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Abstract 

Geographic Information System (GIS) is a computer based system 
used to manage data contains spatial information. This research focusing 
on how to build an application system based on GIS to supply accurate 
information ofKecamatan Tingkir Salatiga area which experience lack 
of food and nutrition. The output shown as a user-friendly graphical map 
infonnation.This information is needed by the Health Department to 
recognize the issue in order to make fast and accurate decision and to 
take action accordingly. The result is the number of Batita (baby up to 
three years old of age) in good nutrient bigger than the number ofBatita 
whose lack of nutrient. 

Keywords: Geographic Information System (GIS), Batita (baby up to 
three years old of age). 

l. Pendahuluan 

Pada tahun 1979 Indonesia rnulai rnengernbangkan Sistem Kewaspadaan 
Pangan dan Gizi (SKPG) sesuai dengan situasi di suatu daerah. Dulu SKPG lebih 
diarahkan untuk rnencegah dan rnenanggulangi ancaman kerawanankonsum.si pangan 
dalam bentuk sistem isyarat dini. Pada perkembangan selanjutnya SKPG lebih dititik 
beratkan untuk rnendukung perancangan penanggulangan masalah pangan dan gizi 
jangka panjang. Sistern Kewaspadaan Pangan dan Gizi adalah kegiatan penyajian 
data pangan dan gizi seca.ra terus rnenerus untuk rnenetapkan tindakan. 

Krisis Ekonomi dan darnpak kekeringan yang rnelanda Indonesia pada tahun 
1997, serta terjadinya bencana alarn yang berkepanjangan menjadi pemicu keadaan 
gizi yang sudah turun rnenjadi lebib buruk. Dampak tersebut mcrupakan ancaman 
bagi. kesejahteraan masyarakat, bencanakekeringan menyebabkan menurunnya 
produksi pangan baik ditingkat rumah tangga, regional rnaupun nasional. Sedangkan, 
harga-harga kebutuhan pokok terus naik dan kesempatan ketja sangat terbatas, 
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keadaan ekonomi keluarga juga akan berpengaruh pada daya beli termasuk daya
beli terhadap bahan makanan, sehingga penyediaan makanan bagi keluarga tidak
cukup utamanya keluarga miskin. Ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi
kebutuhan pangan dan gizi bagi setiap anggota rumah tangganya akan menimbulkan
akibat yang lebih buruk lagi yaitu bencana kekurangan pangan dan gizi yang pada
akhirnya berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia [1].

Masalah yang akan dibahas pada penulisan ini adalah bagaimana cara
pembuatan suatu aplikasi dari sistem informasi geografis yaitu berupa peta mengenai
gizi pada batita yang sekaligus dapat memberikan informasi yang dapat ditampilkan
secara digital dan interaktif dan dapat berguna bagi dinas kesehatan agar dengan
mudah dan cepat mengetahui titik-titik pada daerah yang kekurangan gizi. GIS juga
dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Melalui penulisan dan pembuatan
aplikasi ini penulis berharap pemerintah Salatiga dapat lebih cepat dalam mengambil
keputusan untuk menangani masalah kekurangan gizi pada batita sehingga batita
yang kekurangan gizi bisa mendapat bantuan dari pemerintah dengan cepat.

2. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor–
faktor risiko penderita gizi kurang dan gizi buruk dengan pemahaman tentang distribusi
spasial untuk mengidentifikasi pengelompokan (Clustering) kerawanan kurang gizi,
berkaitan dengan topografi wilayah dan produktivitas lahan pertanian. Metode yang
digunakan dalam penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi faktor–
faktor risiko penderita gizi kurang dan gizi buruk dengan pemahaman tentang distribusi
spasial untuk mengidentifikasi pengelompokan (Clustering) kerawanan kurang gizi,
berkaitan dengan topografi wilayah dan produktivitas lahan pertanian [2].

Pada penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan input data
dan analisis proses pengolahannya menjadi informasi. Output yang dihasilkan berupa
laporan tabel, grafik prevalensi KEP, sebagai indikator pemantauan balita kurang
gizi. Interpretasi lebih lanjut akan didapatkan peta sebaran kasus KEP, peta cakupan
D/S, cakupan N/D dan BGM/D, sehingga akan didapatkan daerah yang rawan/
potensi terhadap kasus balita kurang gizi [3]. Pada penelitian yang dilakukan dengan
tujuan dapat memberikan dukungan informasi dalam pengelolaan program gizi di
Kabupaten Sragen dan menentukan hubungan antara kemiskinan, kondisi geografis
dan fasilitas pelayanan kesehatan di desa dengan kejadian KEP batita di suatu wilayah
administrasi terkecil [4].

Dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya. Penelitian ini dibuat
dengan harapan dapat membantu dan memudahkan Dinas Kesehatan dalam
menangani gizi pada batita sehingga batita tidak mengalami kekurangan gizi.

Sistem Informasi Geografis
Dalam dunia Teknologi Informasi terdapat banyak model sistem informasi

yang bertujuan akhir memberikan berbagai macam informasi. Pentingnya informasi
ini memberikan banyak inspirasi terhadap pembuat model untuk merancang sistem-
sistem yang mendekati dunia nyata dengan hasil sedekat mungkin dengan aslinya.
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justru menjadi ciri karakteristiknya. Pada sebuah sistem informasi selain SIG, basis
data atributal adalah fokus dari pekerjaan sistem, sedangkan SIG menggabungkan
data atributal dengan data spasial. SIG memberi analisis keruangan terhadap data
atribut tersebut. SIG menjelaskan di mana, bagaimana, dan apa yang akan terjadi
secara keruangan yang diwujudkan dalam gambaran peta dengan berbagai penjelasan
secara deskriptif, tabular, dan grafis. Dari kemampuannya tersebut, SIG memberi
dua jenis model informasi, yaitu dalam bentuk spasial dan deskriptif.

Data Grafis Dan Data Atribut
Data yang digunakan dalam sistem informasi geografis dapat dibagi menjadi

dua macam, yaitu data grafis dan data atribut. Data grafis adalah data yang
menggambarkan suatu wilayah atau kenampakan objek di permukaan bumi yang
memiliki referensi geografis yang benar. Sedangkan data atribut adalah data deskriptif
yang menyatakan nilai dari data grafis tersebut. Secara garis besar, data grafis
dibedakan menjadi menjadi tiga macam, yaitu data titik (point), garis (line/polyline),
data area (region/polygon). Data grafis titik biasanya digunakan untuk mewakili
objek kota, gedung, fasilitas pendidikan dan lain-lain. Data garis dapat dipakai untuk
menggambarkan jalan, sungai, dan lain-lain. Sedangkan data area/polygon digunakan
untuk mewakili batas administrasi. Sedangkan data atribut menyimpan informasi
tentang nilai dari data grafis. Data atribut tersimpan secara terpisah dalam bentuk
table [7].

Gizi

Gambar 2 Perhitungan Gizi
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dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Sebagai
contoh tahap desain harus menunggu selesainya tahap sebelumnya yaitu tahap
requirement. Secara umum tahapan pada model waterfall dapat dilihat pada Gambar 4.

System
Engineering

Maintenance

Testing

Coding

Design

Requirements 
Analysis

Gambar 4 Model Proses Waterfall

Aktivitas-aktivitas pada model ini adalah sebagai berikut:
1. Tahap yang pertama adalah Rekayasa dan Pemodelan Sistem atau Informasi

(System/Information Engineering and Modeling), karena perangkat lunak
adalah bagian dari sistem yang lebih besar, pekerjaan dimulai dari
pembentukan kebutuhan-kebutuhan dari semua elemen. Pengembangan
dimulai dari pengumpulan semua kebutuhan elemen-elemen sistem seperti
perangkat keras dan data.

2. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak (Software Requirements Analysis).
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan elemen perangkat lunak.
Proses pengumpulan kebutuhan diintensifkan ke perangkat lunak.

3. Desain (Design). Proses desain mengubah kebutuhan-kebutuhan menjadi
bentuk karakteristik yang dimengerti oleh perangkat lunak sebelum dimulai
penulisan program. Desain ini harus didokumentasikan dengan baik dan
menjadi bagian konfigurasi perangkat lunak.

4. Penulisan Program (Coding). Desain tadi harus diubah menjadi bentuk yang
dimengerti mesin (komputer). Maka dilakukan langkah penulisan program.
Jika desainnya detail, maka coding dapat dicapai secara mekanis.

5. Pengujian (Testing). Setelah kode program selesai dibuat, dan program
dapat berjalan, testing dapat dimulai. Testing difokuskan pada logika internal
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Umur adalah Umur batita pada saat data diambil, Berat merupakan Berat badan
batita, Kelurahan merupakan  Lokasi dimana batita tersebut tinggal, Status Gizi
adalah Status gizi batita yang di hitung sesuai dengan umur dan berat badan batita
tersebut.Admin merupakan sebuah aplikasi agar user dapat menambah, mengubah
dan mengedit data yang telah diambil melalui database. Admin sendiri mempunyai
user name dan password agar tidak sembarang orang dapat masuk dan merubah
data yang ada didalam database. Help adalah sebuah informasi yang dapat digunakan
untuk memudahkan user memakai aplikasi ini. Help berisi tentang informasi-informasi
yang ada didalam aplikasi ini.

Data Flow Diagram (DFD) merupakan suatu diagram alur yang
menggambarkan model dari Sistem yang terdiri dari Proses, Alur proses dan External
entity yang berhubungan dengan data yang dihasilkan. DFD termasuk alat komunikasi
medium yang baik antara analis dan pemakai karena mudah dipahami. Dalam
perancangan SIG Kekurangan Gizi pada Batita di Kecamatan Tingkir Salatiga ini
pembuatan DFD dibagi dalam beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah penulisan
DFD level 0, Gambar 5 merupakan Gambar dari DFD level 0.

Sistem Informasi 
Geografis Kekurangan 

Gizi Pada Batita di 
Kecamatan Tingkir 

Salatiga

User
Admin

Gambar 5 Data Flow Diagram level 0

Pada penulisan DFD level 0 User adalah Dinas Kesehatan, sedangkan sistem
sendiri merupakan aplikasi Sistem Informasi Geografis Kekurangan Gizi pada Batita
di Kecamatan Tingkir Salatiga. Admin dipegang oleh bagian pelayanan dan
pembinaan kesehatan pada Dinas Kesehatan. User dapat melakukan apa yang ada
dalam sistem sedangkan admin dapat menambah data dan merubah data serta
menghapus data dalam sistem. Informasi yang terdapat pada sistem terdiri dari data
spasial dan data non spasial. Informasi data spasial direpresentasikan dalam bentuk
grafis sedangkan data non spasial direpresentasikan dalam bentuk tabel. Setelah
penulisan DFD level 0 selesai, tahap berikutnya adalah menurunkan DFD level 0
menjadi DFD level 1. 

Data Batita
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Data 
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Gambar 6  Data Flow Diagram Level 1
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fungsi yang lebih sederhana. Pada tahap ini proses batita diperjelas dengan
menyaringnya menjadi 4 fungsi yaitu data, warna, pencarian gizi dan grafik.

Penyaringan DFD dilanjutkan sampai masing-masing gelembung melakukan
sebuah fungsi sederhana, sampai proses yang direpresentasikan oleh gelembung
melakukan fungsi yang akan diimplementasikan dengan mudah sebagai sebuah
komponen program.

Pada diagram level 3 fungsi-fungsi yang dikerjakan oleh masing-masing
gelembung semakin terlihat jelas. Kemudian untuk mendapatkan desain arsitektural
sistem dilakukan faktorisasi terhadap diagram level 3 diatas, seperti terlihat pada
Gambar 9.
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Sistem Informasi Geografis
Kekurangan Gizi Pada Batita
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Input Data Proses Data Output Data

Gambar 9 Faktoriasi Data Flow Diagram
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Form Home

Gambar 11 Form Home

Gambar 11 adalah tampilan antarmuka dari form home.  Form home adalah
form yang pertama kali muncul pada saat aplikasi dijalankan. Pada form ini terdapat
menu-menu yang disediakan untuk user. Aplikasi Sistem Informasi Geografis
Kekurangan Gizi pada Batita di Kecamatan Tingkir Salatiga ini terdapat menu utama
yaitu menu Admin, dan Help. Serta terdapat juga beberapa menu lainnya yaitu Zoom
in : Tombol zoom in digunakan untuk memperbesar tampilan peta yang diinginkan
oleh user. Saat dilakukan zoom in skala akan diperkecil dan seolah-olah kita akan
lebih didekatkan pada permukaan bumi, Zoom out : Fungsi tombol zoom out
kebalikan dari zoom in yaitu digunakan untuk memperkecil tampilan peta yang
diinginkan oleh user, Pan : Tombol pan ini digunakan untuk mengeser peta sesuai
keinginan user. Fungsi pan biasanya dilakukan setelah user melakukan zoom in.
Misalnya pada saat user ingin melihat lebih detail, dia melakukan zoom in, ternyata
dia juga ingin melihat detail yang disebelah kanan atau kiri dari yang tampil sekarang,
maka dia dapat melakukan penggeseran peta, Full Extend : Tombol Full Extend
digunakan untuk melihat peta ke posisi awal setelah peta diperbesar atau digeser.
Setelah user mengklik tombol ini maka peta akan ditampilkan ke posisi semula
sehingga peta akan menjadi terlihat seluruhnya, dan Identify : Tombol Identify
digunakan untuk  melihat data yang ada pada setiap kelurahan yang ada di kecamatan
tingkir. Setelah user mengklik tombol ini maka gerakan mouse ke peta setelah itu
pilih disalah satu kelurahan yang ada di kecamatan tingkir maka akan muncul data
pada kelurahan tersebut. Tombol-tombol tesebut berfungsi untuk melihat detail peta
secara mudah. Proses Untuk Zoom In dan Zoom Out, dilakukan dengan cara
melakukan aktivitas mouse pada obyek peta yaitu user membuat suatu bingkai
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Form Admin

Gambar 14 Form Admin

Gambar 14 adalah Form  admin dimana hanya admin yang dapat  memasukan
data serta merubah data. Untuk itu dibuat user name dan password.

Gambar 15 Database Admin

Gambar 15 adalah Database Admin dimana admin dapat menambah,
membuat, mengedit dan menghapus data yang ada didalam database.

Form Output
Gambar 16 merupakan tampilan awal aplikasi ini. Ketika aplikasi ini dijalankan

maka akan muncul pertama kali peta Salatiga dimana warna hijau merupakan
Kecamatan Tingkir. Sedangkan tool yang ada disamping kanan dan kiri peta merupakan
menu yang berfungsi untuk digunakan user yang ingin menggunakan aplikasi ini.
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grafik lebih banyak daripada warna biru muda. Jadi pada Kecamatan Tingkir banyak
Batita yang sudah bergizi baik.

Gambar 18 Form Output Dot Density Gizi Baik

Gambar 18 merupakan gambar form output dot density gizi baik yang di tandai
dengan gambar kotak. Satu titik mewakili 15 Batita pada masing-masing Kelurahan
yang ada di Kecamatan Tingkir Salatiga. Dapat dilihat di Gambar 18 pada peta
contoh dari Kelurahan Tingkir Lor.

Gambar 19 Form Output Dot Density Gizi Buruk
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Gambar 21 Form Output Dot Density Gizi Kurang

Gambar 21 merupakan gambar form output dot density gizi kurang yang ditandai
dengan gambar tanda panah. Satu titik mewakili 5 Batita pada masing-masing
Kelurahan yang ada di Kecamatan Tingkir Salatiga. Dapat dilihat di Gambar 21
pada peta contoh dari Kelurahan Tingkir Lor. Jika ada sisa dari perhitungan maka
akan disimpan untuk penambahan Batita selanjutnya sampai genap angkanya baru
bisa ditampilkan pada peta. Tapi walaupun begitu tidak mengurangi perbandingan
pada grafik lingkarannya.

5. Simpulan

Sistem Informasi Geografis yang dirancang mampu memberikan informasi
kepada Dinas Kesehatan agar lebih mudah mengetahui daerah yang terjadi
kekurangan gizi pada Batita, sehingga dinas kesehatan lebih cepat dalam menangani
masalah gizi dan secara visual memberi kemudahan kepada user karena hasil informasi
yang ditampilkan berbentuk gambar beserta data atributnya. Sistem Informasi
Geografis Kekurangan Gizi pada Batita di Kecamatan Tingkir Salatiga ini mampu
memberikan informasi tentang data grafis dan data atribut tentang daerah-daerah
yang terjadi kekurangan gizi ataupun daerah yang bergizi baik. Pada Kecamatan
Tingkir dapat diketahui bahwa jumlah batita yang bergizi baik lebih banyak daripada
batita dengan gizi buruk. Hal ini terbukti dengan warna biru lebih banyak daripada
warna merah.

Sistem yang dibangun tidak hanya memberikan informasi saja, tetapi juga
dapat melakukan edit, delete, dan add data pada database admin. Untuk itu di
buat username dan password agar tidak sembarang orang dapat masuk ke dalam
database admin.
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