
 
 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Sistem Informasi Geografi (SIG)  

 Banyaknya riset yang dilakukan untuk mendorong timbulnya penemuan 

baru dalam dunia teknologi, terutama teknologi Informasi. Salah satu penemuan 

tersebut adalah Sistem Informasi Geografis (SIG). SIG dibuat dengan 

menggunakan informasi yang berasal dari pengolahan sejumlah data, yaitu data 

geografis atau data yang berkaitan dengan posisi objek di permukaan bumi, SIG 

dapat disajikan dalam bentuk aplikasi  desktop  maupun aplikasi berbasis web 

(Prahasta, 2011). 

SIG merupakan Sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, 

menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data 

bereferensi geografis atau data geospasial, untuk mendukung pengambilan 

keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya 

alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. 

2.2. Model Data Spasial  

Sistem informasi geografis merepresentasikan real world dengan data 

spasial yang terbagi atas dua model data yaitu model data raster dan model data 

vektor. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, selain itu dalam 

pemanfaatannya tergantung dari masukan data dan hasil akhir yang akan 

dihasilkan (Prahasta, 2011). 

2.2.1. Model Data Raster  

Menurut Prahasta (2011) data raster sangat baik untuk merepresentasikan 

batas-batas yang berubah secara gradual, seperti jenis tanah, kelembaban tanah, 

vegetasi, suhu tanah dan sebagainya. Keterbatasan utama dari data raster adalah 

besarnya ukuran file. Semakin tinggi resolusi grid-nya semakin besar pula ukuran 

file-nya. Model data raster yaitu menampilkan, menempatkan, dan menyimpan 

data spasial dengan menggunakan struktur matriks atau piksel-piksel yang 

membentuk grid.  

 

 



8 
 

2.2.2. Karakteristik Layer Raster 

 Raster memiliki beberapa karakteristik yang dapat membedakannya satu 

sama lain (Prahasta, 2011). Karakteristik tersebut antara lain: 

1. Resolusi 

Resolusi spasial dapat didefinisikan sebagai dimensi linier minimum dari 

satuan terkecil geographic space yang dapat direkam. Satuan terkecil ini, 

pada umumnya berbentuk segiempat dan dikenal sebagai sel-sel grid, 

elemen matriks, elemen terkecil dari suatu gambar, atau piksel. Resolusi 

suatu data raster pada dasarnya akan merujuk pada ukuran permukaan 

bumi yang dapat direpresentasikan oleh setiap pikselnya. Makin kecil area 

permukaan bumi yang dapat direpresentasikan oleh setiap pikselnya, maka 

berarti makin tinggi resolusi spasialnya dan data raster yang bersangkutan 

makin baik, demikian pula sebaliknya. 

2. Orientasi 

Orientasi di dalam sistem grid atau raster dibuat untuk merepresentasikan 

arah utara pada sistem grid. Yang paling sering dilakukan adalah 

mengimpitkan arah utara grid ini dengan arah utara yang sebenarnya di 

titik asal sistem koordinat grid yang bersangkutan. Walaupun demikian, 

karena masalah perubahan atau distorsi, adalah suatu hal yang tidak 

mungkin untuk mengimpitkan arah utara grid dan arah utara sebenarnya di 

semua titik yang terdapat di dalam grid tersebut. Dalam kaitan ini, jika 

suatu grid telah diorientasikan terhadap titik asal dan arah utara 

sebenarnya, maka sistem penomoran grid dan satuan-satuan ukurannya 

sudah dapat ditentukan. 

3. Zone 

Setiap zone layer peta raster merupakan sekumpulan lokasi-lokasi yang 

memperlihatkan nilai-nilai (bisa diasumsikan Id atau nomor pengenal). 

Contoh zone yang dimaksud adalah persil-persil tanah milik, batas-batas 

administrasi, danau atau pulau, jenis tanah dan vegetasi, dll. Walaupun 

demikian, tidak semua layer peta raster memiliki zone, karena setiap isi sel 

grid dapat bervariasi secara kontinu di dalam daerah tertentu sehingga 

setiap sel juga memungkinkan untuk memiliki nilai yang berbeda. 



9 
 

4. Domain Nilai Piksel 

Nilai dalam konteks data raster, adalah item informasi (atribut) yang 

disimpan di dalam sebuah layer untuk setiap pikselnya. Piksel-piksel di 

dalam zone atau area yang sejenis memiliki nilai (isi piksel atau Id) yang 

sama. Pada umumnya, nilai sebuah piksel data raster dikuantisasikan ke 

dalam domain bilangan bulat dengan panjang 8 bit (atau 1 byte). Meskipun 

demikian, tidak menutup kemungkinan jika data raster memiliki domain 

bilangan bulat dengan panjang 2 byte atau bahkan domain bilangan real 4, 

6, 8 byte atau lebih besar lagi. 

5. Koordinat Piksel atau Lokasi Unsur 

Pada umumnya, lokasi di dalam model raster secara langsung dapat 

diidentifikasikan dengan menggunakan pasangan koordinat lokalnya 

kolom dan baris (x,y). Meskipun demikian, posisi-posisi koordinat 

geografis yang sebenarnya dari beberapa piksel yang terletak di sudut-

sudut citra raster juga diketahui melalui proses pengikatan memerlukan 

beberapa titik control Ground Control Point. 

2.2.3. Model Data Vektor 

 Model data vektor dapat menampilkan, menempatkan, dan menyimpan 

data spasial dengan menggunakan titik-titik, garis-garis atau kurva, atau polygon 

beserta atribut-atributnya. Dalam model data spasial vektor, garis-garis atau kurva 

merupakan sekumpulan titik-titik terurut yang saling terhubung. Sedangkan 

polygon juga disimpan sebagai sekumpulan list titik-titik, tetapi dengan catatan 

bahwa titik awal dan titik akhir geometri polygon memiliki nilai koordinat yang 

sama polygon tertutup sempurna (Prahasta, 2011). 

2.3. Data Atribut 

Data atribut yaitu data yang mempresentasikan aspek-aspek deskriptif dari 

fenomena yang dimodelkan. Aspek deskriptif ini mencakup item atau properties 

dari fenomena yang bersangkutan hingga dimensi waktunya. Jenis data ini sering 

juga disebut sebagai data non-spasial. Jenis data atribut atau non-spasial 

digunakan oleh sistem-sistem manajemen basis data. 
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2.4. Google Maps API 

Seperti yang tercatat oleh Svennerberg (Beginning Google Maps API 3), 

Google Maps API yang paling populer di internet. Pencatatan yang dilakukan 

pada bulan Mei 2010 ini menyatakan bahwa 43% mashup (aplikasi dan situs web 

yang menggabungkan dua atau lebih sumber data) menggunakan Google Maps 

API . Beberapa tujuan dari penggunaan Google Maps API adalah untuk melihat 

lokasi, mencari alamat, mendapatkan petunjuk mengemudi dan lain sebagainya. 

Hampir semua hal yang berhubungan dengan peta dapat memanfaatkan Google 

Maps.  

 Google Maps diperkenalkan pada Februari 2005 dan merupakan revolusi 

bagaimana peta di dalam web, yaitu dengan membiarkan user untuk menarik peta 

sehingga dapat menavigasinya. Solusi peta ini pada saat itu masih baru dan 

membutuhkan server khusus. Beberapa saat setelahnya, ada yang berhasil 

membajak Google Maps untuk digunakan di dalam webnya sendiri. Hal ini 

membuat Google Maps mengambil kesimpulan bahwa mereka membutuhkan API 

dan pada Juni 2005, Google Maps API dirilis secara publik. 

Terdapat banyak  tools  yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan 

SIG, baik itu yang berbasis desktop maupun berbasis website. Tools yang berbasis 

desktop antara lain ArcView, ArcGis, Map Info dan sebagainya. Sedangkan  tools 

yang berbasis website adalah layanan Open Source yang sudah di sediakan oleh  

Google yang biasa disebut dengan Google  Maps. Salah satu keuntungan dari 

penggunaan Google Maps ini yaitu layanan free dan bisa di kembangkan sesuai 

keinginan, karena Google sendiri sudah menyediakan library bagi para 

pengembang yang ingin memanfaatkan layanan Google Maps tersebut (Google, 

2017). 

Google  Maps mempermudah  pengunanya  untuk  melakukan kemampuan 

pemetaan untuk aplikasi yang dibuat. Sedangkan Google Maps API 

memungkinkan  pengembangan  untuk  mengintegrasikan  Google  Maps  ke  

dalam website.  Dengan  menggunakan  Google  Maps  API  memungkinkan 

pengguna  untuk menanamkan  situs  Google  Maps  ke  dalam  situs  eksternal, 

dimana  situs  data tertentu dapat dilakukan overlay. 
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Google  Maps  API  merupakan  standar  pemetaan  yang  digunakan  pada 

tampilan desktop dan memiliki sifat peta yang dinamis dan mudah dimodifikasi 

yang dapat  dimanfaatkan  untuk  pembuatan  peta  pada  sisi  server  utama  

dengan melakukan suatu proses digitasi.  

2.5. JSON 

 Java Script Object Notation (JSON) adalah format pertukaran data yang 

ringan, mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, serta mudah diterjemahkan dan 

dibuat generate oleh komputer. JSON merupakan format teks yang tidak 

bergantung pada bahasa pemprograman apapun karena menggunakan gaya bahasa 

yang umum digunakan oleh programmer. Formatnya berbasis teks dan terbaca 

manusia serta digunakan untuk merepresentasikan struktur data sederhana 

dan larik asosiatif yang disebut objek.  

Format JSON sering digunakan untuk mentransmisikan data terstruktur 

melalui suatu koneksi jaringan pada suatu proses yang disebut serialisasi. Aplikasi 

utamanya adalah pada pemrograman aplikasi web AJAX dengan berperan sebagai 

alternatif terhadap penggunaan tradisional format XML. 

 Pada desember 2005, Yahoo! mulai menawarkan opsi format JSON 

untuk layanan webnya. Google mulai menyediakan umpan JSON untuk protokol 

web GDatanya pada Desember 2006. 

2.6. GeoJSON 

 GeoJSON adalah standar umum untuk berbagi data geospasial di internet, 

karena ringan dan mudah dipahami oleh user, maka sangat baik untuk berbagi dan 

berkolaborasi. User bisa menambahkan data GeoJSON ke peta Google hanya 

dengan satu baris kode. Tampilan dari GeoJSON dapat dilihat pada Gambar 2.3.  

 

Gambar 2.1. Tampilan untuk Menambahkan Data Ke GeoJSON 

2.7. Google Geocoding  API 

Geocoding adalah sebuah fitur pada semua aplikasi geospasial. Geocoding 

mengonversi alamat jalan ke sebuah posisi latitude atau longitude pasangan 

koordinat x dan y sehingga bisa ditempatkan secara akurat pada peta. Geocoding 

menjadi sebuah proses yang lebih sulit jika alamat komplit tidak tersedia. Reverse 

https://id.wikipedia.org/wiki/Struktur_data
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Larik_asosiatif&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Serialisasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Aplikasi_web
https://id.wikipedia.org/wiki/AJAX
https://id.wikipedia.org/wiki/XML
https://id.wikipedia.org/wiki/2005
https://id.wikipedia.org/wiki/Yahoo!
https://id.wikipedia.org/wiki/Layanan_web
https://id.wikipedia.org/wiki/Google
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=GData&action=edit&redlink=1
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Geocoding adalah proses kebalikan dari Geocoding yaitu mendapatkan lokasi dari 

sebuah segmen jalan ke sebuah titik dengan latitude atau longitude  yang spesifik. 

Informasi yang didapatkan, yang terdiri atas koordinat, lokasi alamat dan jarak 

yang berarah dari titik referensi, bisa digunakan untuk proses routing atau 

pencarian Point of interest (Angel dkk, 2008). 

Geocoding adalah proses mengubah alamat seperti (“1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA”) menjadi koordinat geografis (lintang 37,423021 

dan bujur -122,083739), yang dapat digunakan untuk menempatkan penanda pada 

posisi peta. Google Geocoding API menyediakan cara langsung untuk mengakses 

geocoder melalui permintaan HTTP. Selain itu, layanan ini memungkinkan 

pengguna untuk melakukan operasi sebaliknya yaitu merubah koordinat menjadi 

alamat, proses ini disebut reverse Geocoding (Google, 2017). 

Geocoding  melibatkan suatu lokasi deskriptif yang jelas untuk dipetakan 

ke dalam koordinat x dan y (Longitude  dan Latitude). Metode  Geocoding   terdiri 

dari 3 metode, yaitu Geocoding berdasarkan alamat jalan, Geocoding   

berdasarkan kode pos, dan Geocoding berdasarkan suatu batas (Boundary). Dari 

ketiga metode tersebut, metode  Geocoding berdasarkan alamat jalan adalah yang 

paling akurat (Dramowicz, 2004). Tampilan dari Google Geocoding-API ini dapat 

dilihat pada Gambar 2.4. 

 
Gambar 2.2. Tampilan dari Google Geocoding-API 
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Dari Gambar 2.2. kita bisa melihat contoh respon dari JSONnya, dapat 

dilihat pada Gambar 2.3.  

{ 

   "results" : [ 

      { 

         "address_components" : [ 

            { 

               "long_name" : "Jalan Raya Pekanbaru - Sungai Pagar", 

               "short_name" : "Jalan Raya Pekanbaru - Sungai Pagar", 

               "types" : [ "route" ] 

            }, 

            { 

               "long_name" : "Rimba Panjang", 

               "short_name" : "Rimba Panjang", 

               "types" : [ "administrative_area_level_4", "political" ] 

            }, 

            { 

               "long_name" : "Tambang", 

               "short_name" : "Tambang", 

               "types" : [ "administrative_area_level_3", "political" ] 

            }, 

            { 

               "long_name" : "Kota Pekanbaru", 

               "short_name" : "Kota Pekanbaru", 

               "types" : [ "administrative_area_level_2", "political" ] 

            }, 

            { 

               "long_name" : "Riau", 

               "short_name" : "Riau", 

               "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ] 

            }, 

            { 

               "long_name" : "Indonesia", 

               "short_name" : "ID", 

               "types" : [ "country", "political" ] 

            }, 

            { 

               "long_name" : "28293", 

               "short_name" : "28293", 

               "types" : [ "postal_code" ] 

            } 

         ], 

         "formatted_address" : "Jalan Raya Pekanbaru - Sungai Pagar, Rimba 

Panjang, Tambang, Kota Pekanbaru, Riau 28293, Indonesia", 

         "geometry" : { 

            "location" : { 

               "lat" : 0.4662126, 

               "lng" : 101.3552717 

            }, 

            "location_type" : "GEOMETRIC_CENTER", 

            "viewport" : { 

               "northeast" : { 

                  "lat" : 0.467561580291502, 

                  "lng" : 101.3566206802915 

               }, 

               "southwest" : { 

                  "lat" : 0.4648636197084979, 

                  "lng" : 101.3539227197085 

               } 

            } 

         }, 

         "place_id" : "ChIJr1J6FwGs1TERmlfhcgfGsws", 

         "types" : [ "establishment", "point_of_interest", "university" ] 

      } 

   ], 

   "status" : "OK" 

} 

Gambar 2.3. Tampilan Respon dari JSON 
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2.8. Web GIS 

Web GIS adalah suatu sistem yang dapat terhubung kedalam jaringan 

internet yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menampilkan 

data informasi bergeoreferensi atau data yang mengidentifikasikan lokasi objek 

tanpa adanya kebutuhan penggunaan software SIG (Kemenristek, 2013).  

Webgis merupakan Website yang terintegrasi dengan sistem GIS. Dimana 

GIS disimpan dan dijalankan disebuah server GIS di internet. Server ini yang 

memproses file web GIS agar dapat ditampilkan dilayar browser. Pada dasarnya, 

file GIS banyak menggunakan data vektor dalam pembuatannya. Sedangkan 

dalam website, browser tidak dapat membaca data vektor. Untuk itu dibutuhkan 

suatu alat atau software untuk mengkonversi format data vektor menjadi format 

data raster, agar dapat dibaca oleh web browser. 

2.9. Leaflet 

Leaflet adalah perpustakaan Java Script Open Source yang mobile friendly 

untuk peta interaktif. An Open Source Javascript Library for Mobile Friendly 

Interactive Maps. Dengan file sebesar sekitar 38 Kb, leaflet memiliki semua fitur 

pemetaan yang paling dibutukan pengembang. 

Leaflet dirancang dengan kesederhanaan, kinerja dan kegunaan. Dalam hal 

ini leaflet bekerja secara efisien di semua platform desktop dan seluler, dapat 

diperluas dengan banyak plugin, memiliki API yang indah, mudah digunakan dan 

terdokumentasi dengan baik, dan kode sumber sederhana yang mudah dibaca 

yang dapat berkontribusi. 

2.10. PHP  

PHP singkatan dari Hypertext Preprocessor yang digunakan sebagai 

bahasa script server side yang cukup handal, yang akan disatukan dengan HTML 

dan berada di server. Artinya, sintaks dan perintah yang diberikan akan 

sepenuhnya dijalankan di server sebelum dikirim ke komputer klien. Seluruh 

aplikasi yang berbasiskan web dapat dibuat menggunakan PHP. Salah satu 

kelebihan PHP adalah kemampuan untuk dapat melakukan koneksi dengan 

berbagai database, seperti MySQL, PostgreSQL, Access. Selain itu PHP juga 

bersifat open source. 



15 
 

2.11. Basis Data (Database) 

Menurut Fathansyah (1999), basis data terdiri atas dua kata, yaitu Basis 

dan Data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang 

atau berkumpul. Sedangkan data adalah reprentasi fakta dunia nyata yang 

mewakili suatu objek seperti siswa, pegawai, pembeli, pelanggan, barang, hewan, 

peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya. 

Abdul Kadir (2003) mengatakan bahwa basis data (database) adalah 

suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga 

memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. Basis data dimaksudkan 

untuk mengatasi masalah pada sistem yang memakai pendekatan berbasis berkas. 

2.12. MySQL 

MySQL adalah sebuah aplikasi Relational Database Management Server 

(RDBMS) yang sangat cepat dan kokoh serta bersifat open source. MySQL 

merupakan salah satu jenis database server yang banyak digunakan di dunia 

maya, yang menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses database. 

MySQL dapat digunakan pada berbagai platform sistem operasi. 

2.13. Balsamiq Mockup 

Balsamiq adalah alat wireframing yang cepat yang membantu membuat 

sketsa menggunakan komputer. Membuat wireframes lebih cepat dan 

menghasilkan banyak gagasan sehingga pengguna dapat mudah dan lebih cepat 

dalam mengganti atau memperbaiki desain dengan yang terbaik. 

2.14. Unified Modelling Languange (UML) 

 UML adalah bahasa grafis untuk mendokumentasi, menspesifikasikan dan 

membangun sistem perangkat lunak. UML berorientasi objek, menerapkan 

banyak level abstraksi, tidak bergantung proses pengembangan, tidak bergantung 

bahasa dan teknologi, pemaduan beberapa notasi diberagam metodologi adalah 

usaha bersama dari banyak pihak dan didukung oleh sistem yang diintegrasikan 

lewat XML, standar UML dikelola oleh Object Management Group. 
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2.15.  Metodologi Pengembangan Menggunakan Waterfall 

Pengembangan Waterfall yaitu model air terjun yang disebut model 

sekuensial linier atau alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut 

dimulai dari perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan 

pemeliharaan (Herlambang, 2005). Seperti yang terlihat pada Gambar 2.6.  

 
Gambar 2.4. Tahapan Metode Waterfall  

1. Requirement Analysis 

Seluruh kebutuhan software didapatkan pada fase ini,  termasuk 

didalamnya kegunaan software yang diharapkan pengguna dan batasan 

software. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, 

survey atau diskusi. Informasi tersebut dianalisis untuk mendapatkan 

dokumentasi kebutuhan pengguna untuk digunakan pada tahap 

selanjutnya. 

2. System Design 

Tahap ini dilakukan sebelum melakukan tahapan coding system. Tahap ini 

bertujuan untuk memberikan gambaran seperti apa sistem yang akan 

dibuat dan bagaimana interface untuk setiap kegiatannya. Tahap ini 

membantu dalam menspesifikasikan kebutuhan hardware dan system serta 

mendefinisikan arsitektur system secara keseluruhan. 
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3. Implementation 

Pada tahap ini dilakukan setelah tahapan pemrograman. Pembuatan 

software dipecah menjadi modul-modul kecil  yang  nantinya akan 

digabungkan dalam tahap berikutnya. Selain itu dalam tahap ini juga 

dilakukan pemeriksaan terhadap modul yang dibuat, apakah telah 

memenuhi fungsi yang diinginkan atau belum. 

4. Integration and Testing 

Pada tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul  yang  telah dibuat 

dan dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah software telah sesuai 

atau belum sesuai dengan desainnya. 

5. Operation and Maintenance 

Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dalam model waterfall. Software 

yang  sudah jadi,  dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan 

termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada 

langkah sebelumnya.  

2.16. Blackbox Testing 

Teknik pengujian blackbox berfokus pada domain informasi dari 

perangkat lunak, dengan melakukan test case dengan mempartisi domain input 

dari suatu program dengan cara yang memberikan cakupan pengujian yang 

mendalam. Blackbox merupakan metode pengujian perangkat lunak yang 

dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi data uji dan memeriksa fungsional dari 

perangkat lunak. Cakupan pengujian yang dilakukan pada blackbox testing adalah 

perihal pengujian interface dan form validation. Pengujian interface adalah 

pengujian yang dilakukan secara langsung terhadap desain interface yang dibuat 

pada system. Tujuan yang diharapkan dalam melakukan blackbox testing dapat 

membuat desain yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 
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2.17. Perceraian 

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 merupakan landasan hokum pengaturan masalah perceraian di Indonesia. 

Pasal 39 Undang-Undang  No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperaktif bahwa 

perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang 

bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak, walaupun perceraian 

adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu diantara dua pihak yang 

seharusnya tidak perlu ikut campur tangan pihak ketiga, tetapi demi menghindari 

tindakan sewenang-wenang,  terutama dari pihak suami dan juga untuk kepastian 

hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.  

Khusus untuk pasangan pengantin yang memeluk agama Islam, masalah 

perceraian mengikuti Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan 

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.Perceraian adalah putusnya perkawinan 

antara suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga 

atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan 

perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak (Said, 2014). Menurut 

hokum perundangan Indonesia, perceraian dibagi dua yaitu cerai talak dan cerai 

gugat (KHI, pasal 114). Perceraian karena gugatan adalah perceraian yang 

dilakukan atas gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan 

Agama agar suaminya menjatuhkan talak kepadanya (KHI, pasal 132 ayat 1). 

Sedangkan perceraian karena talak adalah perceraian yang dilakukan atas 

permohonan suami untuk menjatuhkan talak kepada isteri di Pengadilan Agama 

(KHI, pasal 129). 
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Ada banyak alasan yang melandasi perceraian. Alasan dasar yang dapat 

diajukan oleh istri dalam permohonan cerai dan suami dalam permohonan talak di 

Pengadilan Agama diatur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 19 No.9 Tahun 1975, 

yang meliputi: 

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan 

lain sebagainya yang sukar disembuhkan.  

2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut 

tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan-alasan yang sah atau karena hal 

lain diluar kemauannya.  

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman 

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.  

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain. 

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. 

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga. 

Selain itu, pada Kompilasi Hukum Islam  pasal 116 menghimpun 

tambahan 2 alasan yang mendasari perceraian yaitu: 

1. Suami melanggar taklik talak. 

2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak 

rukunan dalam rumah tangga. 

Setiap gugatan perceraian atau permohonan talak harus didasari paling 

tidak satu dari alasan perceraian yang telah disebutkan sebelumnya. Setiap alasan 

yang menjadi dasar perceraian juga harus memiliki bukti atau saksi yang 

menguatkan  alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat atau pemohon. 

2.18. Profil Pengadilan Agama Pekanbaru 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 1957 Tentang 

Pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah diluar Jawa dan 

Madura yang diundangkan pada tanggal 9 oktober 1957 dalam Lembaran Negara 

tahun 1957 No. 99 Maka Mentri Agama Republik Indonesia  pada 
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tanggal 13 November 1957 mengeluarkan penetapan Mentri Agama 

Nomor: 58 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah 

Syari’ah di Sumatra. Dalam Penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan Agama 

yang dibentuk secara bersamaan yakni Pengadilan Agama atau Mahkamah 

Syari’ah, Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang. 

Berdasarkan kata Mufakat dari beberapa Alim Ulama dan Cendikiwan 

yang berada di Pekanbaru khususnya Riau maka diusulkan lah sebagai Pimpinan 

Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah Pekanbaru KH. Abdul Malik 

anggota Mahkamah Syari’ah Sumatra Tengah yang berkedudukan di Bukit 

Tinggi, dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau 

melalui KH. Mansur, Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah Bukit 

Tinggi, Bapak KH, Djunaidi, Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakarta pada 

tanggal 1 Oktober 1958 secara resmi melantik KH. Abdul Malik sebagai Ketua 

Pengadilan Agama Mahkamah Syari’ah Pekanbaru. 

Dengan dilantiknya KH Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama 

atau Mahkamah Syari’ah Pekanbaru maka secara yuridis Pengadilan Agama telah 

berdiri, dan atas dasar hari pelantikan tersebut maka 

tanggal 1 Oktober 1958 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama 

Pekanbaru. Dengan demikian pada saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru 

berumur 49 tahun. 

Kini sejak tanggal 1 juli 2004 semua Badan Peradilan, termasuk Pengadi-

lan Agama Pekanbaru, telah menjadi satu atap dibawah Makamah Agung RI , 

bersama-sama dengan Peradilan lainnya, memang secara yuridis memiliki derajat 

yang sejajar, namun secara factual masih terdapat kesenjangan yang masih 

memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara lembaga-lembaga 

peradilan di Indonesia. 
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2.19. Penelitian Terdahulu 

Untuk melihat perbandingan dengan penelitian sebelumnya maka dapat 

dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian 

No 
Peneliti/ 

Tahun 
Judul Tujuan Hasil 

1. Defiariany, 
dkk, 2017. 

Sistem 

Informasi 

Geografis 

Pemetaan 

Daerah Penyakit 

Rabies 

di Kabupaten 

Lima Puluh 

Kota. 

Untuk mengetahui 

lokasi daerah 

penyakit rabies yang 

ada di 13  

Kecamatan dan 76 

Desa atau Kelurahan 

yang terdapat pada 

Kabupaten Lima  

Puluh Kota. 

 

Menghasilkan daftar 
atau informasi secara 

detail tentang daerah 

yang terkena rabies 
dan menampilkan 

rute dan arahan 

menuju daerah 

tersebut serta 
menghitung jarak 

dari suatu lokasi ke 

lokasi lainnya serta 
jumlah korban yang 

terjangkit. 

2. Asnawati 
dan 

Kusuma, 

2011. 

Sistem 

Informasi 

Geografis (SIG) 

Fasilitas-

Fasilitas yang 

Ada di Kota 

Bengkulu 

Berbasis Web. 

Untuk menyajikan 

informasi fasilitas 

yang ada di Kota 

Bengkulu 

menggunakan ALOV 

Map versi 0.96 

sebagai aplikasi web 

GIS berbasis Java 

serta DBF sebagai 

databasenya. 

Menghasilkan peta 
berbasis web, 

dinamis, dan 

interaktif yang 
menampilkan 

fasilitas-fasilitas 

Kota Bengkulu yang 
meliputi sembilan 

Kecamatan. 

3. Masykur, 

2014. 
Implementasi 

Sistem 

Informasi 

Geografis 

Menggunakan 

Google Maps 

Dalam 

Pemetaan Asal 

Mahasiswa. 

Untuk memetakan 

asal-muasal 

mahasiswa yang 

mengikuti 

perkuliahan di 

Fakultas Teknik 

Universitas 

Muhammadiyah 

Ponorogo. 

Menghasilkan peta 

yang menyimpan 

data Lattitude dan 
Longitude posisi dari 

asal mahasiswa 

sehingga pihak 
kampus mengetahui 

eksistensi kampus di 

kalangan masyarakat. 
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Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian (Lanjutan) 

No 
Peneliti/ 

Tahun 
Judul Tujuan Hasil 

4. Hasibuan 

dan Jazman, 

2017. 

Rancang 

Bangung Tile 

Server (Studi 
Kasus: UIN 

Suska Riau). 

Untuk meng-overlay 

tile (ubin) peta UIN 

yang ada di Google 

Maps dengan tile 

baru menggunakan 

Mapserver, software 

QGIS untuk proses 

digitasi peta, dan 

mengikuti aturan 

standar baku dari 

Slippy Map 

Tilenames. 

Menghasilkan tile 

(ubin) baru yang 

digunakan untuk 
meng-overlay tile 

dari Google Maps 

pada peta UIN Suska 
Riau sehingga jadi 

lebih detail dalam 

penempatan titik 
lokasi dan penamaan 

gedung fakultasnya. 

5. Wardana 
dan Jazman, 

2017. 

Rancang 
Bangun Sistem 

Informasi 

Geografis 

Ruang Ujian 
Menggunakan 

Bootstrap dan 

Leaflet.js (Studi 
Kasus: Fakultas 

Sains dan 

Teknologi UIN 

Suska Riau). 

Untuk merancang 

dan membangun SIG 

pemetaan ruangan 

ujian masuk PTN 

menggunakan 

aplikasi QGIS, 

framework Bootstrap 

dan Leaflet.js.  

Menghasilkan peta 
dan denah ruangan 

ujian sebagai 

informasi peserta 

ujian sehingga lebih 
mudah mengetahui 

ruangan tempat 

berlangsungnya 
ujian. 
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