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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian yang menggunakan sistem informasi geografis antara 

lain: 

1. Wibowo et al. (2015) mengembangkan sebuah sistem informasi geografis 

untuk  menentukan lokasi pertambangan batu bara di provinsi bengkulu 

berbasis website. Penelitian ini bertujuan untuk bisa menarik para investor 

agar dapat berinvestasi di provinsi bengkulu adalah dengan cara 

mengoptimalkan potensi dalam sektor pertambangan yaitu dengan 

menggunakan aplikasi sistem informasi geografis berbasis web. Sehingga 

dengan adanya aplikasi sistem informasi geografis berbasis web ini dapat 

mempermudah para investor untuk memperoleh informasi tentang 

investasi di provinsi bengkulu. Dalam pengaplikasian geographic 

information system  menggunakan perangkat lunak arcview yang 

merupakan salah satu perangkat lunak sistem informasi geografis yang 

terkemuka hingga saat ini dengan kehandalan esri. Perangkat lunak ini, 

pengguna dapat melakukan proses-proses seperti visualisasi, meng-

explore, membuat query, dan menganalisa Provinsi Bengkulu, dalam hal 

pertambangannya batu bara daerah Bengkulu juga sangat menonjol karena 

daerahnya yang mempunyai lahan tambang. 
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2. Susilawaty dan Ibrahim (2017) melakukan penelitian dengan judul 

Analisis Spasial Kejadian Tuberkulosis di Daerah Dataran Rendah 

Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis spasial 

kejadian tuberculosis didaerah dataran rendah Kabupaten Gowa. 

Penggunaan aplikasi GIS dan metode analisis spasial mempermudah 

langkah-langkah pemetaan terhadap pola sebaran penyakit Tuberkulosis 

disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari tim lapangan serta 

supervisor dan manajer program dalam membantu program pengendalian 

Tuberkulosis dan memahami distribusi spasial dari suatu penyakit. 

3. Susanti (2016) menggunakan sistem informasi geografis untuk Pemetaan 

Penyakit Pneumonia di Provinsi Jawa Timur.  Hasil dari penelitian ini 

adalah persebaran variabel independen yang sudah tersaji dalam bentuk 

peta kuantil tematik. Penelitian ini menggunakan, data yang berasal dari 

Laporan Eksekutif Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2012 (Profil Kesehatan 

Provinsi Jawa Timur tahun 2012). Pada penelitian ini dapat diketahui 

bagaimana persebaran penyakit pneumonia pada balita di Provinsi Jawa 

Timur. Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pneumonia pada 

balita, data tersebut juga diolah, sehingga dapat diketahui faktor mana 

yang memungkinkan menjadi faktor yang mempengaruhi kasus tersebut. 

4. Yuniarti et al. (2014) menggunakan aplikasi sistem informasi geografis 

untuk  penyebaran penyakit demam berdarah. Penggunaan SIG untuk 

mendukung upaya pemerintah kabupaten kudus dalam penanggulangan 

kasus penyakit demam berdarah dengue agar tidak terjadi peningkatan 
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insidence rate (IR) tiap tahunnya. Pembuatan database aplikasi ini 

dilakukan dengan menggunakan mysql dengan fitur phpmyadmin dan 

aplikasi ini menyediakan informasi persebaran penyakit demam berdarah 

dengue, dan informasi tersebut berupa jumlah penderita penyakit demam 

berdarah dengue pada tahun 2007 sampai 2013. 

5. Marbawati et al. (2015) menggunakan sistem informasi geografis untuk 

mengetahui hubungan faktor resiko individu, lingkungan dan sosial 

ekonomi dengan kejadian pneumonia pada balita di Kabupaten 

Purbalingga. Penelitian ini dilaksanakan di 9 Puskesmas di Kabupaten 

Purbalingga pada bulan April sampai Juni 2013.  

6. Boulos dan Geraghty (2020) menggunakan sistem informasi geografis 

untuk melacak dan memetakan persebaran wabah corona virus/COVID19. 

Sistem informasi geografis ini bertujuan untuk analisis spasial 

terkomputerisasi canggih mengintegrasikan metode phyloepidemiological 

digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan sumber wabah baru dan 

melacak serta memetakan lintasan dan kontak penyebar super melintasi 

ruang dan waktu.  

Dari pemaparan penelitian terahulu yang telah dijelaskan maka perbedaan 

pada penelitian yaitu menggunakan OpenStreetMap dalam menampilkan peta 

sedangkan penelitian-penelitian terdahulu menggunakan arcgis. Penelitan ini 

juga dapat mengetahui tingkat persebaran pneumonia menggunakan perbedaan 

warna yang ditampilkan di peta. 
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B. Landasan Teori  

1. Sistem Informasi 

Sistem informasi merupakan sistem yang ada di dalam suatu 

organisasi diman kebutuhan pengolah transaksi harian yang mendukung 

fungsi operasi organisasi yang manajerial dengan kegiatan strategi dari 

suatu organisasi untuk dengan tujuan  dapat menyediakan kepada pihak 

luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan (Sutabri, 2012). 

2. Sistem Informasi Geografis (SIG) 

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. Dengan demikian, pengertian terhadap 

ketiga unsur-unsur pokok ini akan sangat membantu dalam memahami 

SIG. 

 Dengan melihat unsur-unsur pokoknya, maka jelas SIG merupakan 

salah satu sistem informasi. SIG merupakan suatu sistem yang 

menekankan pada unsur informasi geografi. Istilah “geografis” merupakan 

bagian dari spasial (keruangan). Kedua istilah ini sering digunakan secara 

bergantian atau tertukar hingga timbul istilah yang ketiga, geospasial. 

Ketiga istilah ini mengandung pengertian yang sama di dalam konteks 

SIG. Penggunaan kata “geografis” mengandung pengertian suatu 
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persoalan mengenai bumi: permukaan dua atau tiga dimensi. Istilah 

“informasi geografis” mengandung pengertian informasi mengenai 

tempat-tempat yang terletak di permukaan bumi, pengetahuan mengenai 

posisi dimana suatu objek terletak di permukaan bumi, dan informasi 

mengenai keterangan-keterangan (atribut) yang terdapat di permukaan 

bumi yang posisinya diberikan atau diketahui. 

3. Pneumonia  

Pneumonia adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh 

infeksi bakteri, virus, maupun jamur. Pneumonia merupakan infeksi yang 

mengancam jiwa bagi sebagian besar populasi, terutama mereka yang 

berusia lanjut, mereka yang mengalami penyakit kronis, dan yang 

mengalami imunosupresi (Suryo, 2010). 

4. PHP  

PHP adalah bahasa server-side-scripting yang menyatu dengan 

HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. Karena PHP 

merupakan server-side-scripting maka sintaks dan perintah-perintah PHP 

akan diesksekusi diserver kemudian hasilnya akan dikirimkan ke browser 

dalam format HTML (Arief, 2011). 

5. MySQL 

MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal 

dan banyak digunakan untuk membangun aplikasi web yang 

menggunakan database sebagai sumber dan pengolahan datanya (Arief, 

2011). 
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6. Open Street Map 

OpenStreetMap adalah proyek web untuk membuat peta seluruh 

dunia yang bebas dan terbuka, dibangun seluruhnya oleh sukarelawan 

yang melakukan survei dengan GPS, mendigitalkan citra udara, dan 

mengumpulkan dan membebaskan sumber public yang ada dari data 

geografis (Haklay & Weber, 2008). 

Menggunakan Open Data Commons Open Database License 1.0, 

kontributor OSM dapat memiliki, memodifikasi dan membagikan data 

pemetaan kepada publik. Ada banyak pilihan peta digital yang tersedia di 

internet, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki batasan hukum dan 

teknis. Ini menyulitkan orang juga bagi pemerintah, peneliti dan 

akademisi, innovator, dan banyak pemangku kepentingan lainnya untuk 

secara bebas dan terbuka menggunakan data yang tersedia di peta. Di sisi 

lain, baik peta dasar dan data dalam OSM dapat diunduh untuk digunakan 

lebih lanjut dan didistribusikan kembali. 

7. Polygon 

Polygon dapat digambarkan sebagai suatu objek tertutup yang 

memiliki luasan. perlu diketahui bahwa kebanyakan peta tematik dalam 

GIS selalu menggunakan bentuk geometri polygon, metode-metode 

representasi dan pemanipulasian entity ini juga sangat sering mendapat 

perhatian. Sama halnya dengan titik dan polyline, satu objek poligon juga 
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diwakili oleh satu baris pada tabel atribut. Polygon pada 

umumnya  digunakan untuk menggambarkan objek dunia nyata yang 

memiliki luasan seperti wilayah administrasi, danau, guna lahan, jenis 

tanah, dan lain – lain (Irwansyah, 2013). 

8. Adobe XD 

Adobe XD merupakan sebuah aplikasi User Interface yang dikeluarkan 

oleh Adobe Inc. Dari segi penamaan, adobe XD atau experience design ini 

ditujukan secara khusu bagi para desainer aplikasi mobile atau yang biasa 

disebut sebagai UX/UI Designer. adobe XD resmi diluncurkan pada 14 

Maret 2016 (Scott & Safari, 2019). 
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