
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga 

Fasilitas Kesehatan merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, 

kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau 

masyarakat. Fasilitas kesehatan tersebut haruslah menjamin kesehatan dari pesertanya 

sendiri. Menurut peraturan menurut peraturan presiden RI No.12 tahun 2013 tentang 

jaminan kesehatan setidaknya ada dua kategori yang masuk kepada peserta jaminan 

kesehatan, yaitu PBI jaminan kesehatan dan bukan PBI jaminan kesehatan. Peserta PBI 

jaminan kesehatan adalah orang yang tergolong fakir miskin dan orang yang tidak 

mampu. Sedangkan peserta bukan PBI jaminan kesehatan merupakan peserta yang tidak 

tergolong fakir miskin dan orang yang tidak mampu. 

Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melayani BPJS di Kabupaten Purbalingga pada 

tahun 2017 tercatat sebanyak 28 yang terdiri dari 6 rumah sakit dan 22 puskesmas  

(Dinkes Kabupaten Purbalingga, 2017). Daftar fasilitas kesehatan yang melayani BPJS di 

Kabupaten Purbalingga pada Tabel 1. 

Table 1. Daftar Rumah Sakit di Kabupaten Purbalingga 

 

 

 

 

 

 

Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah 

fasilitas pelayananan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan 

No Nama Rumah Sakit No. Telepon Alamat 

1 RSU Nirmala 0281-892844 Jl. Letnan Yusup 

2 RSKBD Panti Nugroho 0281-891434 Jl. Letkol Isdiman No. 20 

3 RS Ibu dan Anak Ummu Hani 0281-891373 Jl. Mayjend DI Panjaitan No 40 

4 RSU Siaga Medika Purbalingga (0281) 6580400 Jl. Letnan Sudani Purbalingga 

5 RSUD dr. R.Goeteng T Pbg 281891016 Jl. Tentara Pelajar No. 22 

6 RS Harapan Ibu 281892222 Jl. Mayjen Sungkono 
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upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif 

dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di 

wilayah kerjanya. 

Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama 

esensial dan pengembangan, dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama berupa 

rawat jalan, pelayanan gawat darurat, one day care, home care dan atau rawat inap 

berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan.  

Berdasarkan kemampuan puskesmas terdiri dari puskesmas non rawat inap dan 

puskesmas rawat inap serta memiliki jaringan pelayanan berupa puskesmas pembantu, 

puskesmas keliling dan bidan desa. Jumlah puskesmas di Kabupaten Purbalingga pada 

tahun 2017 sebanyak 22. Daftar puskesmas di Kabupaten Purbalingga ditunjukkan pada 

Tabel 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikasi Pemetaan Lokasi...Annas Nurul Hidayat, Fakultas Teknik Dan Sains Ump, 2018



Table 2. Daftar Puskesmas di Kabupaten Purbalingga 

 

 

 

 

 

  

No 
Nama 

Puskesmas 
No. Telepon Alamat 

1 Purbalingga 281891862 Jl. Aw Sumarmo No.70 Purbalingga 

2 Bojong 281895680 Jl. Raya Bojong No.130 Purbalingga 

3 Kutasari 2816599183 Jl. Raya Tobong Kutasari 

4 Bojongsari 2816596981 Jl. Raya Bojongsari No.28 

5 Kalimanah 281892414 Jl. Mayjen Soengkono No.39 

6 Padamara 2816598588 Jl. Raya Padamara KM 6 

7 Kemangkon 2816591566 Jl. Raya Panican Kemangkon 

8 Kaligondang 81227057884 Jl. Raya Selakambang Kaligondang 

9 Kalijajar 281893379 Jl. Raya Selakambang KM 2,5 

10 Bobotsari 281758678 Jl. RS Tosomiharjo No 16 Bobotsari 

11 Mrebet 281758186 Jl. Raya Mangunegara KM 8 Mrebet 

12 Serayu Larangan 2817935303 Jl. Serayu Larangan KM 5 

13 Karanganyar 2817632913 Jl. Raya Karanganyar No 3 

14 Karangtengah 2816599857 Jl. Raya Karangtengah 

15 Karangreja 85726424418 Jl. Raya Karangreja KM 2 

16 Karangjambu 81327679077 Jl. Raya Karangjambu 

17 Bukateja 286476050 Jl. Argandaru No 3 Bukateja  

18 Kutawis 2817639694 Jl. Raya Bukateja Kutawis KM 5 

19 Kejobong 81802841793 Jl. Raya Kejobong 

20 Pengadegan 2816591070 Jl. Raya Pengadegan 

21 Karangmoncol 2816590079 Jl. Raya Bobotsari Rembang KM 11 

22 Rembang 2816590539 Jl. Jend Sudirman KM 5 Losari 
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B. Jenis Jenis BPJS 

BPJS sebenarnya adalah program pemerintah untuk meningkatkan jaminan 

kesehatan, sosial dan ekonomi bagi setiap warga negara indonesia, tapi BPJS sendiri 

sebenarnya bukanlah program baru, namanya mungkin baru tapi program - program 

yang dijalankan oleh BPJS merupakan program peralihan dari program - program 

pemerintah sebelumnya yaitu: 

1. Askes 

2. Jamkesmas 

3. Jamkesda 

4. Jamsostek 

Dari program-program tersebut lahirlah BPJS yang dikategorikan menjadi 2 

kategori yaitu BPJS ketenagakerjaan yang merupakan peralihan dari Jamsostek dan 

BPJS Kesehatan yang merupakan hasil transformasi atau peralihan dari askes, 

jamkesmas, jamkesda dan juga program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang 

sebelumnya dimiliki oleh jamsostek. 

1. BPJS Kesehatan 

BPJS kesehatan adalah hasil transformasi dari askes, jamkesmas atau 

jamkesda, dulu mungkin sebagian orang mengenal askes, nah sekarang askes sudah 

tidak ada dan ditransformasi menjadi BPJS kesehatan.  

BPJS Kesehatan ini fokus utamanya adalah memberikan jaminan kesehatan 

kepada seluruh warga negara indonesia tua-muda bahkan sampai bayi, dan berlaku 

juga untuk warga asing yang sudah tinggal di indonesia minimal selama 6 bulan. Jadi 

semua warga indonesia wajib menjadi peserta BPJS kesehatan dengan cara 

melakukan pendaftaran di kantor-kantor cabang BPJS yang sudah banyak tersedia di 

setiap pelosok kota. Jenis kepesertaan dari BPJS kesehatan dikelompokan menjadi 2 

kategori sebagai berikut: 

a. BPJS Peserta bantuan Iuran (PBI) 
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BPJS PBI atau peserta bantuan iuran, peserta ini hanya diperuntukan untuk 

warga miskin dan warga tidak mampu menurut data yang tercatat di dinas sosial, 

Peserta ini tidak memiliki kewajiban untuk membayar iuran karena iuran bulanan 

BPJS sepenuhnya dibayarkan oleh pemerintah. 

b. BPJS Non-PBI (Bukan Penerima Bantuan Iuran)  

Peserta BPJS dimana iuran atau premi bulanan dibayarkan sendiri oleh 

peserta yang bersangkutan, peserta BPJS Non-PBI di kelompokan lagi menjadi 

beberapa jenis sebagai berikut: 

1) Pekerja Penerima Upah (PPU) dan anggota keluarganya.  

Yang dikategorikan sebagai Pekerja Penerima Upah (PPU) 

diantaranya adalah :  

a) Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

b) Anggota TNI/POLRI. 

c) Pejabat Negara. 

d) Pegawai Pemerintah non PNS. 

e) Pegawai Swasta. 

f) Pekerja yang menerima upah dan juga warga negara asing (WNA) yang 

sudah bekerja di indonesia minimal selama 6 bulan. 

Kategori BPJS PPU ini biasaya akan didaftarkan oleh instansi atau 

perusahaan dimana mereka bekerja, sebagai Peserta BPJS yang ditanggung 

oleh perusahaan / badan usaha. Iuran bulanan untuk peserta BPJS yang 

ditanggung oleh perusahaan sebagaian akan ditanggung oleh perusahaan atau 

badan usaha dan sebagian lagi ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan 

cukup untuk 1 orang bayar sekaligus untuk 4 anggota keluarganya yang lain. 

2) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) 

Yang termasuk dalam kategori sebagai pekerja bukan penerima upah 

adalah: 

a) Pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri. 
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b) Pekerja tapi bukan pekerja penerima upah termasuk warga negara asing 

yang bekerja diindonesia minimal selama 6 bulan. 

Untuk warga sebagai pekerja bukan penerima upah (PBPU) harus 

menjadi peserta BPJS Mandiri, dengan cara mendaftarkan diri beserta 

anggota keluarganya ke kantor BPJS sebagai peserta BPJS mandiri, atau 

perorangan. Peserta BPJS mandiri iuran bulanan BPJS harus ditanggung 

sendiri oleh setiap peserta yang bersangkutan yang besar kecilnya disesuai 

kan dengan kelas BPJS yang diambil. 

3) Bukan Pekerja (BP) 

Yang termasuk dalam kategori sebagai bukan pekerja adalah: 

a) Investor. 

b) Pemberi kerja atau pemilik perusahaan. 

c) Penerima pensiunan (Anggota TNI/Polri penerima hak pensiun, 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) penerima hak pensiun), janda/duda 

beserta anak yatim penerima hak pensiun dari penerima pensiun yang 

mendapatkan hak pensiun). 

d) Veteran perang. 

e) Perintis kemerdekaan. 

f) Janda / duda atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis 

kemerdekaan. 

g) Bukan pekerja tapi mampu membayar iuran. 

Untuk kategori bukan pekerja (BP) yang mampu membayar iuran 

sesuai dengan kriteria diatas, maka harus daftar menjadi peserta BPJS 

mandiri, dimana iuran bulanan harus dibayar oleh sendiri yang besar 

kecilnya disesuaikan dengan kelas yang diambil. 

2. BPJS Ketenagakerjaan 

BPJS ketenagakerjaan adalah program pemerintah yang memberikan jaminan 

sosial ekonomi untuk setiap pekerja indonesia, setiap perusahaan wajib mendaftarkan 
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karyawannya untuk menjadi peserta dari BPJS ketenagakerjaan dengan iuran bulanan 

yang sebagian ditanggung oleh perusahaan.  

BPJS ketenagakerjaan sebenarnya merupakan hasil transformasi dari 

jamsostek, jadi setiap pekerja yang kebetulan sebelumnya sudah terdaftar menjadi 

peserta jamsostek dan pemegang kartu jamsostek akan dialihkan secara bertahap 

menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. 

 

Program yang diusung BPJS ketenagakerjaanpun masih sama dengan program-

program di jamsostek beberapa diantaranya adalah: 

a. Jaminan Hari Tua (JHT) 

b. Jaminan Pensiun (JP) 

c. Jaminan Kematian (JKM) 

d. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). 

C. Sistem Informasi Geografis 

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. Akronim GIS 

terkadang dipakai sebagai istilah untuk geographical information science atau 

geospatial information studies yang merupakan ilmu studi atau pekerjaan yang 

berhubungan dengan Geographic Information System. Dalam artian sederhana sistem 

informasi geografis dapat kita simpulkan sebagai gabungan kartografi, analisis 

statistik dan teknologi sistem basis data (database) (Irwansyah, 2013). 

Adapun Komponen – komponen yang membangun sebuah sistem informasi geografis 

adalah :  

1. Computer System and Software 

Merupakan sistem komputer dan kumpulan piranti lunak yang digunakan untuk 

mengolah data. 

2. Spatial Data 
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Merupakan data spasial (bereferensi keruangan dan kebumian) yang akan diolah. 

3. Data Management and Analysis Procedure 

Manajemen data dan analisa prosedur oleh Database Management System. 

4. People 

Entitas sumber data manusia yang akan mengoperasikan sistem informasi 

geografis. 

D. Google Maps 

Aplikasi Google Maps memiliki banyak fitur yang dapat digunakan, seperti 

mendapatkan arah perjalanan, mencari lokasi, fasilitas traffic, pencitraan tingkat 

jalan, membuat peta sendiri, dan masih banyak lagi. Semua fitur Google Maps 

menjadi sebuah kesatuan di dalam satu area kerja (Mario, 2010). 

Adapun fitur – fitur yang dapat membantu user  didalam Google Maps  itu sendiri 

adalah :  

1. Get Directions  

Digunakan untuk menentukan arah perjalanan seseorang dan menentukan jenis 

transportasi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. 

2. Search Panel 

Digunakan untuk mencari alamat, lokasi, kota, negara, dan lain sebagainya. 

3. Print 

Digunakan untuk mencetak peta. 

4. Send 

Digunakan untuk mengirim link peta serta arah mengemudi melalui email. 

5. Link 

Digunakan untuk menyalin dan menyisipkan HTML pada website anda. 

6. Kontrol Navigasi 

Digunakan untuk menavigasi tampilan. 

7. My Location 

Digunakan untuk menunjukan lokasi anda sekarang. 

8. Steet View 

Digunakan untuk melihat tampilan bangunan dan jalan dalam bentuk nyata  

Aplikasi Pemetaan Lokasi...Annas Nurul Hidayat, Fakultas Teknik Dan Sains Ump, 2018



(namun tidak semua negara dilengkapi fasilitas ini). 

9. Zoom Slider 

Digunakan untuk memperbesar ataupun memperkecil tampilan peta. 

10. Peta 

Digunakan untuk menampilkan peta, hasil pencarian My Maps, dan masih banyak 

lagi. 

11. My Maps 

Digunakan untuk melihat dan membuat peta sendiri. 

 

12. Traffic 

Digunakan untuk melihat keadaan arus lalu lintas. 

13. More 

Dalam pilihan more terdapat beberapa pilihan, yaitu :  

a. Foto : digunakan untuk menampilkan foto gedung atau jalan dari suatu lokasi. 

Namun tidak semua lokasi memiliki foto untuk dilihat. 

b. Video : digunakan untuk menampilkan video pada suatu lokasi. Namun tidak 

semua lokasi memiliki video yang dapat dilihat. 

c. Wikipedia : menampilkan artikel wikipedia mengenai daerah yang ada didalam 

Google Maps.  

d. Webcam : bekerjasama dengan webcam travel menampilkan hasil pengambilan 

gambar yang terbaru dari suatu lokasi. 

14. Map 

Untuk menampilkan peta dilengkapi dengan nama jalan, kota, dan negara. 

15. Sattelite 

Digunakan untuk menampilkan peta dari citra udara. 

16. Terrain 

Digunakan untuk memberikan informasi mengenai keadaan fisik bumi seperti 

gunung, lembah, dan lautan. 

E. PHP 

PHP merupakan singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor yaitu bahasa 

pemrograman web server-side yang bersifat open source. PHP merupakan script 
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yang terintegrasi dengan HTML dan berada pada server (server side HTML 

embedded scripting). PHP adalah script yang digunakan untuk membuat halaman 

website yang dinamis. Dinamis berarti halaman yang akan ditampilkan dibuat saat 

halaman itu diminta oleh client. Mekanisme ini menyebabkan informasi yang 

diterima client selalu yang terbaru /up to date. Semua script PHP dieksekusi pada 

server di mana script tersebut dijalankan (Anhar, 2010). 

Karena penggunaan PHP memungkinkan web dapat dibuat dinamis, 

maintenance situs web tersebut menjadi lebih mudah dan efisien. PHP merupakan 

software open source yang disebarkan dan dilisensikan secara gratis serta dapat di 

download secara bebas dari situs resminya http:// www.php.net. PHP ditulis 

menggunakan bahasa C. 

PHP diciptakan pertama kali oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994, awalnya, 

PHP digunakan untuk mencatat jumlah serta untuk mengetahui siapa saja 

pengunjung pada home pagenya. Rasmus Lerdorf adalah salah seorang pendukung 

open source. Oleh karena itu, ia mengeluarkan Personal Home Page Tools versi 1.0 

secara gratis, kemudian menambah kemampuan PHP 1.0 dan meluncurkan 20.  

Adapun keunggulan dari bahasa pemrograman PHP itu sendiri adalah : 

1. Gratis 

PHP merupakan aplikasi open source atau aplikasi yang memiliki licensi 

GPL (General Public Licensi) artinya aplikasi tersebut dapat digunakan, di 

publikasikan atau di kembangkan oleh masyarakat internasional secara luas dan 

tanpa biaya. 

2. Dapat Berjalan di Berbagai Web Server 

PHP juga dapat berjalan di berbagai web server seperti IIS, PWS, 

APACHE, XITAMI, dan lain – lain. 

3. Cross Platform 

PHP dapat berjalan di berbagai sistem operasi seperti WINDOWS, 

LINUX, MAC, dan lain lain. 
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4. Mendukung Banyak Database 

PHP memiliki kemampuan untuk melakukan koneksi ke berbagai 

software basis data sehingga dapat menciptakan halaman website yang dinamis. 

Software basis data tersebut antara lain MySQL,Oracle, Ms SQL Server, Solid, 

PostgreSQL, Adabas, dBase dan lain – lain. 

5. On The Fly 

Intergrasi dengan beberapa library external yang dapat membuat anda 

menciptakan berbagai dokumen seperti text, image, pdf, zip, XML dan lain – 

lain. 

6. Mendukung Berbagai Komunikasi Layanan Lain 

PHP dapat menjalin komunikasi melalui protokol IMAP, POP3, SNMP, 

NNTP, HTTP. 

F. MySQL 

MySQL (My Structure Query Language) adalah sebuah perangkat lunak 

sistem manajemen basis data SQL (Database Management System) atau DBMS dari 

sekian banyak DBMS, seperti Oracle, MS SQL, Postagre SQL, dan lain – lain. 

MySQL merupakan DBMS yang multithread, multi – user yang bersifat gratis 

dibawah lisensi GNU General Public Licence (GPL) (Anhar, 2010). 

Tidak seperti Apache yang merupakan software yang dikembangkan oleh 

komunitas umum, dan hak cipta untuk kode sumber dimiliki oleh penulisnya masing 

– masing. MySQL dimiliki dan disponsori oleh sebuah perusahaan Swedia, yaitu 

MySQL AB. MySQL AB memegang hak cipta kode sumbernya. Kedua orang 

Swedia dan satu orang Finlandia yang mendirikan MySQL AB adalah : David 

Axmark, Allan Larson, Dan Michael Monty Widenius. Seperti yang telah disebutkan 

sebelumnya, MySQL bersifat gratis atau open source sehingga kita bisa 

menggunakannya secara gratis.  

Beberapa kelebihan MySQL, antara lain :  
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1. MySQL dapat berjalan dengan stabil pada berbagai sistem operasi, seperti 

Windows, Linux, FreeBSD, Mac Os X Server, Solaris dan masih banyak lagi. 

2. Bersifat open source, MySQL didistribusikan secara open source (gratis), 

dibawah lisensi GNU General Public Licence (GPL). 

3. Bersifat multiuser, MySQL dapat digunakan oleh beberapa user dalam waktu 

yang bersamaan tanpa mengalami masalah. 

4. MySQL memiliki kecepatan yang baik dalam menangani query (perintah SQL). 

Dengan kata lain, dapat memproses lebih banyak SQL per satuan waktu. 

5. Dari segi security atau keamanan data, MySQL memiliki beberapa lapisan 

security, seperti level subnet mask, nama host, dan izin akses user dengan sistem 

perizinan yang mendetail serta password yang terenkripsi. 

G. Android Studio 

Android studio merupakan lingkungan pengembangan android baru yang 

berdasarkan intelliJ IDEA. Android studio ini mirip cara kerjanya dengan eclipse + 

ADT plugin, android studio menyediakan alat pengembang android yang terintegrasi 

dalam pengembangan dan debugging program. 

IntelliJ IDEA sendiri, merupakan sebuah komersial java IDE powerfull 

layaknya eclipse dan netbeans yang dikembangkan oleh JetBrains. IDEA mendukung 

beberapa bahasa seperti : Java, Java script, HTML/XHTML/CSS, XML/XSL, 

ActionScript/MXML, Phyton, Ruby/Jruby, SQL, PHP, dll (Satyaputra dan Aritonang, 

2014). 

Dengan kemampuan intelliJ IDEA yang dimilikinya, android studio menawarkan 

pada anda : 

1. Mendukung pengembangan berbasis gradle. 

2. Dapat memspesifikasikan pemfaktoran android dan melakukan perbaikan dengan 

cepat. 

3. Memiliki lint tools untuk menangkap kinerja, kegunaan kompatibilitas versi dan 

masalah lainnya. 

4. Memiliki kemampuan penandaan aplikasi dan proguard. 
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5. Memiliki kemampuan wizard berdasarkan template untuk membuat desain dan 

komponen android yang umum. 

6. Sebuah layout editor yang kaya dan memungkinkan anda untuk melakukan drag – 

drop UI, pratinjau layout pada beberapa konfigurasi layar, dan banyak lagi. 

7. Dibangun untuk mendukung Google Cloud Platform, sehingga mudah untuk 

mengintegrasikan Google Cloud Messaging dan App Engine sebagai komponen 

server – side. 

H. Pengujian Black Box 

Pengujian black-box berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. 

Pengujian ini memungkinkan analis system memperoleh kumpulan kondisi input 

yang akan mengerjakan seluruh keperluan fungsional program. 

Tujuan metode ini mencari kesalahan pada : 

1. Fungsi yang salah atau hilang 

2. Kesalahan pada interface 

3. Kesalahan pada structur data atau akses database 

4. Kesalahan performasi 

5. Kesalahan inisialisasi dan tujuan akhir 

Metode ini tidak terfokus pada struktur kontrol seperti pada pengujian whitebox 

tetapi pada domain informasi (Maturidi, 2014). 

I. Hasil Penelitian Sejenis 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan penelitian ini 

diantaranya yaitu: 

a. Hutama, dkk (2012) membangun aplikasi pengelolaan puskesmas berbasis sistem 

informasi geografis open source. Kelebihan aplikasi ini adalah menggunakan 

software open source sehingga meminimalisir pembajakan, wilayah yang 

digunakan juga cukup luas yaitu provinsi Jawa Barat. Kekurangan dari aplikasi ini 

yaitu belum adanya fitu GPS dan masih sebatas prototype sehingga perlu 

dikembangkan lagi untuk dapat diimplementasikan. 
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b. Nurwati & Joko (2014) merancang dan membangun suatu Sistem Informasi 

Mobile berbasis Location Based Service untuk Penyedia Lokasi Layanan 

Kesehatan di Yogyakarta menggunakan Sistem Operasi Android dengan 

memanfaatkan Google API khususnya Google Map API untuk penentuan lokasi 

dan rute menuju tempat pelayanan kesehatan terdekat. 

c. Jefri (2016) membangun aplikasi informasi geografis pemetan lokasi puskesmas 

berbasis android di wilayah Kota Pangkal pinang dan Kabupaten Bangka. 

Aplikasi ini sangat membantu masyarakat umum. Kekurangannya dari aplikasi ini 

yaitu menu yang disediakan masih terbatas peta dan daftar puskesmas saja. 

d. Rocha, dkk (2013) mengembangkan metode untuk analisis pengaruh pasokan 

angkutan umum di kota besar (Melbourne) untuk akses ke perawatan gigi darurat. 

SIG sebagai alat yang digunakan untuk menghubungkan distribusi geografis dari 

pasien (status sosial ekonomi) dan Aksesibilitas (penyediaan kendaraan umum) 

untuk perawatan gigi darurat. 

e. Polo, dkk (2015) mengembangkan penelitian terpadu tentang aksesibilitas dan 

lokasi-alokasi model dalam sistem informasi geografis sebagai strategi yang 

diusulkan untuk meningkatkan perencanaan tata ruang pelayanan kesehatan 

masyarakat. 

f. Luis & Pedro (2016) melakukan penelitian untuk mengukur aksesibilitas geografis 

dari populasi yang ada pada Health Centers (HC), dan untuk memperkirakan 

jumlah orang yang dilayani oleh jaringan kesehatan Mozambik. Hasil dari 

pemetaan dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan di masa depan 

dan analisis. 

g. Piarsa, dkk (2015) melakukan penelitian tentang Sistem Informasi Geografis 

untuk pemetaan jalan pedesaan menggunakan teknologi mobile android. Aplikasi 

yang dibangun menggunakan mobile phone dengan sistem operasi android yang 

dapat menampilkan nama, panjang dan kondisi permukaan jalan di pedesaan. 

Aplikasi ini memanfaatkan peta yang dapat diakses online dari Google Maps.  
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