem serta terdapat saran-

saran yang dapat mendukung. 


