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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kota Palopo terletak antara 2°53’15’’ - 3°04’08’’ Lintang Selatan dan 

120°03’10’’ - 120°14’34’’ Bujur Timur, yang berbatasan dengan Kecamatan 

Walenrang Kabupaten Luwu di sebelah utara dan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu 

di sebelah selatan. Batas sebelah barat dan timur masing-masing adalah Kecamatan 

Tondon Nanggala Kabupaten Toraja Utara dan Teluk Bone. 

Luas wilayah Kota Palopo tercatat 247,52 Km persegi yang meliputi 9 

Kecamatan dan 48 Kelurahan. Kecamatan terluas di Kota Palopo adalah Kecamatan 

Wara Barat dengan luas 54,13 Km persegi atau mencakup 21,87 persen dari luas 

Kota Palopo secara keseluruhan. Sedangkan, Kecamatan dengan luas terkecil 

adalah Kecamatan Wara Utara dengan luas 10,58 Km persegi atau hanya sebesar 

4,27 persen dari luas Kota Palopo. (BPS Kota Palopo, 2019). 

Jumlah penduduk di Kota Palopo pada akhir 2018 tercatat sebanyak 180.678 

jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing-masing 87.812 jiwa laki-laki dan 

92.866 jiwa perempuan, dengan demikian maka Rasio Jenis Kelamin sebesar 94,56. 

Angka ini menunjukan bahwa pada 100 penduduk perempuan ada 94-95 penduduk 

laki-laki. Dengan pertumbuhan penduduk dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 2,13 

persen. Dengan luas wilayah 247,52 Km maka kepadatan penduduk di Kota Palopo 

yaitu 730 jiwa per kilometer persegi. (BPS Kota Palopo, 2019). 

Penyakit menular adalah penyakit yang ditransmisikan dari orang, hewan, 

atau sumber benda mati ke orang lain baik secara langsung dengan bantuan vektor 

atau dengan cara lain. Penyakit menular juga masih menjadi masalah kesehatan 

masyarakat yang cenderung meningkat jumlah penderitanya serta semakin luas 

penyebarannya, sejalan dengan meningkatnya mobilitas dan kepadatan penduduk. 

Webber R. (dalam Laras Fitria dkk, 2012). 

Dengan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk yang ada di Kota 

Palopo, maka penyakit menular akan semakin cepat dan semakin luas tingkat 

penyebarannya. Berdasarkan Perpres nomor 40 tahun 1991, tentang 

penanggulangan wabah penyakit menular, yang didalamnya membahas tentang 

penanggulangan penyakit menular dan salah satu wujud dari terealisasinya Perpres 
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ini adalah diketahuinya persebaran penyakit menular disuatu daerah, seperti di Kota 

Palopo. 

Pendataan penyakit di Kota Palopo yang tercatat di instansi Dinas 

Kesehatan masih bersifat manual. Saat ini, belum tersedianya sistem informasi 

untuk menampilkan data penyakit menular di Kota Palopo, sehingga masyarakat 

umum di wilayah setempat masih sulit untuk memperoleh informasi penyebaran 

penyakit menular. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan pembangunan 

sistem informasi geografis (SIG) untuk menampilkan data penyakit menular di 

Kota Palopo. Penyajian data dalam pembangunan SIG dipilih karena memberikan 

informasi dalam bentuk pemetaan yang mudah dipahami seluruh elemen 

masyarakat, sehingga masyarakat yang sudah mendapatkan informasi ini akan 

tanggap serta waspada terhadap kasus penyakit yang ada di wilayah masing-

masing. 

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijabarkan diatas, maka dalam 

penelitian ini akan dilakukan pemetaan dan pemodelan spasial tingkat kerawanan 

secara digital terkait informasi geografis kerawanan wilayah terhadap penyakit 

menular di Kota Palopo. Selanjutnya diterapkan kedalam website untuk 

menampilkan visualisasi data hasil pemetaan yang dijadikan sebagai media 

penyebar informasi perihal kerawanan penyakit menular di Kota Palopo. Melihat 

manfaat yang begitu besar makan penulis berinisiatif mengangkat judul 

“Pemodelan Spasial Kerawanan Wilayah Terhadap Jenis Penyakit Menular Di Kota 

Palopo Berbasis Webgis”. Website ini diharapkan dapat membantu dan 

memudahkan dalam penerapan data hasil pemetaan dan menjadi sarana penyebar 

informasi terkait penyebaran penyakit menular di Kota Palopo. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang didapatkan 

penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara mengetahui model spasial tingkat kerawanan penyakit 

menular di Kota Palopo? 

2. Bagaimana cara membuat sistem informasi berbasis webgis tentang penyakit 

menular di Kota Palopo? 

 



3 
 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui model spasial tingkat kerawanan penyakit menular di Kota 

Palopo. 

2. Untuk mengetahui cara membuat sistem informasi berbasis webgis tentang 

penyakit menular di Kota Palopo. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Dapat mempelajari lebih jauh mengenai aplikasi sistem informasi geografis 

berbasis WebGIS. 

2. Mengetahui secara langsung penggunaan dan peranan teknologi informasi dan 

komunikasi ditempat penelitian. 

3. Mengenal lebih jauh teknologi-teknologi informasi yang sedang berkembang. 

4. Dapat mengakses informasi mengenai persebaran penyakit menular di Kota 

Palopo dengan cepat dan mudah. 

5. Dapat mengakses informasi mengenai kerawanan penyakit menular di Kota 

Palopo.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

1. Geospasial 

Informasi Geospasial merupakan aspek keruangan yang dapat menunjukan 

lokasi, bentuk, letak dan lokasi suatu objek yang berada dipermukaan bumi dalam 

suatu sistem koordinat referensi tertentu. Informasi geospasial merupakan suatu 

data yang dapat digunakan berbagai keperluan seperti perencanaa, pengambilan 

keputusan, penanganan bencana dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan 

dengan ruang kebumian. Integrasi data geospasial merupakan suatu hal yang perlu 

dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan data-data geospasial dalam 

berbagai keperluan. Aronaff (dalam Nurhadi Bashit dkk, 2020). 

Menurut Thomas Frans Pattiasina (2020), teknolog geospasial (Geospatial 

Technology) atau biasa dikenal juga dengan Geomatic atau Teknologi Informasi 

Keruangan (Spatial Information Technology), merupakan teknologi yang 

digunakan untuk mengukur, menganalisis dan memvisualisasikan objek-objek atau 

fenomena yang ada di bumi. Teknologi geospasial mencakup tiga teknologi yang 

berbeda namun dalam prakteknya kerap dipadukan, yaitu: teknologi penginderaan 

jauh (remote sensing), sistem informasi geografis (geographical information 

system - GIS) dan teknologi navigasi (navigation technology) dimana salah satu 

sistem yang umum digunakan adalah Global Positioning System (GPS). 

Sedangkan dalam undang-undang Republik Indonesia, pasal 1 nomor 4 

tahun 2011 tentang informasi geospasial dijelaskan bahwa: 

a. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup 

lokasi, letak dan posisinya. 

b. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukan 

lokasi dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada dibawah, pada, atau di 

atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. 

c. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi 

geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau 

buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi. 
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d. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah 

diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan 

kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang 

berhubungan dengan ruang kebumian. 

Berdasarkan pengertian diatas Geospasial adalah ilmu keruangan yang 

dapat mengukur, menganalisis dan memvisualisasikan objek-objek atau fenomena 

yang ada dibumi, seperti lokasi, bentuk, letak dan lokasi suatu objek yang berada 

dipermukaan bumi dalam suatu sistem koordinat referensi tertentu. 

 

2. Peta 

Menurut Sumarno (dalam Ahaliki, 2018), peta merupakan penyajian secara 

grafis dari kumpulan data maupun informasi sesuai lokasinya secara dua dimensi. 

Ditinjau dari perannya peta adalah bentuk penyajian informasi spasial (keruangan) 

tentang permukaan bumi untuk dapat dipakai dalam pengambilan keputusan, lebih 

lanjut Riyanto (dalam Ariyanti dan Kanedi, 2015) mengatakan peta merupakan 

penyajian grafis dari permukaan bumi dalam skala tertentu dan digambarkan pada 

bidang datar melalui sistem proyeksi peta dengan menggunakan simbol-simbol 

tertentu sebagai perwakilan dari objek-objek spasial di permukaan bumi. 

Menurut Carter dan Agtrisari (dalam Lucyana, 2016) peta merupakan 

gambaran wilayah geografis, bagian permukaan bumi yang disajikan dalam 

berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta 

digital yang tampil di layar komputer. Peta dapat digambarkan dengan berbagai 

gaya, masing-masing menunjukan permukaan yang berbeda untuk subjek yang 

sama untuk menvisualisasikan dunia dengan mudah, informative dan fungsional. 

Peta berbasis komputer (digital) lebih serba guna dan dinamis karena bisa 

menunjukan banyak view yang berbeda dengan subjek yang sama. Peta ini juga 

memungkinkan perubahan skala, animasi gabungan, gambar, suara, dan bisa 

terhubung ke sumber informasi tambahan melalui internet. Peta digital dapat di 

update ke peta tematik baru dan bisa menambahkan detail informasi geografi 

lainnya. Berdasarkan pengertian diatas peta merupakan penyajian grafis permukaan 

bumi dalam skala tertentu dengan bentuk penyajian dua dimensi dengan melalui 

sistem proyeksi peta. 
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Ariyanti dan Kanedi (2015) mengatakan bahwa sebuah peta harus memiliki 

syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Peta tidak boleh membingungkan. Dalam hal ini peta perlu dilengkapi: 

1) Keterangan atau legenda 

2) Skala peta 

3) Judul peta 

4) Bagian dunia mana 

b. Peta harus dengan mudah dapat dimengerti atau ditangkap maknanya oleh si 

pemakai peta. Supaya mudah dimengerti atau ditangkap maknanya, digunakan: 

1) Tata warna 

2) Simbol 

3) Sistem proyeksi atau sistem koordinat 

c. Peta harus memberikan gamabaran yang sebenarnya. Peta itu harus cukup teliti 

sesuai dengan tujuannya. Klasifikasi peta dapat dibedakan dan ditinjau dari 4 

segi: 

1) Macam peta ditinjau dari segi jenis: 

a) Peta foto, peta yang dihasilkan dari mosaic foto udara/foto yang dilengkapi garis 

kontur, nama dan legenda. 

b) Peta garis, peta yang menyajikan detail alam dan buatan manusia dalam bentuk 

titik, garis dan luasan. 

2) Macam peta ditinjau dari skala: 

a) Peta skala besar, yaitu peta dengan skala (1:50.000) atau lebih besar (1:25.000). 

b) Peta skalai kecil, yaitu peta dengan skala 1:500.000 atau lebih kecil. 

3) Macam peta ditinjau dari fungsinya: 

a) Peta umum, merupakan peta yang berisi penampakan-penampakan umum. 

b. Peta tematik, merupakan peta yang menunjukan hubungan ruang dalam bentuk 

atribut tunggal atau hubungan atribut. 

c) Kart, merupakan peta yang didesain untuk keperluan navigasi, nautical, dan 

aeronautical. 

4) Macam peta yang ditinjau dari macam persoalan (maksud dan tujuan) yaitu 

antara lain: peta kadaster, peta geologi, peta tanah, peta ekonomi, peta 

kependudukan, peta tata guna tanah, dan sebagainya. 
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3. Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem informasi merupakan sebuah kumpulan data yang telah disimpan. 

Menurut Prahasta (2002), SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk 

mengunmpulkan, memeriksa, mengintegrasikan, dan menganalisa informasi-

informasi yang berhubungan permukaan bumi. Pada dasarnya, istilah SIG 

merupakan gabungan dari tiga unsur pokok yaitu sistem, informasi, dan geografis. 

Dengan demikian pengertian terhadap tiga unsur-unsur pokok ini akan sangat 

membantu dalam memahami SIG. 

GIS (Geographical Information Sistem) merupakan sebuah SIG berbasis 

komputer yang digunakan untuk menyusun, menyimpan, mengolah, menampilkan 

dan menganalisis informasi. Menurut Siswanto dan Jazman (2016) menyatakan 

bahwa sistem informasi merupakan suatu komponen yang terdiri dari manusia, 

teknologi informasi dan prosedur kerja yang memproses, menyimpan, menganalisis 

dan menyebarkan informasi untuk mencapai suatu tujuan. 

SIG adalah sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki 

informasi spasial. Menurut Anon (dalam Nirwansyah, 2017), SIG adalah suatu 

sistem informasi yang dapat memadukan antara data grafis (visual) dengan adanya 

data teks (atribut) objek yang dihubungkan secara geografi di bumi (georeferece). 

Disamping itu, SIG juga dapat membangunkan data, mengatur data dan melakukan 

analisis data yang akhirnya akan menghasilkan keluaran yang dapat dijadikan acuan 

dalam pengambilan keputusan pada masalah yang berhubungan dengan geografi.  

Sedangkan menurut Irwansyah (2013), sebagai salah satu jenis sistem 

informasi, SIG mempunyai komponen yang bekerja secara bersama untuk 

menghasilkan fungsionalitas SIG. komponen-komponen SIG terdiri dari hardware, 

software, data, metode dan manusia. 

Berdasarkan pengertian diatas, SIG adalah sistem informasi khusus yang 

mengelola dan memiliki informasi spasial dengan memadukan data grafis dengan 

data teks yang berhubungan dengan geografi. 

4. Komponen SIG 

SIG merupakan sistem kompleks yang biasanya terintregasi dengan 

lingkungan sistem-sistem komputer yang lain di tingkat fungsional dan jaringan, 
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menurut Gistut (dalam Wibowo dkk, 2015) komponen SIG terdiri dari perangkat 

keras, perangkat lunak, data dan informasi geografi, serta manajemen. 

1) Perangkat keras (hardware) 

Pada saat ini SIG tersedia untuk berbagai platform perangkat keras mulai dari 

PC desktop, workstations, hingga multiuser host yang dapat digunakan oleh banyak 

orang secara bersamaan dalam jaringan komputer yang luas, berkemampuan tinggi, 

memiliki ruang penyimpanan (harddisk) yang besar, dan mempunyai kapasitas 

memori (RAM) yang besar. Walaupun demikian, fungsionalitas SIG tidak terikat 

secara ketat terhadap karakteristik-karakteristik fisik perangkat keras ini sehingga 

keterbatasan memori pada PC30 pun dapat diatasi. Adapun perangkat keras yang 

sering digunakan untuk SIG adalah komputer (PC), mouse, digitizer, printer, plotter 

dan scanner. 

2) Perangkat lunak (software) 

Bila dipandang dari sisi lain, SIG juga merupakan sistem perangkat lunak 

yang tersusun secara modular dimana basis data memegang peranan kunci. Setiap 

subsistem diimplementasikan dengan menggunakan perangkat lunak yang terdiri 

dari beberapa modul, hingga tidak mengherankan jika ada perangkat SIG yang 

terdiri dari ratusan modul program yang masing-masing dapat dieksekusi sendiri. 

3) Data dan informasi geografis 

SIG dapat mengumpulkan dan menyimpan data dan informasi yang 

diperlukan baik secara tidak langsung dengan cara mengimport-nya dari perangkat-

perangkat lunak SIG yang laun maupun secara langsung dengan cara mendigitasi 

data spasialnya dari peta dan memasukan data atributnya dari tabel-tabel dan 

laporan dengan menggunakan kerboard. 

4) Manajemen 

Suatu proyek SIG akan berhasil jika dimanage dengan baik dan dikerjakan 

oleh orang-orang memiliki keahlian yang tepat pada semua tingkatan. Sistem 

informasi geografis (SIG) merupakan sistem kompleks yang terintregasi dengan 

lingkungan sistem-sistem komputer yang terdiri dari beberapa kompnen secara 

terstruktus. 

Sedangkan menurut Anggraeni & Irviani (2017), komponen-komponen SIG 

sebagar berikut: 



9 
 

 

a. Komponen input adalah data yang masuk ke dalam sistem informasi. 

b. Komponen model adalah kombinasi prosedur, logika, dan model matematika 

yang memproses data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah 

ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. 

c. Komponen output adalah hasil informasi yang berkualitas dan dokumentasi 

yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakaian 

sistem. 

d. Komponen teknologi adalah alat dalam sistem informasi, teknologi digunakan 

untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, 

menghasilkan dan mengirimkan output dan membantu pengendalian sistem. 

e. Komponen basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang 

tersimpan di dalam komputer dengan menggunakan software database. 

f. Komponen kontrol adalah komponen yang mengendalikan gangguan terhadap 

sistem informasi. 

 

5. WebGIS 

WebGIS merupakan SIG berbasis web yang terdiri dari beberapa komponen 

yang saling terkait. WebGIS merupakan gabungan antara desain grafis pemetaan, 

peta digital dengan analisis geografis, pemrograman komputer, dan sebuah 

database yang saling terhubung menjadi satu bagian web desain dan web pemetaan 

menurut Qolis dkk, (dalam Ramadhani dkk, 2016). 

WebGIS adalah SIG yang dibutuhkan di seluruh lingkungan jaringan 

komputer untuk mengintegrasikan, menyebarkan, dan mengkomunikasikan 

informasi geografis secara visual di word wide web melalui internet (Maharani dkk, 

2017). Sedangkan menurut Hutagalung (2018), WebGIS merupakan sistem 

informasi terdistribusi dan suatu SIG yang dijalankan menggunakan perangkat 

lunak web Browser dengan menggunakan koneksi internet sebagai penghubung 

antara client dan server. WebGIS terdiri dari client dan server, dimana server adalah 

server aplikasi web dan client adalah web browser, aplikasi desktop dan aplikasi 

mobile. 

Jadi berdasarkan pengertian-pengertian diatas WebGIS adalah kumpulan 

dari beberapa komponen geografis seperti desain grafis pemetaan, peta digital dll. 

Dan pemrograman komputer yang dapat dijalankan melalui perangkat lunak web 
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browser dengan sambungan koneksi internet, sehingga dapat diakses oleh 

masyarakat luas. 

6. Penyakit Menular 

Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan (berpindah dari 

orang yang satu ke orang yang lain, baik secara langsung maupun melalui 

perantara). Penyakit menular ditandai dengan adanya (hadirnya) agen atau 

penyebab penyakit yang hidup dan berpindah. Penyakit menular dapat menyebar 

melalui beberapa media yakni media lansgung, media tidak langsung dan media 

udara. (Putra Sudarma dkk, 2015). 

Menurut Webber R. (dalam Laras Fitria dkk, 2012) Penyakit menular adalah 

penyakit yang ditransmisikan dari orang, hewan atau sumber benda mati ke orang 

lain baik secara langsung dengan bantuan vector atau dengan cara lain. Sedangkan 

menurut Oksfriani Jurfi (2017), wabah penyakit menular adalah kejadian 

berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya 

meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan 

daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka (UU No. 4 1984). 

Dari pendapat diatas kita bisa menyimpulkan bahwa penyakit menular 

adalah penyakit yang ditularkan melalui agen atau penyebab penyakit yang 

berpindah-pindah, yang ditransmisikan melalui orang, hewan atau sumber benda 

mati ke orang lain baik secara langsung atau tidak langsung. 

7. Pemodelan Spasial 

Pemodelan spasial adalah representasi ataupun model spasial dari data yang 

digunakan dan merupakan penggambaran suatu bagian muka bumi. Menurut 

Suharyadi dan Danoedoro (dalam Th. Dwiati Wismarini dan Teguh Kristanto, 

2016), pemodelan spasial digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dari dunia 

nyata dan memodelkannya. Pemodelan ini terdiri dari berbagai variabel yang 

dipetakan secara digital dan disesuaikan sistem proyeksi maupun koordinatnya 

dengan melibatkan aspek resolusi dan sistem klasifikasinya. Menurut Indarto dan 

Arif Faisol (dalam Sani Alfia Chairani, 2018) Model merupakan representasi dan 

realitas dalam bentuk yang lebih sederhana, supaya kita dapat lebih mudah 

memahami masalah yang sedang kita hadapi. Model akan membantu kita untuk 



11 
 

 

memahami, mendeskripsikan atau memprediksi bagaimana fenomena atau realitas 

berjalan (bekerja) pada dunia nyata tersebut. 

Sedangakan menurut Budiono (dalam Alhamdi Yosef Herman, 2011) 

Model merupakan representasi dari realita. Tujuan dari pembuatan model adalah 

untuk membantu mengerti, menggambarkan, atau memprediksi bagaimana suatu 

fenomena bekerja di dunia nyata melalui penyederhanaan bentuk fenomena 

tersebut. Pemodelan spasial terdiri dari sekumpulan proses yang dilakukan pada 

data spasial untuk menghasilkan suatu informasi umumnya dalam bentu peta. 

Informasi tersebut dapat digunakan dalam membuat keputusan, kajian ilmiah atau 

sebagai informasi umum. 

Berdasarkan dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pemodelan 

spasial adalah refresentasi dan realitas dalam bentuk yang lebih sederhana yang 

bertujuan untuk menghasilkan suatu informasi yang dapat digunakan dalam 

membuat keputusan, kajian ilmiah atau sebagai informasi umum. 

8. ArcGIS 

Wahana Komputer (dalam Rohim dkk., 2015) perangkat lunak ArcGIS 

merupakan perangkat lunak SIG yang baru dari ESRI (Environmental Systems 

Research Institute), yang memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan data dari 

berbagai format data. Dengan ArcGIS pengguna dapat memanfaatkan fungsi 

desktop maupun jaringan, selain itu juga pengguna bisa memakai fungsi pada level 

ArcView, ArcEditor, ArcInfo dengan fasilitas ArcMap, ArcCatalog dan Toolbox. 

Materi yang disajikan adalah konsep SIG, pengetahuan peta, pengenalan dan 

pengoperasian ArcGIS, input data dan manajemen data spasial, pengoperasian 

ArcCatalog, komposisi atau tata letak peta dengan ArcMap, memanfaatkan 

perangkat lunak SIG ArcGIS 10 sp1 untuk pengelolaan data spasial dan tabular serta 

untuk penyajian informasi peta. 

ESRI Indonesia (dalam Rohim dkk., 2015) sejak diluncurkan pada tahun 

1999, ArcGIS Developer dari ESRI telah menjadi acuan dalam perkembangan 

teknologi GIS, serta menjadi salah satu yang terdepan dalam platform Geographic 

Information System di dunia. ArcGIS terus berkembang dengan menerapkan standar 

yang tinggi untuk pemakaian GIS desktop, mobile, server dan platform web. Rohim 
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dkk. (2015) mengatakan dari ratusan produk platform GIS, beberapa elemen 

kuncinya adalah sebagai berikut: 

a. ArcGIS online 

ArcGIS online adalah platform teknologi yang kolaboratif dan berbasis 

cloud yang membantu pengguna dan komunitas dalam menciptakan, berbagi, dan 

mengakses peta, aplikasi, dan data. ArcGIS Online memfasilitasi penerjemahan 

data statis menjadi peta yang berguna, bernilai dan pintar. Setelah pengguna 

membuat peta, pengguna dapat langsung membagikan kepada klien maupun kolega 

melalui situs atau media social. Peta pengguna dilindungi jaringan cloud ArcGIS 

Online, yang artinya pemilik peta tetap memegang kendali atas data dan tidak perlu 

membeli perangkat atau infrastuktur baru. 

b. ArcGIS desktop 

ArcGIS untuk Dekstop adalah aplikasi computer yang membantu analisis 

geospasial. ArcGIS untuk desktop memiliki ratusan perangkat analisis ruang. 

Perangkat ini memudahkan pengguna dalam mengubah data menjadi data informasi 

penting dan menjalankan tugas-tugas GIS secara otomatis. 

c. ArcGIS server 

ArcGIS untuk server meningkatkan bisnis pengguna dengan memberikan 

fasilitas GIS ke setiap orang di dalam suatu organisasi, sehingga memudahkan 

kemampuan dalam mengambil keputusan. ArcGIS untuk server mencantumkan 

beberapa aplikasi serba bisa dari dashboard yang menyimpulkan informasi bisnis 

penting dalam membawa peta ke bisnis lunak intelejen. 

9. Website 

Website atau situs merupakan kumpulan yang luas dari jaringan komputer 

besar dan kecil yang saling berhubungan menggunakan jaringan komunikasi yang 

ada di seluruh dunia. Seluruh manusia yang secara aktif berpartisipasi sehingga 

internet menjadi sumber daya informasi yang sangat berharga. Menurut Jumardi 

(2019), web merupakan aplikasi internet yang paling populer yang berjalan pada 

HTTP. Secara singkat web adalah kumpulan halaman yang menyediakan informasi 

secara teknis web merupakan sebuah sistem dimana informasi dalam bentuk teks, 

suara atau gambar yang tersimpan dalam web server yang dipresentasikan dalam 
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bentuk hypertext. Hypertext merupakan sebuah text aktif yang memungkinkan 

pengguna dapat mengunjungi halaman-halaman yang tersedia di internet. 

Website atau disingkat web, dapat diartikan sekumpulan halaman yang 

terdiri atas beberapa laman yang berisi informasi dalam bentuk digital baik berupa 

teks, gambar, video, audio, dan animasi lainnya yang disediakan melalui jalur 

koneksi internet. Lebih jelasnya, website merupakan halaman-halaman yang berisi 

informasi yang ditampilkan oleh browser, seperti Mozilla Firefox, Google, 

Chrome, atau yang lainnya, sedangkan internet adalah jaringan yang digunakan 

untuk mengirim informasi pada website (Abdulloh, 2016). Sedangkan menurut 

Bowo (2014), website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur 

internet sehingga bisa diakses diseluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan 

internet. 

Berdasarkan dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa, website adalah 

sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa laman yang berisi informasi dalam 

bentuk digital yang disediakan melalui jalur koneksi internet. Secara singkat web 

adalah kumpulan halaman yang menyediakan informasi dalam bentuk teks, video, 

suara atau gambar yang tersimpan dalam web server yang dipresentasikan dalam 

bentuk hypertext, dimana website bisa diakses diseluruh dunia selama terkoneksi 

dengan jaringan internet. 

10. Unified Modelling Language (UML) 

Unified Modeling Language (UML) adalah salah satu alat bantu yang sangat 

handal di dunia perkembangan sistem yang berorientasi objek. Hal ini disebabkan 

karena UML menyediakan Bahasa pemodelan visual yang memungkinkan bagi 

pengembang sistem untuk membuat cetak biru atas visi dalam bentuk yang baku, 

mudah dimengerti serta dilengkapi dengan mekanisme yang efektif untuk berbagi 

dan mengkomunikasikan rancangan dengan yang lain. Anggrai Dina dkk. (dalam 

Nurul Azwani, 2017). 

Menurut Whitten (dalam Haviluddin, 2011), UML adalah suatu kumpulan 

konvensi pemodelan yang digunakan untuk menentukan atau menggambarkan 

sebuah sistem software yang terkait dengan objek. Sedangkan menurut Akil (2018), 

Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa pemodelan visual yang 

digunakan untuk menspesifikasikan, memvisualisasikan, membangun, dan 
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mendokumentasikan rancangan dari suatu sistem perangkat lunak. Pemodelan 

memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem yang akan dibangun baik dari 

sisi structural ataupun fungsional. UML dapat diterapkan pada semua model 

pengembangan, tingkatan siklus sistem, dan berbagai macam domain aplikasi. 

Dalam UML terdapat konsep semantic,notasi,dan panduan masing-masing 

diagram. UML juga memiliki bagian statis, dinamis, ruang lingkup, dan 

oraganisasional. UML bertujuan menyatukan teknik-teknik pemodelan berorientasi 

obyek menjadi terstandarisasi. 

Berdasarkan pengertian diatas UML adalah pemodelan visual yang 

memungkinkan membantu pengembang sistem dalam membuat sebuah rancangan 

sistem, yang digunakan untuk menspesifikasikan, memvisualisasikan, membangun 

dan mendokumentasikan suatu rancangan. 

11. Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari 

sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Hal 

yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan 

aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan 

oleh sistem (Rosa dan Shalahuddin, 2015). 

Tabel 1. Simbol activity diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1  
Status awal 

 

Status awal aktivitas sistem, sebuah 

diagram aktivitas memiliki sebuah 

status awal. 

2  

 

Aktivitas Aktivitas yang dilakukan sistem, 

aktivitas biasanya diawali dengan kata 

kerja. 

3  Percabangan/ 

decision 

Asosiasi percabangan dimana jika ada 

pilian aktivitas lebih dari satu. 

4  Penggabungan/ 

join 

Asosiasi penggabungan dimana lebih 

dari satu aktivitas digabungkan 

menjadi satu. 

5  

 

Status akhir Status akhir yang dilakukan sistem, 

sebuah diagram aktivitas memiliki 

sebuah status akhir. 

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2015). 
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12. Pengujian Sistem 

Maudi dkk. (2014) mengatakan pengujian adalah proses eksekusi untuk 

menemukan kesalahan pada perangkat yang telah dibangun sebelum digunakan 

secara umum oleh pengguna. 

Menurut Simarmata (dalam Ridwan dkk, 2017) mengemukakan bahwa 

pengujian perangkat lunak adalah proses pengevaluasian fitur-fitur perangkat lunak 

dan pencarian perbedaan antara persyaratan yang ada dan yang diharapkan. Untuk 

menguji sistem aplikasi yang dirancang, penulis menggunakan pengujian black box 

dan white box. 

a. Black Box Testing, pendekanan ini melakukan pengujian terhadap fungsi 

operasional software. Pendekatan ini biasanya dilakukan oleh penguji yang 

tidak ikut serta dalam pengkodean software. Kategori eror yang akan diketahui 

melalui black box testing yaitu fungsi yang hilang atau tak benar, eror dari 

antar-muka, eror dari struktur data atau akses eksternal database dan eror dari 

kinerja atau tingkah laku. 

b. White Box Testing adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan 

terhadap detail perancangan, menggunakan struktur kontrol dari desain 

program secara procedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus 

pengujian. Secara sekilas dapat diambil kesimpulan white box testing 

merupakan petunjuk untuk mendapatkan program yang benar secara 100%. 

White box testing (struktural) dilakukan oleh penguji yang mengetahui 

tentang QA, melakukan testing pada software program aplikasi menyangkut 

security dan perfomance program tersebut (meliputi tes code, desain implementasi, 

security, data flow, software failure) dan dilakukan seiring dengan tahapan 

pengembangan software atau pada tahap testing. Sedangkan metode black box 

(fungsional) metode ini dilakukan oleh penguji yang independent, melakukan 

pengujian berdasarkan apa yang dilihat, hanya fokus terhadap fungsionalitas dan 

output. Pengujian lebih ditunjukan pada desain software sesuai standar dan reaksi 

apabila terdapat celah-celah bug/vulnerabilitas pada program aplikasi tersebut 

setelah dilakukan white box testing (Asnawati & Utami, 2015). 

White box testing menurut Perssman (dalam Selfina Pare, 2013) “White box 

testing is a test case design method that used the control structure of the procedural 
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design to derive test case”. Salah satu teknik pengujian menggunakan sistem White 

box testing adalah Basis Path Testing. Metode Basis Path digunakan untuk 

menentukan ukuran kompleksitas logika dari suatu logika. Metode Basis Path 

Testing yang digunakan berguna untuk: 

a. Mengukur kompleksitas logic dari desain prosedur dan sekaligus sebagai 

pedoman untuk mendapatkan konsistensi jalur aplikasi. 

b. Pengujian yang dilakukan dijamin menggunkan statement dalam program 

minimal satu kali selama pengujian. 

c. Menghitung cyclometris complexity sebagai ukuran kontitif untuk menentukan 

jumlah independent path sebagai jalur yang perlu diuji. 

Notasi grafik alir (flowgraph) adalah grafik program yang dihasilkan dari 

pemetaan flowchart program yang ada untuk merepresentasikan aliran kontrol 

logika program yang ada. Dalam notasi grafik alir (flowgraph) dikenal beberapa 

istilah, yaitu: 

a. Jumlah region (R) grafik alir (flowgraph) sama dengan kompleksitas 

siklomatis. 

b. Kompleksitas Siklomatis, V(G) untuk grafis alir G ditentukan sebagai V(G) = 

P + 1, dimana P adalah jumlah simpul predikat yang diisikan dalam grafik alir. 

Simbol-simbol yang digunakan pada pengujian basis path dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 2. Simbol Pengujian Basis Path 

Simbol Penjelasan 

 Node adalah simbol 

proses pada flowchart 

 
Edge adalah garis 

penghubung node 

 Predikat yaitu node 

yang mempunyai dua 

edge 

 Region adalah wilayah 

tertutup yang terbentuk 

 

Rumus pengujian basis path: 

V(G) =  ∑R, V(G) = E – N + 2 atau V(G) = P + 1 
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Pengujian pada suatu aplikasi dapat dikatakan berhasil jika dari rumus 1, 

rumus 2 dan rumus 3 adalah sama. 

Black box testing adalah pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil 

eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dalam perangkat lunak sebelum 

program diterapkan, maka program harus bebas dari kesalaha dan program harus 

diuji untuk memutuskan kesalahan yang mungkin dapat terjadi seperti kesalahan 

dalam bahasa, kesalahan waktu proses dan kesalahan logika program. Pengujian 

perangkat lunak, mempresentasikan spesifikasi, desain dan pengkodean. 

Meningkatkan visibilitas perangkat lunak, memotivasi dilakukan dan biaya yang 

muncul akibat kegagalan perangkat lunak, memotivasi dilakukan perencanaan yang 

baik melalui pengujian yang teliti pengujian dilakukan dengan mengunakan metode 

blackbox. Pengujian blackbox merupakan pengujian yang berfokus pada kebutuhan 

fungsional perangkat lunak (Pressman, 2012). 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian pertama oleh (Putra Sudarma dkk, 2015 “Sistem Informasi 

Geografis Pendataan Penyakit Menular Di Kabupaten Jembrana Berbasis 

Web”). Penelitian ini bertujuan untuk menampilkan dan memermudah 

pelaporan orang yang terkena penyakit menular di Kabupaten Jembrana. 

2. Penelitian kedua oleh (Dian Syahria F dkk, 2015 “Pemetaan Penyebaran 

Penyakit Demam Berdarah Dengue dengan Geographic Information System Di 

Minahasa Selatan”). Yang bertujuan untuk menyajikan data informasi tentang 

persebaran penyakit demam berdarah di Minahasa Selatan. 

3. Penelitian ketiga oleh (Dito Yogo Waskito dkk, 2017 “Pemetaan Persebaran 

Sepuluh Besar Penyakit Di Pusat Kesehatan Masyarakat Mojosongo 

Kabupaten Boyolali Berbasis Sistem Informasi Geografis”). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui sepuluh besar penyakit di pusat kesehatan 

masyarakat Mojosongo dengan berbasis sistem informasi geografis (SIG). 

Penggunaan SIG dibidang kesehatan yaitu sebagai penyedia data atribut dan 

spasial yang mampu menggambarkan distribusi suatu penderita penyakit, pola 

atau model sebaran penyakit dan fasilitas pendukungnya. 

4. Penelitian keempat oleh (Laras Fitria dkk, 2012 “Pemetaan Tingkat 

Kerentanan Daerah Terhaap Penyakit Menular (TB Paru, DBD, dan Diare) Di 
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Kabupaten Lumajang Tahun 2012”). Penelitian ini bertujuan mengetahui 

daerah mana saja di Kabupaten Lumajang yang masuk ke kategori rentan 

penyakit menular seperti TB Paru, DBD dan Diare, penyajian data dalam 

penelitian ini berbentuk peta tematik sintesis yang didapatkan dengan cara 

mengolah data penyakit dan kepadatan penduduk. 

 

2.3 Kerangka Pikir 

Dinas Kesehatan Kota Palopo masih belum memiliki data spasial (Sebaran 

penyakit menular, Kerawanan wilayah penyakit menular, Sistem informasi berbasis 

WebGIS penyakit menular) sehingga masyarakat di Kota Palopo masih kesulitan 

dalam mengakses data atau informasi-informasi tentang penyakit menular. Dinas 

Kesehatan Kota Palopo juga belum memiliki pemodelan spasial atau analisis 

spasial tentang penyakit menular, untuk melakukan pemodelan spasial atau analisis 

spasial kita memerlukan data sebagai berikut: 

1. Data sebaran penduduk Kota Palopo 

2. Data kepadatan penduduk Kota Palopo 

3. Data sebaran penyakit menular Kota Palopo 

4. Jumlah penderita penyakit menular Kota Palopo. 

Jika data-data yang diperlukan sudah lengkap, maka kita akan 

menggunakan teknik overlay dalam membuat peta kerawanan wilayah terhadap 

penyakit menular, motode deskiptif kita gunakan untuk menjelaskan peta 

kerawanan wilayah terhadap penyakit menular agar masyarakat bisa lebih 

memahami apa yang dimaksud dalam peta. Sedangkan untuk jenis penelitian yang 

digunakan dalam membangun WebGIS ini adalah Research and Development 

(R&D), dengan menggunakan metode SDLC (System Development Life Cycle) 

model waterfall. Maka akan menghasilkan WebGIS, yang dimana WebGIS ini 

menggunakan bahasa perograman PHP, dan peta yang ditampilkan didalamnya di 

olah dalam software Arc Maps 10.3 untuk peta tematik, ArcGIS Online untuk 

menampilkan peta online. 

Untuk lebih memperjelas kerangka pikir Pemodelan Spasial Kerawanan 

Wilayah Terhadap Jenis Penyakit Menular  Di Kota Palopo Berbasis WebGIS dalam 

bentuk diagram sebagai berikut.  
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Gambar 1. Kerangka Pikir


