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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

 

Kiblat berasal dari bahasa Arab, yaitu Qiblah adalah arah yang merujuk ke 

suatu tempat dimana bangunan Ka'bah di Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi. 

Ka'bah juga sering disebut Baitullah (Rumah Allah). Menghadap arah kiblat 

merupakan suatu masalah yang penting dalam syariat Islam. Menurut hukum 

syariat, menghadap ke arah kiblat diartikan sebagai seluruh tubuh atau badan 

seseorang menghadap ke arah Ka'bah yang terletak di Mekkah yang merupakan 

pusat tumpuan umat Islam untuk menyempurnakan ibadah-ibadah tertentu.[1] 

Mengingat bentuk bumi kita adalah bola dan umat Islam tersebar di 

seluruh penjuru Bumi, maka untuk menghasilkan nilai ibadah yang maksimal di 

hadapan Allah SWT dengan sebenar-benarnya menghadapkan wajah ke arah 

kiblat diperlukan ilmu alat ukur yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu segitiga 

bola[2]. Segitiga bola berbeda dengan segitiga linier atau segitiga biasa yang kita 

kenal, segitiga bola memiliki tiga sudut dalam satuan derajat busur dan tiga sisi 

berbentuk garis yang berdimensi panjang. Perhitungan arah kiblat dapat 

dilakukan untuk seluruh kota di dunia yaitu di sebelah yaitu di sebelah barat 

Mekkah, di sebelah timur Mekkah, dan sebagainya. 

Metode-metode yang ada sebelumnya, dengan menggunakan kompas 

misalnya. Melalui kompas, kendala yang terjadi adalah inti bumi selalu 

bergejolak yang menyebabkan medan magnet bumipun berubah-ubah sehingga 

yang terjadi adalah arah kiblat menjadi tidak tepat. Metode lainnya adalah 

menggunakan alat bantu menggunakan busur derajat. Cara ini menggunakan alat 

yang bernama busur derajat, memakai alat bantuan waterpass untuk memilih 

tempat yang datar dan rata. Lalu tentukan titik utara dan selatan sejati, dan tarik 

garis lurus. Tentukan sebuah titik pada garis itu, anggap titik A, letakkan titik 

pusat busur derajat di garis utara dan selatan dengan menempatkan  angka 0 di 

titik utara dan lengkung busur derajat di sebelah barat. Tentukan suatu titik pada 

busur derajat tersebut, misalnya titik K, tepat pada angka sebesar derajat sudut 
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arah kiblat tempat bersangkutan. Angkat kembali busur derajat tersebut, lalu 

hubungkan titik A dengan titik K. Garis A-K inilah arah Kiblat tempat tersebut.  

Metode selanjutnya adalah menggunakan rumus segitiga planar. Rumus 

ini hampir sama dengan menggunakan alat bantu busur derajat, memilih tempat 

datar dan rata. Lalu tentukan koordinat tempat yang akan dicari arah Kiblatnya. 

Jumlahkan selisih lintang dan bujur tempat yang dicari arah kiblatnya dengan 

bujur dan lintang Makkah (Kabah). Jika lintang tempat berada di selatan, maka 

ditambahkan dengan lintang Ka'bah, sedangkan bila lintang U di kurangkan. 

Logikanya semakin ke selatan lintang suatu tempat jaraknya dengan lintang 

kabah akan semakin jauh. Buat koordinat Kartesius 2 dimensi (X, Y) dengan titik 

perpotongannya adalah O. dimana O adalah merupakan titik yang dicari arah 

kiblatnya, X adalah selisih bujur kedua tempat dan Y adalah jarak lintang kedua 

tempat. Yang dimaksud dengan arah kiblat sendiri adalah besar sudut XOM atau 

MOX, tergantung dari mana titik mana sudut arah kiblat akan diukur. Besar 

sudut XOM atau MOX dapat dicari dengan menggunakan rumus “tangent”[3]. 

Akan tetapi, kedua metode perhitungan diatas memiliki kekurangan, dengan 

menganggap bahwa bumi itu datar, sehingga membuat adanya deviasi sudut. Hal 

ini akan menyebabkan adanya penyimpangan jarak dari titik Ka'bah. 

Untuk mengatasi kesalahan deviasi sudut itu, saat mencari arah Kiblat, 

digunakan rumus segitiga bola. Dan pada tugas akhir ini, akan menggabungkan 

rumus segitga bola dengan menggunakan teknologi mobile. Penggunaan rumus 

segitiga bola disini dikarenakan rumus tersebut lebih cocok digunakan pada 

bentuk bumi kita yang hampir mendekati bulat, sedangkan pada metode lainnya 

kebanyakan dihitung pada permukaan yang datar. Salah satu perangkat mobile 

yang dipakai adalah handphone dimana hampir setiap orang pasti memilikinya. 

Dan android sebagai pendatang baru sistem operasi pada smartphone, menjadi 

pilihan dalam pengembangan aplikasi ini. Hal ini didasari dengan adanya fitur 

GPS yang telah ditanam pada beberapa smartphone android. Dengan 

memanfaatkan fitur GPS, akan diperoleh titik lokasi pengguna aplikasi ini, baik 

koordinat bujur dan lintang, yang mana akan digunakan untuk melakukan 

penghitungan dengan rumus segitiga bola. Jika fitur GPS ini tidak digunakan, 
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maka aplikasi ini tidak akan berjalan dengan seharusnya, karena koordinat yang 

diambil untuk perhitungan dari rumus segitiga bola tersebut berdasarkan dari 

GPS. Terutama jika bergerak dari suatu titik ke titik tertentu dalam periode waktu 

tertenu, maka bantuan dari GPS sangat berguna untuk dapat memperbarui titik 

koordinat dengan realtime. Apabila pada smartphone memiliki A-GPS, aplikasi 

ini juga bisa memanfaatkan fitur A-GPS tersebut, karena dengan A-GPS, hasil 

yang didapatkan untuk penentuan arah kiblar dapat dimungkinkan lebih cepat. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada tugas akhir ini adalah : 

1. Bagaimana implementasi dari fitur GPS pada system, sebagai sarana 

mengakses informasi mengenai lokasi saat ini dari si pemakai ? 

2. Bagaimana  mencari posisi arah kiblat berdasarkan informasi dari GPS 

yang akan digunakan untuk menentukan arah kiblat ? 

3. Bagaimana membangun aplikasi pada smartphone untuk menampilkan 

informasi mengenai arah kiblat ? 

 

1.3. Batasan Masalah 

 

Agar pembahasan menjadi lebih terarah maka diperlukan batasan-batasan 

sebagai berikut : 

1. Penggunaan aplikasi mobile ini hanya ditujukan pada pada semua merek 

smartphone berbasis android minimal 3.2, karena menggunakan API 

Google Map versi 2. 

2. Penggunaan aplikasi ini terhubung dengan internet, minimal dalam 

jaringan EDGE. 

3. Fitur GPS minimal ada pada perangkat smartphone. 

4. Aplikasi hanya sebatas sebagai kompas penunjuk arah kiblat. 

5. Penentuan arah kiblat yang sesuai hukum syariat Islam. 

6. Metode untuk menentukan arah kiblat menggunakan rumus segitiga bola 

dan tidak mengikuti paham atau aliran apapun. 
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1.4. Tujuan  

 

Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah 

1. Mengimplementasikan fitur GPS pada sistem, sebagai sarana mengakses 

informasi mengenai lokasi saaat ini dari si pemakai. 

2. Mencari posisi arah kiblat berdasarkan informasi dari GPS yang akan 

digunakan untuk menunjuk arah kiblat. 

3. Membangun aplikasi pada smarthpone untuk menampilkan informasi 

mengenai arah kiblat. 

 

1.5. Metodologi Penelitian 

 

1.5.1. Studi Pustaka 

 

Bertujuan untuk mempelajari teori-teori dengan membawa beberapa buku 

dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diambil. Khususnya 

kajian mengenai Global Positioning System dan ilmu pengukuran arah kiblat 

dengan rumus segitiga bola yang nantinya diimplementasikan dalam bahasa 

pemrograman Android. 

1.5.2. Pengumpulan Data 

 
Mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur artikel maupun jurnal-

jurnal penelitian yang berhubungan dengan Global Positioning System, 

Accelerometer, Android Programming dan ilmu ukur segitiga bola. 

1.5.3.  Membuat desain dan rancangan sistem 

 

a. Perancangan model metode ilmu ukur segitiga bola pada aplikasi. 

 Tahapan yang dilakukan dalam perancangan model adalah. 

1. Bagaimana menentukan posisi Ka'bah dengan akurat. 

2. Bagaimana menentukan posisi dari pengguna melalui Global 

Positioning System dengan akurat. 

3. Bagaimana mengambil koordinat titik kutub Utara. 

b. Perancangan tampilan system menggunakan android application. 
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c. Perancangan model sistem akan digunakan untuk menampilkan aplikasi 

yang dibuat. 

1.5.4.  Mengimplementasikan desain aplikasi ke bahasa pemrograman 

 

Dalam tahap ini, desain dan rancangan sistem yang telah dibuat pada 

tahap sebelumnya diimplementasikan dalam sebuah bahasa pemrograman. Dan 

android dipilih sebagai bahasa pemrogramannya. 

1.5.5. Deployment dan ujicoba aplikasi 
 

Sistem ini akan diujicobakan dengan dilakukan pada berbagai tempat dan 

menentukan arah kiblatnya. Ujicoba meliputi : 

a. Tingkat keakuratan system dalam menentukan lokasi pengguna. 

b. Tingkat keakuratan system dalam menentukan arah kiblat. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

 

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode 

studi literatur/kepustakaan, yang disusun dalam lima bab sebagai berikut : 

 

BAB I : Pendahuluan 

 

Berisi ulasan permasalahan sehingga dapat diangkat menjadi suatu 

kajian tugas akhir. Serta latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

manfaat, batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II : Landasan Teori 

 

Membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan 

sistem. Dasar teori dari literature dan referensi yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diangkat sebagai bahan tugas akhir. 

 

BAB III : Analisa dan Perancangan Sistem 

 

Menjelaskan mengenai cara kerja beserta analisa perencanaan 

sistem sesuai dengan teori-teori dasar yang ada. 
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BAB IV : Implementasi dan Pengujian 

 

Berisi tentang pembuatan program (software), pengoperasian serta 

pengujian sistem dalam menentukan arah kiblat menggunakan ilmu 

ukur segitiga bola dan GPS. Dan menampilkan hasil arah kiblat. 

 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

 

Berupa Penutup, berisi kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil 

uji coba sistem dan analisanya mengenai keterkaitan dengan 

rumusan masalah dan tujuan pembuatan sistem, dan selanjutnya 

akan dikemukakan saran-saran mengenai penggunaan sistem serta 

bahan masukan dari penulis bagi rencana pengembangan proyek 

akhir untuk masa yang akan datang. 


