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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information 

System (GIS) adalah sebuah sistem yang didesain untuk menangkap, 

menyimpan, memanipulasi, menganalisa, mengatur dan menampilkan 

seluruh jenis data geografis (Irwansyah, 2013). Pada dasarnya, istilah sistem 

informasi geografi merupakan gabungan dari tiga unsur pokok yaitu sistem, 

informasi, dan geografi. SIG merupakan sistem yang dirancang untuk bekerja 

dengan data yang tereferensi secara spasial atau koordinat-koordinat geografi. 

SIG memiliki kemampuan untuk melakukan pengolahan data dan melakukan 

operasi-operasi tertentu dengan menampilkan dan menganalisa data. Aplikasi 

SIG saat ini tumbuh tidak hanya secara jumlah aplikasi namun juga betambah 

dari jenis keragaman aplikasinya. Pengembangan aplikasi SIG kedepannya 

mengarah kepada aplikasi berbasis Web Mobile. Hal ini disebabkan karena 

pengembangan aplikasi di lingkungan jaringan telah menunjukan potensi 

yang besar dalam kaitannya dengan geo informasi. Sebagai contoh adalah 

adanya peta online sebuah kota dimana pengguna dapat dengan mudah 

mencari lokasi yang diinginkan secara online melalui jaringan internet tanpa 

mengenal batas geografis penggunanya. Secara umum Sistem Informasi 

Geografis dikembangkan berdasarkan pada prinsip input/masukan data, 

managemen, analisis dan representasi data. Saat ini instansi-instansi 
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pemerintahan mulai menggunakan SIG dalam membantu melaksanakan tugas 

dan fungsinya salah satunya adalah Dinas Kesehatan.  

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang 

kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas 

otonomi daerah dan tugas pembantuan Dinas Kesehatan menyelenggarakan 

fungsi salah satunya adalah pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang 

kesehatan.  

Menurut hasil Survei Kesehatan Nasional 2001 ISPA masih menempati 

penyakit utama penyebab kematian bayi dan balita di Indonesia. Dari beberapa 

hasil SKRT diketahui bahwa 80,00% sampai 90,00% dari seluruh kasus 

kematian ISPA disebabkan pneumonia. Pneumonia merupakan penyebab 

kematian balita dengan peringkat pertama hasil dari Surkesnas 2001. Upaya 

pemberantasan penyakit infeksi  saluran pernapasan atas lebih difokuskan pada 

upaya penemuan dini dan tata laksana kasus yang tepat terhadap penderita 

pnemonia balita yang ditemukan. Pada tahun 2018 di Purbalingga terdapat 

penemuan kasus pneumonia balita adalah 1.787 kasus atau 61,40% dari jumlah 

perkiraan kasus dan persentase balita dengan Pneumonia ditangani adalah 

100,00%dari jumlah kasus yang ditemukan. Meluasnya penyakit Pneumonia 

merupakan satu hal yang harus diperhatikan. 

Untuk mempermudah dinas dalam melaksanakan pemantauan 

perkembangan penyakit Pneumonia yang cepat menyebar di Kabupaten 
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Purbalingga mereka sangat membutuhkan media informasi yang dapat diakses 

dengan mudah, cepat, hemat, dan akurat, serta dapat dilakukan kapanpun dan 

dimanapun mereka berada tanpa mengenal jarak dan waktu, maka sistem 

informasi geografis berbasis android sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut. 

Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis 

Linux. Android menyediakan platform yang bersifat open source bagi para 

pengembang untuk menciptakan sebuah aplikasi (Safaat, 2012). Apikasi 

android memiliki beberapa keunggulan sperti bersifat User Friendly, yang 

dimaksudkan disini adalah sistem Android sangat mudah untuk dijalankan. 

Keunggulan lainnya terdapat dari segi tampilan sistem Android yang menarik.  

Dengan kelebihan-kelebihan aplikasi android yang telah disebutkan 

diharapkan sistem informasi geografis berbasi android ini nantinya akan 

berguna sebagai salah satu solusi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten 

Purbalingga dalam melaksnakan tugas dan fungsinya yaitu pemantauan, 

evaluasi  dan laporan.  

B. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang dihadapi adalah belum terpenuhinya informasi 

penyebaran pneumonia di Kabupaten Purbalingga dengan cepat dan tepat yang 

dapat diakses kapan saja dan diamana saja. 
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C. Batasan Masalah 

Batasan dalam penelitian ini adalah aplikasi ini hanya mempunyai 

sebuah sistem informasi, yang tingkat persebaran pneumonianya dapat 

diketahui dengan menggunakan perbedaan warna. Warna merah untuk tingkat 

tinggi dengan ketentuan penderita lebih dari 10 penderita, kuning untuk tingkat 

sedang dengan ketentuan penderita 6 sampai 10 penderita, dan untuk tingkat 

rendah dengan warna hijau yaitu 0 sampai 5 penderita. 

D. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi sistem 

informasi geografis berbasis android untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat umum khususnya masyarakat Purbalingga terkait penyebaran 

pneumonia. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memudahkan Dinas 

Kesehatan untuk melaksanakan proses kegiatan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan penyakit pneumonia. Aplikasi ini juga memberikan informasi 

perkembangan penyakit pneumonia di wilayah  Kabupaten Purbalingga. 
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