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1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi sekarang ini memberikan dampak terhadap kebutuhan
informasi dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek kehidupan yang
tidak terlepas dari sistem informasi adalah bidang kesehatan. Hal ini sudah
direspon oleh pemerintah melalui sejumlah kebijakan [1]. Manajemen informasi
yang didukung oleh teknologi akan dapat membantu proses pengambilan
keputusan dalam bidang kesehatan.

Kemiskinan menjadi faktor utama penghambat pemenuhan kebutuhan gizi
yang berdampak pada gizi buruk [2]. Masalah gizi selain merupakan masalah
kesehatan masyarakat juga terkait dengan masalah kesejahteraan masyarakat
(Pendidikan, Sosial ekonomi, Budaya dan Politik). Anak balita merupakan usia
yang paling rawan terhadap terjadinya kekurangan gizi. Kekurangan gizi dapat
terjadi dari tingkat ringan sampai tingkat berat dan terjadi secara perlahan-lahan
dalam kurun waktu yang cukup lama. Status gizi masyarakat mengambarkan
tingkat kesehatan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan
asupan zat-zat gizi yang dikonsumsi seseorang [3]. Nusa Tenggara Timur
merupakan salah satu wilayah yang memiliki derajat kesehatan yang rendah. Hal
ini tergambar dari tingginya kasus gizi buruk yang terjadi khususnya di wilayah
Kecamatan Alak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi gizi
buruk melalui website dan juga dapat memberikan informasi mengenai titik-titik
wilayah gizi buruk melalui peta tematik secara interaktif, sehingga melalui sistem
yang dibuat dapat membantu pemerintah Kota Kupang untuk mengambil
keputusan dan dapat bekerjasama dengan masyarakat dalam menanggani masalah
gizi buruk secara cepat dan tepat sasaran.

2. Kajian Pustaka

Penelitian Terdahulu
Telah banyak penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sistem

informasi geografis dengan tujuan untuk memberikan informasi. Penelitian
tentang Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Geografis Kekurangan
Gizi Buruk pada Batita yang dilakukan di Kecamatan Tingkir Salatiga
memberikan informasi kepada Dinas Kesehatan agar lebih mudah mengetahui
daerah terjadi kekurangan gizi pada Batita, dan sistem yang dibangun tidak hanya
memberikan informasi saja, tetapi juga dapat melakukan edit, delete, dan add data
pada database admin. Model basis data yang digunakan dalam aplikasi SIG ini
adalah model basis data dalam bentuk data Dbase (*.dbf) yang merupakan basis
data yang digunakan oleh Arcview GIS dan dalam perancangan aplikasi SIG ini
model proses yang digunakan adalah model proses waterfall [4].

Selanjutnya pada penelitian Juliandani, mengangkat tentang Sistem
Informasi Geografis Pemetaan Daerah Rawan Kekeringan dan Banjir pada
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Tanaman Pangan studi kasus Propinsi Jawa Tengah membahas tentang bagaimana
membangun suatu SIG yang dapat berfungsi memberikan peta daerah rawan
kekeringan dan banjir pada tanaman pangan, serta dapat memberikan informasi
data dari tiap Kabupaten di Jawa Tengah kepada Dinas Pertanian [5].

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan
tujuan agar dapat memberikan informasi terkait lokasi-lokasi gizi buruk yang ada
di Kecamatan Alak kepada masyarakat dan pemerintah khususnya Dinas
Kesehatan setempat dengan memberikan gambaran melalui peta terkait masalah
gizi buruk secara efektif dan efisien. Perbedaan mendasar dari penelitian ini
adalah pada penggunaan teknologi google maps, dimana google maps digunakan
untuk menyediakan peta dasar pada aplikasi ini yang telah terintegrasi dengan
database sehingga dapat dengan mudah melakukan update terhadap data status
gizi. Sistem yang dibuat merupakan aplikasi berbasis website dengan
menggunakan bahasa pemograman PHP dan Javascript sehingga interaktif dan
dapat diakses secara online oleh masyarakat.

Gizi Buruk
Gizi buruk menggambarkan suatu keadaan pathologis dimana kondisi

seseorang kekurangan nutrisi atau nutrisinya dibawah rata-rata apabila tidak
ditangani dengan cepat dan tepat maka akan terjadi gejala klinis. Gejala klinis ini
dibagi menjadi dua bagian yaitu: gizi buruk karena kekurangan protein disebut
kwashiokor, gizi buruk karena kekurangan protein, karbohidrat atau kalori di
sebut marasmus. Gizi merupakan hal yang sangat pentig karena gizi seseorang
dapat berpengaruh terhadap prestasi kerja dan produktivitas. Sehingga status gizi
merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan
masyarakat [3].

Gizi buruk adalah masalah serius yang patut diperhatikan oleh berbagai
elemen baik pemerintah maupun lingkungan masyarakat itu sendiri, karena gizi
buruk juga berbicara mengenai generasi kedepan. Sumber Daya Manusia (SDM)
yang berkualitas menentukan keberhasilan pembangunan suatu bangsa [6].

Faktor-Faktor Penyebab Kekurangan Kalori Protein
Empat faktor yang saling berkaitan sehingga memicu terjadinya gizi buruk

yaitu penyebab secara langsung, penyebab secara tidak langsung, pokok
permasalahan di masyarakat, akar permasalahan nasional. bisa dilihat pada
Gambar 1 [7].
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Gambar 1 Penyebab Gizi Buruk [7].

Pada Gambar 1 diatas bisa terlihat bahwa krisis ekonomi menjadi salah
satu akar permasalahan nasional yang memicu terjadinya gizi buruk dimana
dengan terjadinya krisis ekonomi maka akan mengakibatkan penurunan daya beli
pangan dan penurunan daya beli disebabkan olehkarena kemiskinan. Kemiskinan
biasanya dikelompokkan pada minimnya pendapatan keluarga yang diakibatkan
oleh karena pekerjaan yang tidak sesuai sehingga terjadinya ketidakseimbangan
antara penghasilan dan kebutuhan keluarga. Disini pengetahuan, keterampilan
seorang ibu rumah tangga berperan penting dalam memberikan asupan gizi
seimbang bagi anggota keluarganya.

Dampak Gizi Buruk.
Gizi buruk dan infeksi yang terjadi pada seseorang mengakibatkan

pertumbuhan dan perkembangan otak tidak optimal, bersifat permanen dan tidak
dapat dipulihkan sehingga terjadi kualitas sumber daya manusia rendah [7].
Akibat dari Gizi buruk dapat memicu: a) Hambatan pertumbuhan, b) terjadinya
penurunan daya tahan tubuh, c) Adanya perubahan perilaku yang disebabkan
olehkarena rusaknya struktur jaringan otak [8]. Dengan melihat demikian maka
tumbuh, kembang otak yang optimal pada anak usia dini memberikan banyak
kontribusi baik pada masa yang akan datang. Dan sebaliknya apabila terjadi gizi

Gizi Buruk

Makanan Tidak Seimbang Penyakit Infeksi

Persediaan Pangan
Tidak Cukup

Pola Asuh Anak
Tidak Memadai

Sanitasi & Air
Bersih Tidak

Memadai

Kemiskinan, Rendahnya Pendidikan  & Pengetahuan, Kurangnya
Lapangan Pekerjaan

Krisis Ekonomi,
Politik & Sosial

Dampak

Penyebab
langsung

Penyebab tidak
langsung

Pokok permasalahan
di masyarakat

Akar permasalahan
nasional



4

buruk pada anak usia dini yang seperti yang telah dijelaskan diatas maka ini
merupakan masalah yang berdampak pada jangka panjang. Sehingga kualitas
sumber daya manusia (SDM) jauh dari harapan, dan ini sangat berkaitan dengan
kelangsungan perkembangan bangsa.

Upaya Pencegahan Penanggulangan Gizi Buruk
Dalam upaya pencegahan penanggulangan masalah gizi yang dihadapi

oleh bangsa Indonesia sekarang ini memerlukan pemecahan mencakup beberapa
aspek: a). Produksi Pangan, b). Distribusi dan pemasaran, c). Dayabeli, d).
Perilaku manusia, e). Lingkungan hidup, d). Kesehatan dan lain-lain. Upaya ini
dilakuan dengan menggunakan pendekatan edukatif, yang melibatkan masyarakat
dan dengan dukungan dari berbagai instansi pemerintah yang dilakukan secara
koordinatif [6]. Hal ini menjelaskan bahwa masalah gizi bukan hanya menjadi
masalah yang harus dihadapi oleh satu pihak melainkan harus adanya kerjasama
antar berbagai pihak. Masalah gizi merupakan masalah multifaktor sehingga
memerlukan kerjasama lintas sektor. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya
penurunan daya beli pangan juga menjadi salah satu faktor akibat dari minimnya
pendapatan keluarga tersebut. Salah satu faktor yang berkaitan dengan minimnya
pendapatan keluarga disebabkan oleh karena hasil produksi pangan tidak baik atau
gagal panen sehingga berpengaruh pada distribusi dan pemasaran pangan tersebut.

Sistem Informasi Geografis
Konsep sistem informasi geografis sudah dikenal di Indonesia sejak awal

tahun 1980-an, dan saat ini telah dimanfaatkan diberbagai bidang baik
pemerintahan maupun swasta. Salah satu kemampuan dasar sistem informasi
geografis yang membedakannya dengan sistem informasi lain yaitu
kemampuannya dalam mengintegrasikan berbagai operasi basisdata seperti query,
menganalisis, menyimpan, serta menampilkannya dalam bentuk pemetaan
disesuaikan berdasarkan pada letak geografisnya [9]. Sistem informasi geografis
sebagai kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer sampai pada
perangkat lunak, data geografis dan personel yang didesain untuk memperoleh,
menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, menganalisis dan menampilkan semua
bentuk yang bereferensikan pada geografis [10]. SIG juga terdiri atas beberapa
subsistem yakni: data input, data output, data management, data manipulasi dan
data analysis [11], bisa dilihat pada Gambar 2



5

Gambar 2 Subsistem GIS [11].

Pada Gambar 2 GIS terdiri dari empat subsistem yang memiliki fungsinya
masing-masing, yakni: 1) pada input data bertugas untuk memasukan data-data
spasial yang ada. 2) pada manipulasi dan analisi data, ini berfungsi dalam
menentukan informasi-informasi apa saja yang akan dihasilkan dan akan
ditampilkan dan juga subsistem ini berfungsi untuk memanipulasi dan pemodelan
data sehingga dapat memberikan informasi sesuai dengan yang diharapkan. 3)
manajemen data berfungsi untuk mengorganisasikan data spasial maupun data
atribut ke dalam basis data. 4) dan pada output data berfungsi untuk menampilkan
informasi baik berbentuk peta, tabel, maupun laporan.

Google MAP
Google Maps adalah layanan aplikasi peta online yang disediakan oleh

Google secara gratis. Untuk layanan google maps secara resmi dapat diakses
melalui situs http://maps.google.com. Melalui situs google maps bisa melihat
informasi geografis permukaan bumi kecuali daerah kutub utara dan selatan.
Bahasa pemrograman yang dipakai dalam pembuatan aplikasi peta yakni bahasa
pemrograman HTML, Javascript, dan Ajax, google maps juga dapat digabungkan
dengan beberapa bahasa pemrograman lain seperti PHP, perl, cgi, dan lain-lain
[12].

Dalam mencari informasi grafis, google maps juga menyediakan beberapa
fitur pendukungnya yakni: a) Satelite Map yang bertujuan untuk melihat foto
satelit planet bumi. b) Hasil Pencarian Integrasi dimana bertujuan untuk mencari
lokasi, bisnis, peta pengguna dan real estate. c) Drggable Maps dimaksudkan
dengan peta digital mapping yang dapat digeser dengan bantuan mouse. d)
Terrain Maps (Peta Topograpi) yaitu menyediakan informasi peta fisik atau peta
topograpi yang biasanya tersedia di buku peta atlas. e) Earth Maps memberikan
informasi peta bumi yang akan menampilkan bumi secara utuh dan apabila di-
zoom akan terlihat awan menyelimuti bumi beserta pulau dan lautan yang nampak
nyata dari ketinggian. f) My Location melalui fitur ini pengguna bisa mengetahui
letak dimana lokasi dia berada.
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3. Perancangan dan Metode Penelitian

Metode Penelitian
Perancangan pembangunan aplikasi pemetaan lokasi gizi buruk

menggunakan model metode GIS Develompment Guied, metode ini merupakan
panduan dalam merancang sebuah aplikasi GIS agar dapat berjalan dengan baik.
Dapat digambarkan seperti pada Gambar 3 [13].

Gambar 3 Tahapan GIS Development Guide [13].

Pada Gambar 3 metode tahapan GIS Development Guide, ada beberapa
langkah yang harus ditempuh, dan dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Needs Assessment digunakan untuk menganalisis sistem yang akan
dirancang, untuk mendapatkan informasi seperti fungsi-fungsi sistem GIS
yang akan dibuat dan data geografis yang dibutuhkan.

b. Conceptual DeGISn proses perancangan sistem berupa pemodelan data
dan perancangan basis data GIS.

c. Available Data Survey, tahapan pengumpulan data yang dibutuhkan, telah
diidentifikasi pada tahap Needs Assessment.

d. Available GIS Hardware and Software, tahap analisis untuk mengetahui
kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak.

e. Database Planning and DeGISn, merupakan tahap pengembangan model
basis data yang telah dibuat pada tahap sebelumnya.

f. Database Construction, proses yang dilakukan untuk membuat basis data
digital berasal dari peta analog dan data atribut dari tabel-tabel yang akan
digunakan.

g. Acquisition of GIS Hardware and Software, langkah menentukan
perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan
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Needs Assessment

Analisis Fungsi Sistem
Tahapan penelitian diawali dengan mewawancarai Supervisor Tenaga

Pelaksana Gizi (TPG) Puskesmas Alak, metode wawancara yang dilakukan untuk
mengetahui gambaran tentang tingkat kecukupan gizi pada anak, mulai dari
perencanaan, proses dan sampai kepada asupan gizi yang diberikan kepada balita.
Wawancara disini menggunakan wawancara tidak terstruktur, dari hasil
wawancara yang didapat yakni kurangnya tingkat kesadaran orang tua akan
pentingnya asupan gizi pada anak. Orang tua akan memeriksakan anaknya apabila
anak tersebut sedang sakit, kurangnya kesadaran orang tua akan pelayanan
Posyandu (pos pelayanan terpadu) seingga anak akan dibawa apabila orang tuanya
memiliki waktu sengang sehingga anak tersebut tidak terkontrol pertumbuhan
status gizinya, asupan gizi keluarga tidak sesuai kebutuhan disebabkan
penghasilan orang tua sangat dibawah rata-rata.

Analisis Kebutuhan Data Geografis
Data spasial geografis yang dibutuhkan dalam perancangan pemetaan gizi

buruk di Kecamatan Alak, Kota Kupang yaitu:
1. Peta Kecamatan Alak-Kota Kupang
2. Koordinat lokasi tempat gizi buruk di Kecamatan Alak-Kota Kupang.

Conceptual Design Of The GIS System
Perancangan sistem merupakan tahapan dimana setelah manganalisa

permasalahan, selanjutnya melakukan perancangan sistem dengan menggunakan
Data Flow Diagram (DFD), Entity Rational Diagram (ERD) dan data base.

Perancangan Data Flow Diagram (DFD)

Gambar 4 Data Flow Diagram (DFD) Level 0

Admin
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Pada Gamabar 4 Data Flow Diagram level 0 merupakan penggambaran
sistem secara umum tempat proses berlangsung. Pada pengambaran DFD Level 0
memiliki dua entitas yakni pengguna dan admin. Pengguna bisa mendapatkan
informasi berupa peta, keterangan atau atribut-atribut peta, dimana informasi
tersebut terdiri dari data spasial dan non spasial yang telah diolah oleh admin dan
diproses oleh webgis.

Gambar 5 Data Flow Diagram Level 1

Pada Gambar 5 Data Flow Diagram Level 1 merupakan gambaran dimana
admin akan memasukan username dan password untuk melakukan administrasi,
dan apabila kombinasi username dan password sesuai dengan data yang telah
disimpan pada database gizi, maka admin dapat melakukan insert, update, edit
dan delete. Data yang tersimpan pada database gizi merupkan data yang akan
digunakan untuk menampilkan layanan berupa peta tematik dan informasi gizi
kepada user.
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Perancangan Entity Rational Diagram (ERD)

Gambar 6 Perancangan Entity Rational Diagram (ERD)

Gambar 6 di atas merupakan gambar perancangan entity rational diagram
yang mana terdapat empat buah entitas yaitu Kecamatan, Kelurahan, Posyandu
dan Status gizi. Relasi antara Status gizi dengan Posyandu yaitu memiliki, relasi
antara Posyandu dan Kelurahan yaitu memiliki, relasi antara Kelurahan dan
Kecamatan yaitu lokasi, sedangkan relasi antara Status gizi dan Kecamatan adalah
memiliki. Pada entitas status gizi dilakukan generalisasi sehinga menjadi 3 entitas
berdasarkan tipe status gizi, yang akan digunakan untuk menyimpan data sesuai
dengan kategorinya.

Perancangan Database
Perancangan aplikasi pemetaan gizi buruk pada anak usia 0-59 bulan di

Kecamatan Alak, Kota Kupang ini dirancang dengan menggunakan 3 tabel di
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dalam database, yang meliputi: tb_Kecamatan, tb_Kelurahan, tb_Posyandu,
tb_Statusgizi.

Tabel 1 tb_Kecamatan

Filed Type Length Key
Id_Kec Number 11 Primary_key
Nama_Kec Varchar 100
Kabupaten_kota Varchar 100
Propinsi Varchar 100

Tabel 1 merupakan tb_Kecamatan yang digunakan untuk menyimpan id,
dan nama Kecamatan yang terdiri dari id_Kec, nama_Kec, Kabupaten_Kota,
Propinsi.

Tabel 2 tb_Kelurahan

Filed Type Length Key
Id_Kel Number 11 Primary_key
Nama_Kel Varchar 100
Alamat_Kel Varchar 100

Tabel 2 merupakan tb_Kelurahan yang digunakan untuk menyimpan id
dan nama Kelurahan yang terdiri dari: id_Kel, Nama_Kel, dan Alamat_Kel.

Tabel 3 tb_Status Gizi

Filed Type Length Key
Id_Status Number 11 Primary_key
Nama_Status Varchar 100

Tabel 4 adalah tb_Status yang digunakan untuk menyimpan id dan nama
status gizi yang terdiri dari: Id_Status dan Nama_Status.

Available Data Survey
Pada tahapan ini pengumpulan data dalam pengembangan sistem

didapatkan dengan cara mempelajari buku-buku yang menjadi acuan, jurnal-jurnal
yang berhubungan dengan materi tentang gizi buruk untuk menunjang
kelengkapan dari data pada sistem ini. Data diperoleh dengan cara melakukan
survei, untuk pengambilan data dan melakukan wawancara di Puskesmas
Kecamatan Alak untuk mendapatkan data tempat atau lokasi penduduk yang
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mengalami gizi buruk. Data yang diperoleh tersebut terdiri dari dua jenis data
yakni data spasial dan data aspasial. Data spasial merupakan suatu data yang
mengacu pada posisi, obyek yang berisikan suatu gambar/peta. Data spasial juga
adalah data yang teridiri dari lokasi ekspilit suatu geografis yang di-set ke dalam
bentuk koordinat. Sedangkan data aspasial merupakan gambaran data yang terdiri
atas informasi-informasi yang relevan terhadap suatu lokasi, seperti kedalaman,
ketinggian, lokasi dan lain-lain.

Database Construction
Pada perancangan pemetaan gizi buruk di Kecamatan Alak, Kota Kupang-

NTT, dibangun dengan memakai basis data My SQL, basisdata ini dipilih karena
My SQL merupakan salah satu jenis software DBMS (database management
system) yang multi thread dan multi useryang bersifat open source. Dengan open
source ini berarti secara otomatis menyertakan kode sumber yang bisa didapat
dengan download secara gratis di internet. Skalabilitas dan pembatasan My SQL
mampu menangani database dalam skala besar, dengan jumlah rekaman (record)
lebih dari 50 juta dan 60 ribu tabel, serta lima milyar baris, batas indeks yang
dapat ditampung mencapai 32 indeks pada tiap tabelnya. Dan antarmuka
(interface) terhadap berbagai aplikasi dan bahasa pemrograman dengan
menggunakan fungsi API (Application Programming Interface).

Desain Antarmuka
Dalam perancangan kebutuhan antarmuka (Interface) yang akan

digunakan pada sistem informasi berbasis peta ini dirancang sebaik mungkin
sehingga bersifat user friendly, yang mana pengguna dapat menggunakan
perangkat lunak ini dengan senyaman mungkin dan meminimumkan kesalahan
(error), baik kesalahan masukan maupun proses keluaran yang dihasilkan disertai
dengan umpan balik dari sistem.

Setelah merancang dan menganalisa kebutuhan dari sistem beserta
perancangan basisdata dari sistem, maka selanjutnya adalah merancang form dan
halaman untuk tampilan awal pada halaman website, seperti pada Gambar 7.
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Gambar 7 Rancangan Form Tampilan Utama Web.

Gambar 7 menunjukkan rancangan form tampilan utama web
menunjukkan pada kebutuhan pemakai, kemudahan dalam mengakses dan
mengoperasikan aplikasi tersebut, terdapat sepuluh layar yang ada yakni: header
untuk memberikan identitas dari website, home meruapkan halaman utama dari
websitea, upload untuk melakukan upload data, about untuk memberikan
informasi pembuat aplikasi, peta untuk memberikan informasi lokasi gizi buruk
melalui gambar peta, legenda merupakan keterangan dari gambar peta, searching
agar user dapat melakukan pencarian sesuai dengan kata kunci, data status gizi
merupakan tabel dari data anak penderita gizi buruk secara mendetail, dan footer.

4. Hasil dan Pembahasan

Implementasi sistem dimaksudkan agar memastikan perangkat lunak
yang dibuat dapat bekerja secara efektif dan efisien sesuai dengan yang
diharapkan. Pada pembuatan sistem pemetaan gizi buruk ini menggunakan
Google Map yang berfungsi untuk menampilkan peta dasar atau lokasi pada
website dan PHP dan JavaScript berfungsi untuk user interface-nya.
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Implementasi Antarmuka

Gambar 8 Tampilan Utama

Gambar 8 merupakan tampilan utama dari sistem informasi pemetaan gizi
buruk di Kecamatan Alak. Terdapat gambar peta serta telah diberikan titik-titk
koordinat untuk menunjukkan lokasi porsyandu yang terdapat gizi buruk pada
setiap kelurahan. Legenda merupakan keterangan dari gambar peta dimana lokasi
gizi buruk digolongkan kedalam empat kategori warna yakni warna merah
menunjukkan bahwa Kelurahan yang memiliki gizi buruk tertinggi karena jumlah
penderita akan lebih dari 75 anak, warnna oranye menunjukkan Kelurahan yang
memiliki gizi buruk sedang karena jumlah penderita 40-75 anak, warna biru
menunjukkan Kelurahan yang memiliki gizi buruk rendah karena jumlah
penderita kurang dari 40 anak. User juga dapat melihat data anak melalui tabel
sesuai dengan Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Alak.

Peta

Gambar 9 Integrasi Peta.
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Pada Gambar 9 integrasi peta menunjukkan bahwa user juga dapat melihat
visualisasi informasi melalui grafik, yang berdasarkan pada data status gizi anak
pertahun dan juga user dapat melihat tabel jumlah kejadian pertahun, dan status
gizi pertahun. Agar dapat menampilkannya maka user dapat langsung
menjalankan sistem wilayah keluarahan pada peta sesuai dengan keinginan. Pada
pembuatan sistem peta yang ditampilkan merupakan intergrasi dengan google
map, sehingga user juga dapat melakukan zoom.

Grafik

Gamabar 10 Grafik Status Gizi Kelurahan Namosain Per-tahun.

Gambar 10 merupakan grafik status gizi anak pada Kelurahan Manutapen
per-tahun, lewat grafik diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2010 status gizi
anak dengan BB/U terlihat sangat buruk karena mencapai 268 anak yang
menderita gizi buruk, sedangkan pada tahun 2011 terjadi penurunan dimana
mencapai 168 anak, dan pada tahun 2012 terjadi perbedan yang cukup signifikan
karena hanya mencapai 106 anak. Untuk status gizi berdasarkan BB/TB pada
tahun 2010 yakni 129 anak mengalami status gizi normal, dan 101 anak
mengalami gizi buruk, dan pada tahun 2011, sebanyak 106 anak dikategorikan
normal, 25 anak dikategorikan gizi buruk dan 5 anak dikategorikan mengalami
gizi sangat buruk, sedangkan pada tahun 2012, sebanyak 42 anak dinyatakan
mengalami gizi normal, 42 anak dinyatakan mengalami gizi buruk, dan 22 anak
mengalami gizi sangat buruk. Dan untuk status gizi berdasarkan TB/U, pada tahun
2011, sebanyak 2 anak mengalami gizi normal, 11 anak mengalami gizi buruk,
dan 39 anak mengalami gizi sangat buruk. Pada tahun 2012 sebanyak 13 anak
mengalami gizi normal, 32 anak mengalami gizi buruk dan 61 anak mengalami
gizi sangat buruk.
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Search

Gambar 11 Search

Gambar 11 merupakan tampilan search, dimana user dapat melakukan
pencarian berdasarkan nama anak, kelurahan, posyandu, umur, dan berat badan
anak yang mengandung kata kunci  pencarian, seperti pada gambar diatas diberi
contoh pencarian tentang nama anak “Marselino”.

Upload

Gambar 12 Upload

Gambar 12 adalah tampilan upload yang menunjukkan bahwa dalam
melakukan upload hanya dapat dilakukan oleh admin, karena berhubungan
dengan database.

Pengujian Sistem

Sistem Sebelumnya

Gambar 13 Sistem Sebelumnya.
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Gambar 13 Sistem sebelumnya dapat dijelaskan bahwa, dalam meng-input
data yang dilakukan oleh Puskesmas Kecamatan Alak, yaitu secara manual
dengan cara: data-data anak di-input kedalam exel, untuk mengetahui jumlah
penderita maka harus melakukan pengecekan terlebih dahulu, sehingga besar
kemungkinan terjadinya kesalahan dalam input data dan pengecekan kembali.
Kekurangan yang terdapat pada sistem sebelumnya yakni tidak dapat
menampilkan lokasi secara langsung melalui gambar peta.

Sistem Aplikasi

Gambar 14 Sistem Aplikasi Pemetaan Gizi Buruk

Gambar 14 Sistem aplikasi pemetaan gizi buruk, melalui sistem aplikasi
yang telah dibangun maka sangat mempermudah untuk mendapatkan informasi
terkait gizi buruk yang terjadi di Kecamatan Alak. Dimana untuk mengetahui
jumlah penderita gizi buruk pada satu kelurahan dengan cara, menjalankan sistem
yang terdapat pada gambar peta pada masing-masing kelurahan dan sistem akan
menampilkan data jumlah penderita pertahun yang telah divisualisasikan kedalam
grafik. Selanjutnya sistem juga menyediakan data-data anak penderita gizi secara
detail seperti: Nama anak, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, status gizi (BB/U,
BB/TB, TB/U) pertahun pada masing-masing kelurahan yakni: kelurahan Alak,
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kelurahan Namosain, kelurahan Nunbaun Sabu, kelurahan Nunbaun Delha,
kelurahan Nunhila, kelurahan Fatufeto, kelurahan Mantasi, kelurahan Manutapen,
kelurahan Pankase, yang terdapat di Kecamatan Alak. Sistem pemetaan gizi buruk
juga mempermudah dalam melakukan pencarian data anak dengan menggunakan
fungsi searching. Sistem yang dibangun juga sangat userfrendly karena sangat
mudah digunakan oleh user.

Pengujian Sistem

Agar mengetahui sejauh mana keberhasilan perangkat lunak yang dibuat,
maka perlu adanya suatu pengujian pada proses administrasi sistem.Untuk
mendapat hasil yang maksimal, untuk memastikan proses sistem berjalan seperti
yang diharapkan. Hasil pengujian terlihat pada Tabel 2 dibawah ini:

Tabel 4 Pengujian Sistem

Poin Validasi Data Hasil
StatusPengujian Input Input Uji

Login
Usernama Bukan username Salah

Berhasil
Data username Ok

Password Bukan password Salah
Berhasil

Data password Ok
Upload Data Format data .xls Per-tahun Ok Berhasil

Tambah Data

Nama Text

Ok Berhasil

Jenis Kelamin Text
Tgl. Lahir Text
Umur Text
BB Text
TB Text

Edit Data

Nama Text

Ok Berhasil

Jenis Kelamin Text
Tgl. Lahir Text
Umur Text
BB Text
TB Text

Hapus Data

Nama Text

Ok Berhasil

Jenis Kelamin Text
Tgl. Lahir Text
Umur Text
BB Text
TB Text



18

Tabel 2 Pengujian sistem, merupakan proses yang terjadi dalam sistem.
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, agar dapat menjalankan sistem maka
admin harus melakukan login, sehingga admin harus meng-input username dan
password apabila username dan password sesuai dengan yang tersimpan pada
database maka admin berhasil masuk kedalam sistem. Kemudian dalam
melakukan upload, data yang akan di masukan kedalam database merupakan data
yang di export dari file .xls per-tahun, admin juga dapat melakukan proses
penambahan data pada sistem secara langsung dengan cara meng-inputkan data
sesuai dengan permintaan sistem, demikian juga dengan edit data, admin dapat
melakukan edit data dengan memilih data apa yang akan di edit. Selanjutnya
dalam melakukan hapus data maka admin dapat memilih data apa yang akan
dihapus dari sistem.

Analisa
Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian sistem pemetaan gizi buruk

pada anak usia 0-59 bulan dengan menggunakan teknologi google Map di
Kecamatan Alak, Kota Kupang-NTT dan informasi yg dihasilkan berupa peta
tematik seusai dengan wilayah yang terdapat gizi buruk. Adapun wilayah-wilayah
tersebut telah digolongkan kedalam empat kategori warna yakni: Warna merah
merupakan wilayah yang digolongkan kedalam wilayah gizi buruk tinggi karena
terdapat angka lebih dari 75 anak yang menderita gizi buruk dan wilayah tersebut
adalah kelurahan Alak, kelurahan Namosain, kelurahan Nunbaun Sabu, kelurahan
Nunbaun Delha, kelurahan Manutapen dan kelurahan Mantasi. Warna oranye
merupakan wilayah yang digolongkan kedalam wilayah gizi buruk sedang, karena
terdapat 40-75 anak menderita gizi buruk. Warna biru merupakan wilayah yang
digolongkan kedalam wilayah gizi buruk rendah karena terdapat angka kurang
dari 40 anak menderita gizi buruk. Adapun wilayah tersebut adalah kelurahan
Penkase, kelurahan Nunhila dan kelurahan Fatufeto serta diberi warna biru.
Warna putih merupakan wilayah yang tidak terdapat gizi buruk.

Selain itu memberikan informasi mengenai data anak secara mendetail
yakni: nama anak, jenis kelamin, nama kelurahan, nama posyandu, dan status gizi
berdasar pernilaian WHO-NCH BB/U, BB/TB, dan TB/U pada wilayah Kota
Kupang, khususnya Kecamatan Alak. Pada gambar peta, khususnya daerah yang
diberi warna merah, coklat dan juga biru dapat memberikan informasi penyebab
terjadinya gizi buruk. Dengan menggunakan teknologi google Map, yang
memiliki salah satu fitur pendukung yakni satellite Map, maka dapat
menghasilkan informasi yang lebih cepat dan akurat yang dapat di akses dan
digunakan oleh masyarakat umum dan pemerintahan setempat secara khusus
Dinas Kesehatan.

Kelebihan utama dari sistem yang dibuat yaitu melalui sistem ini maka
dapat melakukan update dan search data status gizi anak secara langsung (on-the
fly) melalui website.
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5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan perancangan sistem Pemetaan Gizi Buruk
Pada Anak Usia 0-59 bulan dengan menggunakan teknologi Google Map di
Kecamatan Alak, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa adapun penyebaran gizi
buruk terjadi di wilayah-wilayah yang telah digolongkan kedalam gizi buruk
tertinggi dengan jumlah penderita > 75 anak, gizi buruk sedang dengan jumlah
penderita 40-75 anak dan gizi buruk rendah dengan jumlah penderita < 40 anak.
Wilayah-wilayah seperti: Kelurahan Alak, Kelurahan Namosain, Kelurahan
Nunbaun Sabu, Kelurahan Nunbaun Delha, Kelurahan Manutapen dan Kelurahan
Mantasi dan wilayah-wilayah tersebut digolongkan kedalam wilayah gizi buruk
tertinggi disebabkan memiliki jumlah penderita lebih dari 75, dan wilayah-
wilayah seperti: Kelurahan Pankase, Kelurahan Nunhila, Kelurahan Fatufeto
termasuk kedalam wilayah berstatus gizi buruk rendah karena pada wilayah
tersebut memiliki jumlah penderita gizi buruk kurang dari 40 anak.

Dengan menggunakan Google Map membuat manajemen data spasial
pada sistem lebih efisien karena google map telah menyediakan layanan citra
satelit yang mampu mengintegrasikan data spasial sehingga bisa dengan mudah
dan lebih cepat dalam mengakses untuk mendapatkan informasi mengenai status
gizi buruk di Kota Kupang, khususnya Kecamatan Alak-NTT.

Dengan demikian hasil dari penelitian dan perancangan Pemetaan Gizi
Buruk pada anak Usia 0-59 bulan Dengan Menggunakan Teknologi Google Map,
di Kecamatan Alak, Kupang-NTT, diharapkan dapat membantu memberikan
informasi wilayah gizi buruk sehingga dalam upaya pencegahan dan
penangulangannya pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama dalam
membernatasgizi buruk secara cepat dan tepat sasaran.
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