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ABSTRACT

GEOGRAFIS INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT FOR

INFECTIOUS DISEASES DATA REPORTING AT DEPARTMENT OF

HEALTH IN BANDAR LAMPUNG

BY

DINI KHANSA AL NAKHAIYAH

Geografis Information System (GIS) development for infectious diseases data

reporting in Department of Health Bandar Lampung is one of the systems built

with web-based and android mobile using web service technology. GIS is built

using the Google Maps Application Programming Interface (API) and requires an

internet connection to use. GIS development for infectious diseases data reporting

in Department of Health Bandar Lampung is one of the means of health facilities

in infectious disease data reporting. This system make it easy the Department of

Health in knowing the amount of spread of infectious diseases in Bandar

Lampung City in the form of maps and graphs. This research uses v-model for

system development method and completed with some testing i.e e unit testing,

integration testing, system testing and acceptance testing. From the results of the

test show that the system can run in accordance with its function and the needs of

the Department of Health in Bandar Lampung.

Keywords: Geografis Information System, Android, web service, API Google
Maps, v-model.



ABSTRAK

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK

PELAPORAN DATA PENYAKIT MENULAR DI DINAS KESEHATAN

KOTA BANDAR LAMPUNG

OLEH

DINI KHANSA AL NAKHAIYAH

Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk pelaporan data penyakit menular di Dinas

Kesehatan Kota Bandar Lampung adalah salah satu sistem yang dibangun

berbasis web dan mobile Android dengan menggunakan teknologi web service.

SIG ini dibangun menggunakan Application Programming Interface (API)

Google Maps dan membutuhkan koneksi internet dalam penggunaannya.

Pembuatan SIG untuk pelaporan data penyakit menular di Dinas Kesehatan Kota

Bandar Lampung sebagai salah satu bentuk sarana setiap fasilitas kesehatan dalam

pelaporan data penyakit menular. Sistem ini mempermudah Dinas Kesehatan

dalam mengetahui jumlah penyebaran penyakit menular di Kota Bandar Lampung

dalam bentuk peta dan grafik. Penelitian ini menggunakan metode v-model dalam

pengembangan sistem dan dengan beberapa pengujian dari v-model yaitu unit

testing, integration testing, system testing dan acceptance testing. Dari hasil



penelitian menunjukkan sistem dapat berjalan sesuai dengan fungsinya dan

kebutuhan Dinas Kesehatan.

Kata kunci : Sistem Informasi Geografis, Android, web service, API Google

Maps, v-model.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan melalui berbagai media.

Jenis penyakit menular ini mempunyai angka kesakitan dan kematian yang sangat

tinggi di hampir semua negara berkembang. Penyakit menular biasanya bersifat

dadakan dan menyerang pada semua kalangan masyarakat. Penyakit jenis ini

biasanya diprioritaskan karena sifatnya menular dan dapat menyebabkan wabah

dimana-mana dan menimbulkan kerugian yang besar (Widoyono, 2011). Dengan

demikian perkembangan informasi tentang penyebaran penyakit menular

diperlukan oleh aparat yang bersangkutan yaitu Dinas Kesehatan Kota Bandar

Lampung, karena salah satu pencegahan penyebaran penyakit menular adalah

memberikan informasi yang lengkap kepada instansi kesehatan dan masyarakat

sekitar.

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung merupakan instansi pemerintahan yang

membawahi dari Rumah Sakit dan Puskesmas dan merupakan sumber dari data

penyakit menular di Kota Bandar Lampung. Setiap bulannya Rumah Sakit dan

Puskesmas memberikan data penyakit menular ke Dinas Kesehatan Kota Bandar
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Lampung berupa hardcopy. Dari data yang diolah masih secara manual dan semi

otomatis berupa tabel dan grafik, sedangkan dalam bentuk visualisasi peta atau

gambar penyebaran data penyakit menular belum ada.

Penelitian Angga Prasetyo, Rizal Bachtiar Purnama dan Nunung Rohmatun

(Prasetyo, et al., 2015) mengenai Implementasi Sistem Informasi Geografis dan

Data Center untuk Penyebaran Penyakit DBD di Kabupaten Ponorogo, telah di

visualisasikan data spasial berikut atribut-atributnya, sistem dibuat berbasis web

tetapi pemetaan data penderita belum real time.

Pada penelitian Anggun Falianingrum (Falianingrum, 2013) mengenai Sistem

Informasi Geografis berbasis web untuk pelaporan tahunan dan penyebaran

Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Malaria di Kota Bandar Lampung

menggunakan WEB-GIS. Penelitian ini menggunakan aplikasi Arc View dan Map

Server untuk menentukan jumlah penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue

(DBD) di Kota Bandar Lampung. Namun penelitian ini masih menampilkan

laporan pertahun saja tidak perbulan dan penyakit yang dipakai pada penelitian

hanya dua jenis penyakit, serta dalam penginputan digunakan media web saja

tidak digunakan media berbasis android.

Pada penelitian Ida Bagus Putu Sudarman Putra, I Made Arsa Suyadnya, I

Nyoman Piarsa (Putra, et al., 2015) mengenai Sistem Informasi Geografis

Pendataan Penyakit Menular di Kabupaten Jembrana berbasis web digunakan

metode Waterfall dengan dukungan web mapping Google Map API dan Fusion

Table Layer. Penelitian ini telah dibuat informasi dalam bentuk report dan grafik

jumlah pendataan sesuai dengan kebutuhan Dinas Kesehatan. Namun penelitian
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ini masih berbasis web belum terintegrasi dengan android dan output yang

dihasilkan dalam bentuk polygon.

Pada penelitian ini akan dibuat sistem pelaporan data penyakit menular yang ada

di Kota Bandar Lampung secara langsung untuk mengetahui titik mana yang

paling tinggi dari penyebaran penyakit menular di Kota Bandar Lampung dalam

bentuk referensi geografis. Sistem ini juga memiliki data laporan penyakit

menular setiap bulannya yang dapat diinputkan oleh instansi pemerintahan Hal ini

dapat memudahkan pihak Dinas Kesehatan dalam mengumpulkan laporan

perbulan dari setiap Rumah Sakit dan Puskesmas, serta menampilkan penyebaran

data penyakit menular dengan peta di SIG.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat dikaji dalam

penelitian ini yaitu mengembangkan Sistem Informasi Geografis untuk Pelaporan

Data Penyakit Menular setiap bulannya, titik rumah sakit, puskesmas dan klinik di

Kota Bandar Lampung, serta memvisualisasikan data penyebaran penyakit

menular di ruang lingkup wilayah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

1.3 Batasan Masalah

Dalam pengembangan sistem pelaporan data penyakit menular diberikan batasan

masalah sebagai berikut.
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1. Sistem ini dibangun untuk pelaporan data penyakit menular (Demam

Berdarah Dengue, Malaria, Kusta, Tubercolosis, Diare, Tipoid, Hiv, Ispa,

IMS, Cikungunya) di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

2. Objek penelitian hanya pada Kota Bandar Lampung.

3. Data penyakit mengacu pada data Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

tahun 2015.

4. Sistem Informasi Geografis (SIG) dibangun berbasis web serta didukung

aplikasi Android dalam proses penginputan data laporan penyakit.

5. Sistem yang dibangun membutuhkan koneksi internet.

6. SIG ini dibangun menggunakan Application Programming Interface (API)

Google Maps.

7. Memvisualisasikan data titik puskesmas dalam penyebaran penyakit menular

di Kota Bandar lampung dengan gambar peta dan grafik.

1.4 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sebuah Sistem Informasi Geografis

berbasis web dan terintegrasi dengan aplikasi android untuk memberikan laporan

penyakit menular setiap bulannya dan memvisualisasikan penyebaran data

penyakit menular dengan peta GIS.

1.5 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
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1. Mempermudah pihak instansi seperti rumah sakit, puskesmas dalam

pemberian data laporan penyakit menular setiap bulannya.

2. Membuat visualisasi gambar peta dalam penyebaran data penyakit di Kota

Bandar Lampung.

3. Sebagai pertimbangan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dala

menangani penyebaran penyakit menular sejak dini.

4. Mempermudah Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan kota Bandar

Lampung dalam mengetahui informasi penyebaran penyakit menular.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyakit Menular

Penyakit menular masih merupakan masalah utama kesehatan masyarakat

Indonesia, disamping mulai meningkatnya masalah penyakit tidak menular.

Penyakit menular tidak mengenal batas-batas daerah administratif, sehingga

pemberantasan penyakit menular memerlukan kerjasama antar daerah, misalnya

antar propinsi, Kabupaten/kota bahkan antar negara. Beberapa penyakit menular

yang menjadi masalah utama di Indonesia adalah diare, malaria, demam berdarah

dengue, influenza, tifus abdominalis, penyakit saluran pencernaan dan penyakit

lainnya (Soedarto, 2009).

Strategi pengendalian penyakit menular secara umum pada dasarnya sama, yakni

menghilangkan sumber penyakit dengan cara menemukan dan mencari kasus

secara proaktif, kemudian melakukan pengobatan hingga sembuh. Intervensi

faktor resiko, misalnya lingkungan dan intervensi terhadap perilaku. Manajemen

pemberantasan dan pengendalian penyakit menular juga memiliki dua perspektif

(Soedarto, 2009).

a. Epidemiologi global yakni perjalan penyakit antar benua.
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b. Epidemiologi lokal yang intinya dinamika tranmisi penyakit tertentu pada

wilayah tertentu.

Indonesia sebagai wilayah tropik dan wilayah dinamik secara sosial ekonomi,

merupakan kawasan endemik berbagai penyakit menular. Sekaligus merupakan

kawasan yang berpotensi tinggi untuk hadirnya penyakit infeksi baru. Beberapa

penyakit infeksi baru (ketika itu) dan kini endemik adalah demam berdarah

dengue (pertama kali tahun 1968 di Surabaya), virus hantaan (1977) dijumpai

pada tikus diberbagai pelabuhan, kini diberbagai kota pelabuhan, HIV/AIDS

(pertama kali di Denpasar 1987) kini merambah ke Indonesia. Penyakit lain

merupakan penyakit infeksi endemik dan sudah lama di Indonesia dan endemik di

berbagai kabupaten (daerah pegunungan maupun pantai) yaitu TBC dan Malaria.

Masing-masing penyakit memiliki peta endemisitas tersendiri. Tiap tahun

diselenggarakan pertemuan nasional semacam konvensi untuk melakukan

monitoring kemajuan program serta perkuatan dari networking, yakni apa yang

dikenal sebagai Sistem Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan

Lingkungan. Semua institusi pelayanan seperti kuratif penyakit menular maupun

pelayanan kesehatan masyarakat, pemerintah, swasta, orgfanisasi nonpemerintah,

partner nonkesehatan, bergabung menjadi satu sistem (BPPN, 2006)

2.2 Epidemiologi

Epidemiologi dalam arti modern untuk ilmu yang mempelajari: tentang rekuensi

dan distribusi (penyebaran) serta determinan masalah kesehatan pada sekelompok

orang/masyarakat serta determinannya. Contoh penyakit menular dapat tertular

melalui 2 cara yaitu dengan cara kontak langsung dan melalui faktor.  Contoh
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penyakit yang melalui kontak langsung yaitu penyakit TBC, ISPA, Kusta dan

Campak. Sedangkan yang melalui faktor yaitu penyakit Malaria, Filiariasis, dan

DHF ( Budiarto, 2003).

2.3 Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular

Selama ini pengertian konsep surveilans epidemiologi sering dipahami hanya

sebagai kegiatan pengumpulan data dan penanggulangan KLB. Pengertian seperti

itu menyembunyikan makna analisis dan penyebaran informasi epidemiologi

sebagai bagian  yang sangat penting dari proses kegiatan surveilans epidemiologi.

Menurut WHO, surveilans adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan

interpretasi data secara sistematik dan terus menerus serta penyebaran informasi

kepada unit yang membutuhkan untuk mengambil tindakan. Oleh karena itu perlu

dikembangkan suatu definisi surveilans epidemiologi yang lebih mengedepankan

analisis atau kajian epidemiologi serta pemanfaatan informasi epidemiologi, tanpa

melupakan pentingnya kegiatan pengumpulan dan pengolahan data (WHO, 2004).

Sistem surveilans epidemiologi merupakan tatanan prosedur penyelenggaraan

surveilans epidemiologi yang terintehrasi antara unit-unit penyelenggara

surveilans dengan laboratorium, sumber-sumber data, pusat penelitian, pusat

kajian dan penyelenggara program kesehatan, meliputi tata hubungan surveilans

epidemiologi antar wilayah Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat (BPPN, 2006).

a. Kegunaan Surveilans Epidemiologi

Pada awalnya surveilans epidemiologi banyak dimanfaatkan pada upaya

pemberantasan penyakit menular, tetapi pada saat ini surveilans mutlak
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diperlukan pada setiap upaya kesehatan masyarakat, baik upaya

pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, maupun terhadap upaya

kesehatan lainnya. Untuk mengukur kinerja upaya pelayanan pengobatan

juga membutuhkan dukungan surveilans epidemiologi (Widoyono, 2008).

Tujuan Surveilans menurut Depkes RI (2004) adalah untuk pencegahan

dan pengendalian penyakit dalam masyarakat, sebagai upaya deteksi dini

terhadap kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa (KLB), memperoleh

informasi yang diperlukan bagi perencanaan dalam hal pencegahan,

penanggulangan maupun pemberantasannya pada berbagai tingkat

administrasi (WHO, 2004).

Pada umumnya surveilans epidemiologi menghasilkan informasi epidemiologi

yang akan dimanfaatkan dalam (Noor, 2009).

1. Merumuskan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan

evaluasi program pemberantasan penyakit serta program peningkatan derajat

kesehatan masyarakat, baik pada upaya pemberantasan penyakit menular,

penyakit tidak menular, kesehatan lingkungan, perilaku kesehatan dan

program kesehatan lainnya.

2. Melaksanakan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa penyakit dan

keracunan serta bencana.

3. Merencanakan studi epidemiologi, penelitian dan pengembangan program

Surveilans epidemiologi juga dimanfaatkan di rumah sakit, misalnya

surveilans epidemiologi infeksi nosokomial, perencanaan di rumah sakit dsb.
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Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kegiatan surveilans epidemiologi dapat

diarahkan pada tujuan-tujuan yang lebih khusus, antara lain (Noor, 2009):

1. untuk menentukan kelompok atau golongan populasi yang mempunyai resiko

terbesar untuk terserang penyakit, baik berdasarkan umur, jenis kelamin,

pekerjaan, dan lain–lain,

2. untuk menentukan jenis dari agent (penyebab) penyakit dan karakteristiknya,

3. untuk menentukan reservoir dari infeksi,

4. untuk memastikan keadaan–keadaan yang menyebabkan bisa

berlangsungnya transmisi penyakit,

5. untuk mencatat kejadian penyakit secara keseluruhan,

6. memastikan sifat dasar dari wabah tersebut, sumber dan cara penularannya.

Program Pemberantasan Penyakit Menular Langsung dilaksanakan sebagai

berikut (Noor, 2009):

1. pemberantasan penyakit TB Paru,

2. pemberantasan penyakit Kusta,

3. pemberantasan penyakit ISPA,

4. pemberantasan penyakit HIV/AIDS,

5. pemberantasan penyakit diare,

6. pemberantasan penyakit.

Program Pemberantasan Penyakit Menular Bersumber Dari Binatang adalah

sebagai berikut (Noor, 2009):

1. pemberantasan penyakit malaria,
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2. pemberantasan penyakit Arbovirosis,

3. pemberantasan penyakit Filariasis.

Program Pengamatan Penyakit Menular dilaksanakan melalui penyelidikan

epidemiologi dan penanggulangan KLB (Noor, 2009):

1. Program Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta KB dilaksanakan melalui

pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir,

2. pelayanan kesehatan bayi dan anak pra sekolah,

3. pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja,

4. pelayanan kesehatan usia subur,

5. pelacakan kasus BBLR di kampung-kampung.

2.4 Sistem Informasi Geografis

Sistem informasi Geografi atau SIG merupakan suatu sistem untuk pengelolaan,

penyimpanan, pemrosesan atau manipulasi, analisis, dan penayangan data yang

data tersebut secara spasial (keruangan) terkait dengan muka bumi. Pendapat lain

mengemukakan bahwa sistem informasi geografi atau secara akrabnya dikenal

dengan Geographic Informastion System adalah suatu sistem komputer yang

berfungsi untuk memperoleh, menyimpan, menghitung, menganalisis, dan

menampilkan data geospasial Sistem informasi geografi tidak dapat dilepaskan

dengan teknologi, khususnya teknologi digital atau lebih khususnya teknologi

komputer. Perkembangan SIG sangat berkorelasi dengan perkembangan

teknologi, karena salah satu komponen yang paling utama dalam SIG adalah

perangkat komputer sebagai alat untu pemrosesa SIG (Ariyanto, 2012).
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Secara teknis SIG mengorganisasikan dan memanfaatkan data dari peta digital

yang tersimpan dalam basis data. Dalam SIG, dunia nyata dijabarkan dalam data

peta digital yang menggambarkan posisi dari ruang (space) dan klasifikasi, atribut

data, dan hubungan antar item data. Kerincian data dalam SIG ditentukan oleh

besarnya satuan pemetaan terkecil yang dihimpun dalam basis data. Dalam bahasa

pemetan kerincian tergantung dari skala peta dan dasar acuan geografis yang

disebut sebagai peta dasar (Budiyanto, 2002).

Menurut  Riyanto, et al., (2009), komponen sistem (subsistem) pada Sistem

Informasi Geografis antara lain.

a. Input

Pemasukan data yang dilakukan ke dalam sistem merupakan data spasial.

b. Manipulasi

Merupakan proses editing terhadap data yang telah masuk, hal ini dilakukan

untuk menyesuaikan tipe dan jenis data agar sesuai dengan sistem yang

dibuat.

c. Manajemen data

Tahap ini meliputi seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pengolahan

data (menyimpan, mengorganisasi, mengelola dan menganalisa data) kedalam

sistem penyimpanan permanen.

d. Query

Suatu metode pencarian informasi untuk menjawab pertanyaan yang diajukan

oleh pengguna Sistem Informasi Geografis.
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e. Analisis

Sistem Informasi Geografis mempunyai dua jenis fungsi analisis, yaitu fungsi

analisis spasial dan analisis atribut. Fungsi analisis spasial adalah operasi

yang dilakukan pada data spasial. Sedangkan fungsi analisis atribut adalah

fungsi pengolahan data atribut, yaitu data yang tidak berhubungan dengan

ruang.

f. Visualisasi (data output)

Penyajian hasil berupa informasi baru atau dari database yang ada baik dalam

bentuk softcopy maupun dalam bentuk hardcopy seperti dalam bentuk peta

(atribut peta dan atribut data), tabel, dan grafikdan data atribut yang didapat

dari berbagai sumber pengumpulan data.

2.5 Data Spasial

Data spasial adalah data yang bereferensi geografis atas representasi objek di

bumi. Data spasial pada umumnya berdasarkan peta yang berisikan interpretasi

dan proyeksi seluruh fenomena yang berada di bumi. Sesuai dengan

perkembangan, peta tidak hanya merepresentasikan objek-objek yang ada di muka

bumi, tetapi berkembang menjadi representasi objek di atas muka bumi (di udara)

dan di bawah permukaan bumi.

Data spasial dapat diperoleh dari berbagai sumber dalam berbagai format. Sumber

data spasial antara lain mencakup: data grafis peta analog, foto udara, citra satelit,

survei lapangan, pengukuran theodolit, pengukuran dengan menggunakan global

positioning systems (GPS) dan lain-lain (Ekadinata, et al., 2008).
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Gambar 2.1 Sumber Data dalam SIG (Ekadinata, et al., 2008)

Data spasial memiliki dua macam penyajian, yaitu (Ekadinata, et al., 2008).

a. Model vektor

Model vektor menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial

dengan menggunakan titik-titik, garis-garis, dan kurva atau poligon beserta

atribut-atributnya. Bentuk dasar model vektor didefinisikan oleh sistem

koordinat Kartesius dua dimensi (x,y).

Dengan menggunakan model vektor, objek-objek dan informasi di permukaan

bumi dilambangkan sebagai titik, garis, atau poligon. Masing-masing

mewakili tipe objek tertentu sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

Titik (point) : merepresentasikan objek spasial yang tidak memiliki dimensi

panjang dan/atau luas. Fitur spasial direpresentasikan dalam satu pasangan

koordinat x,y. Contohnya stasiun curah hujan, titik ketinggian, observasi

lapangan, titik-titik sampel.

Garis (line/segment) : merepresentasikan objek yang memiliki dimensi

panjang namun tidak mempunyai dimensi area, misalnya jaringan jalan, pola

aliran, garis kontur.

Poligon : merepresentasikan fitur spasial yang memiliki area, contohnya

adalah unit administrasi, unit tanah, zona penggunaan lahan.
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Gambar 2.2 Tampilan Data Titik, Garis dan Luasan (Ekadinata, et al., 2008)

b. Model data raster

Model data raster menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial

dengan menggunakan struktur matriks atau piksel-piksel yang membentuk

grid (bidang referensi horizontal dan vertikal yang terbagi menjadi kotak-

kotak). Piksel adalah unit dasar yang digunakan untuk menyimpan informasi

secara eksplisit. Setiap piksel memiliki atribut tersendiri, termasuk

koordinatnya yang unik.

Model raster memberikan informasi spasial apa saja yang terjadi di mana saja

dalam bentuk gambaran yang digeneralisasi. Dengan model raster, data

geografi ditandai oleh nilai-nilai elemen matriks dari suatu objek yang

berbentuk titik, garis, maupun bidang.

Gambar 2.3 Tampilan model vektor dan raster (Ekadinata, et al., 2008)
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2.6 Android

Android adalah Sistem Operasi yang dikembangkan oleh Google. Andy Rubin

dapat kita sebut sebagai otak utama dibalik OS Android. Pada awalnya

pengembangan android tidak begitu bagus, hal ini membuat Google turun tangan

dengan turut melahirkan ponsel Google Android pertama yang dikenal dengan

nama Nexus One. Pada Nexus One ini Google menunjukan kemampuan android

yang sebenarnya dan hasilnya luar biasa, tanggapan pasar begitu bagus. Hal inilah

yang mendorong minat perusahaan-perusahaan smartphone bersemangat untuk

membuat smartphone dengan OS Android (Haryanto, 2014).

2.7 PHP

PHP (Hypertext Propocessor) yaitu bahasa pemograman web server-side yang

bersifat open source. PHP merupakan script yang terintergrasi dengan HTML dan

berada pada server (server side HML 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 membuat informasi yang diterima client selalu yang terbaru/up to

date. Semua script PHP dieksekusi pada server dimana script tersebut dijalankan,

(Anhar. 2010).

2.8 HTML

Efrina menjelaskan bahwa Sidik memberikan pengertian bahwa dokumen html

adalah file teks murni yang dapat dibuat dengan editor teks sembarang. Dokumen

html dikenal sebagai web page. Dokumen ini merupakan dokumen yang disajikan
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dalam browser web surfer. Dokumen ini umumnya berisi informasi ataupun

interface aplikasi di dalam internet (Efrina, 2014).

2.9 API (Application Programming Interface)

Application Programming Interface (API) yaitu sebuah layer yang berisi

classclass yang sudah didefinisikan dan antarmuka pemrograman yang akan

membantu para pengembang aplikasi dalam perancangan sebuah aplikasi. Pada

saat ini dikenal ada tiga buah API dari Java, yaitu: 1. J2SE, Java 2 Standar Edition

adalah sebuah API yang dapat digunakan untuk mngembangkan aplikasi-aplikasi

yang bersifat client-side standalone atau applet. 2. J2EE, Java 2 Enterprise Edition

adalah API yang digunakan untuk melakukan pengembangan aplikasi-aplikasi

yang bersifat server-side seperti Java Servlet, dan Java Server Pages (Tutorials

Points, 2014).

API atau Application Programming Interface merupakan suatu dokumentasi yang

terdiri dari interface, fungsi kelas,struktur dan sebagainya untuk membangun

sebuah perangkat lunak .Bahasa pemrograman Google Map API menggunakan

AJAX yang merupakan gambungan antara Javascript dan XML dan bersifat open

source. Agar aplikasi Google Map dapat dapat muncul pada site tertentuk

diperlukan API key yaitu kode unik yang digenerasikan oleh Google untuk suatu

web agar dapat dikenali oleh server Google Map (Maldzhanski, 2015).
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2.10 GSON

Gson adalah library Java yang dapat digunakan untuk mengkonversi Java Objects

menjadi representasi JSON mereka. Hal ini juga dapat digunakan untuk

mengkonversi string JSON ke objek Java setara (Anonim, 2016).

2.11 JSON (JavaScript Object Notation)

JSON (JavaScript Object Notation) adalah format pertukaran data yang ringan,

mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, serta mudah diterjemahkan dan dibuat

(generate) oleh komputer. Format ini dibuat berdasarkan bagian dari Bahasa

Pemprograman JavaScript, Standar ECMA-262 Edisi ke-3 - Desember 1999

(Anonim, 2016). JSON merupakan format teks yang tidak bergantung pada

bahasa pemprograman apapun karena menggunakan gaya bahasa yang umum

digunakan oleh programmer keluarga C termasuk C, C++, C#, Java, JavaScript,

Perl, Python dll. Oleh karena sifat-sifat tersebut, menjadikan JSON ideal sebagai

bahasa pertukaran-data. JSON terbuat dari dua struktur (Anonim, 2016):

1. Kumpulan pasangan nama/nilai. Pada beberapa bahasa, hal ini dinyatakan

sebagai objek (object), rekaman (record), struktur (struct), kamus (dictionary),

tabel hash (hash table), daftar berkunci (keyed list), atau associative array.

2. Daftar nilai terurutkan (an ordered list of values). Pada kebanyakan bahasa, hal

ini dinyatakan sebagai larik (array), vektor (vector), daftar (list), atau urutan

(sequence). Struktur-struktur data ini disebut sebagai struktur data universal. Pada

dasarnya, semua bahasa pemrograman modern mendukung struktur data ini dalam

bentuk yang sama maupun berlainan. Hal ini pantas disebut demikian karena
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format data mudah dipertukarkan dengan bahasa-bahasa pemrograman yang juga

berdasarkan pada struktur data ini.

2.12 Web Service

Web service adalah sebuah software yang dirancang untuk mendukung

interoperabilitas interaksi mesin ke mesin melalui sebuah jaringan. Web service

secara teknis memiliki mekanisme interaksi antar sistem sebagai penunjang

interoperabilitas, baik berupa agregasi maupun sindikasi (penyatuan). Web service

memiliki layanan terbuka untuk kepentingan integrasi data dan kolaborasi

informasi yang bisa diakses melalui internet oleh berbagai pihak menggunakan

teknologi yang dimiliki oleh masing-masing pengguna. Data yang didapatkan dari

web service dikirimkan dalam format standar misalnya XML atau JSON

(Javascript Object Notation). Dalam penelitian ini dipilih JSON. Kelebihan utama

JSON dibandingkan dengan XML adalah dari sisi ukuran file, JSON memiliki

ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan XML. Ukuran file yang kecil

penting untuk web service yang akan dibuat karena nantinya data akan diakses

oleh aplikasi mobile yang membutuhkan respon cepat (Surendra, 2014).

2.13 Geo Location

Perangkat Android umumnya memiliki fitur Geo-Location (Geo Lokasi)

memanfaatkan chip penerima sinyal Global Positioning System (GPS) yang

tertanam pada perangkat Android atau BTS Location Service. Ketepatan

pengukuran dari geo postioning tergantung dari faktor cuaca, kondisi geografis
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perangkat receiver dan jumlah satelit yang dapat terhubung dengan receiver

(Istiyanto, 2013).

Untuk meningkatkan keakurasian navigasi, beberapa teknologi navigasi telah

diterapkan pada perangkat Android diantaranya (Istiyanto, 2013).

1. GPS, merupakan teknologi navigasi yang telah bengkembang cukup lama

sejak peluncuran perdana satelit GPS pada tahun 1978. Awalnya sistem

navigasi ini diperuntukan untuk sistem pertahanan militer Amerika Serikat.

Saat ini sistem GPS telah melibatkan 30 konstelasi satelit yang dapat

digunakan dalam banyak bidang, diantaranya transportasi, edukasi, dan

penelitian. Juga sebagain besar layanan GPS saat ini dapat diakses secara

bebas dan gratis. Sistem GPS adalah konvergensi dari sejumlah perangkat

komunikasi nirkabel yang menggunakan jalur frekuensi tinggi agar satelit

GPS dapat berkomunikasi langsung dengan receiver GPS tanpa dipengaruhi

dari faktor cuaca atau geografis.

2. Assisted GPS (A-GPS), merupakan navigasi turunan dari sistem GPS yang

lebih advance. sistem ini tidak hanya menggunakan satelit sebagai penentu

koordinat perangkat receiver, juga melibatkan jaringan BTS operator selular

yang terhubung dengan perangkat receiver A-GPS.

Sejumlah class di dalam package library Android yaitu Android.location

berfungsi sebagai akses geo-lokasi, yang dapat mengakses geolokasi

menggunakan perangkat keras GPS, A-GPS, Hotspot, Wifi atau dari BTS operator

selanjutnya akan diperoleh koordinat longitude dan latitude (Istiyanto, 2013).

Class-class pada package Android.location tersebut antara lain (Istiyanto, 2013).
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a. Class LocaitionManager, menyediakan fungsi akses ke location provider

yang akan diperoleh posisi koordinat longitude dan latitude dari perangkat

Android.

b. Class Address, berfungsi untuk menampilkan sejumlah informasi singkat

definisi nama lokasi berupa string array <Address> yang diketahui dari

referensi koordinat longitude dan latitude menggunakan provider

GPS_Provider atau provider Network_Provider.

c. Class GpsSatellite, menyediakan fungsi pembacaan state sejumlah satelit

GPS yang terhubung dengan receiver, beberapa informasi yang dapat diakses

diantaranya sudut Azimuth, sudut elevasi, rasio SNR (Signal-to-Noise Ratio),

data almanac dari setiap satelit.

2.14 Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) adalah keluarga notasi grafis yang didukung

oleh meta-model tunggal, yang membantu pendeskripsian dan desain sistem

perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman

berorientasi objek (OOP).

UML lahir dari penggabungan banyak bahasa permodelan grafis berorientasi

objek yang berkembang pesat pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. UML dibuat

oleh Grady Booch, James Rumbaugh, dan Ivar Jacobson di bawah bendera

Rational Software Corp. UML tidak hanya digunakan dalam pemodelan perangkat

lunak, namun hampir dalam semua bidang yang membutuhkan pemodelan

(Fowler, 2004).
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2.15 Use Case Diagram

Use Case Diagram adalah diagram yang mendeskripsikan interaksi antara

pengguna dengan aplikasi. Kesimpulannya use case digunakan untuk mengetahui

fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan dapat dilihat pada table 2.1

(Nugroho, 2015).

Tabel 2.1 Simbol dan keterangan Use Case diagram (Nugroho,  2015)

SIMBOL KETERANGAN

Aktor Mewakili peran orang, sistem yang lain atau alat

ketika berkomunikasi dengan use case

Use case Abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor

Association Abstraksi dari penghubung antara aktor dan use
case

Generalisasi Menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat

berpartisipasi dengan use case

<<include>> Menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya

merupakan fungsionalitas dari use case lainnya

<<extend>>

Menunjukkan bahwa suatu use case merupakan

tambahan fungsional dari use case lainnya jika

suatu kondisi terpenuhi
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2.16 Activity Diagram

Activity Diagram atau Diagram Aktivitas menggambarkan alur aktivitas dalam

aplikasi, menjelaskan proses masing-masing alur berawal dan proses aplikasi

berakhir. Diagram aktivitas juga menggambarkan proses paralel yang mungkin

terjadi pada beberapa eksekusi, dapat dilihat pada table 2.2 (Nugroho, 2015).

Tabel 2.2 Simbol dan keterangan activity diagram (Nugroho,  2015)

SIMBOL KETERANGAN

Status Awal Status awal aktivitas sistem, sebuah diagram

aktivitas memiliki status awal.

Aktivitas Aktivitas yang dilakukan sistem, aktiv.itas biasanya

diawali dengan kata kerja

Percabangan/decision Asosiasi percabangan dimana jika ada pilihan

aktivitass lebih dari satu.

Status akhir Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram

aktivitas memiliki sebuah status akhir
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2.17 Class Diagram

Class Diagram atau Diagram Kelas merupakan diagram yang memodelkan

sekumpulan kelas, interface, kolaborasi dan relasinya. Diagram kelas

digambarkan dengan bentuk kotak dapat dilihat pada table 2.3 (Nugroho, 2015).

Tabel 2.3 Simbol dan keterangan class diagram (Nugroho,  2015)

SIMBOL KETERANGAN

CLASS Himpunan dari objek-objek yang berbagai atribut

serta operasi yang sama.

Nary Association Upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari

2 objek.

Generalization Hubungan dimana objek anak (descendent) berbagai

perilaku dan struktur data dari objek yang ada

diatasnya objek induk (oncestor).

Realization Operasi yang benar-benar dilakukan suatu objek.

2.18 Sequence Diagram

Sequence Diagram biasanya digunakan untuk tujuan analisa dan desain,

memfokuskan pada identifikasi metode di dalam sebuah sistem (Nugroho, 2015).

Simbol dan keterangan sequence diagram dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut

.
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Tabel 2.4 Simbol dan keterangan sequence diagram (Nugroho,  2015)

TABEL KETERANGAN

Objek Berpartisipasi secara berurutan dengan

mengirimkan atau menerima pesan dan

ditempatkan di bagian atas diagram

Garis Hidup Objek Menandakan kehidupan objek selama urutan

dan diakhiri tanda X pada titik dimana kelas

tidak lagi berinteraksi

Objek sedang aktif

berinteraksi

Persegi panjang yang sempit panjang

ditempatkan diatas sebuah garis hidup dan

menandakan ketika suatu onjek mengirim atau

menerima pesan

Message Perilaku sistem yang menandai adanya suatu

alur informasi atau transisi kendali antar elemen

2.19 Metode V-Model

Software Development Life Cycle (SDLC) adalah tahapan-tahapan yang harus

dilakukan ketika pengembangkan perangkat lunak. SDLC berfungsi untuk

membuat, merencanakan, mengestimasi, dan mengontrol perangkat lunak yang

dibangun. Tahapan yang harus dilakukan diantaranya adalah pengumpulan
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kebutuhan, analisa, desain, penulisan kode, dan pengujian. Beberapa model yang

dapat digunakan dalam SDLC adalah waterfall, incremental, spiral, v-model,

agile, dan masih banyak lagi (Amlani, 2013).

V-model merupakan model SDLC yang dikembangkan dari model Waterfall dan

digambarkan dalam bentuk V (Balaji, 2012).  Tahapan dalam V-Model hampir

sama dengan Waterfall, hanya pada model ini tahapan pengujian dirinci untuk

masing-masing tahap. Munassar dan Govardhan telah membandingkan lima

model SDLC, dimana salah sau dari model tersebut adalah v-model (Munnasar,

2010).

Ratcliffe telah meneliti keuntungan penggunaan v-model dalam pembangunan

perangkat lunak (Ratchliffe, 2011). Hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa

v-model merupakan framework yang memiliki kemudahan dalam melakukan

estimasi biaya dan monitoring kualitas yang tinggi.  Munculnya pengembangan

model ini pada tahun  2010 diteliti oleh Mathur dan Malik yag dinamakan

advance V-Model ( Mathur, 2010). Kedua model ini mempunyai perbedaan dalam

hal pengujian. Untuk membandingkan hasil dari kedua model ini, maka harus

diimplementasikan pada pembangunan  sistem informasi atau perangkat lunak.

V-model merupakan pengembangan dari model waterfall. V-model merupakan

kepanjangan dari Validasi/ Verivikasi Model.V-model pertama kali diusulkan oleh

Paul Rook pada tahun 1980 dan dikenal dengan nama v-model tradisional .

Vmodel mendemonstrasikan hubungan antara proses pembangunan sistem

(development activities) dan proses pengujian system (testing activities). Berbeda

dengan pemodelan lainnya, dalam pemodelan v-model proses pengujian jauh lebih
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kompleks karena dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih detail. Proses

pengembangan sistem  meliputi requirement analysis, requirements specification,

design specification, dan program specification. Sedangkan dalam proses

pengujian meliputi acceptance testing, system testing, integration testing, dan

units testing. Diantara develompment activities dan testing activities terdapat

proses penulisan kode (Mathur, 2010).

Model ini merupakan perluasan dari model waterfall. Disebut sebagai perluasan

karena tahap-tahapnya mirip dengan yang terdapat dalam model waterfall. Jika

dalam model waterfall proses dijalankan secara linear, maka dalam model V

proses dilakukan bercabang. Dalam model V ini digambarkan hubungan antara

tahap pengembangan software dengan tahap pengujiannya (Anonim, 2016).

Berikut penjelasan masing-masing tahap beserta tahap pengujiannya (Anonim,

2016).

a) Requirement Analysis & Acceptance Testing

Tahap Requirement Analysis sama seperti yang terdapat dalam model

Waterfall. Keluaran dari tahap ini adalah dokumentasi kebutuhan

pengguna. Acceptance Testing merupakan tahap yang akan mengkaji

apakah dokumentasi yang dihasilkan tersebut dapat diterima oleh para

pengguna atau tidak.

b) System Analysis & System Testing

Dalam tahap ini analis sistem mulai merancang sistem dengan mengacu

pada dokumentasi kebutuhan pengguna yang sudah dibuat pada tahap

sebelumnya. Keluaran dari tahap ini adalah spesifikasi software yang
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meliputi organisasi sistem secara umum, struktur data, dan yang lain.

Selain itu tahap ini juga menghasilkan contoh tampilan window dan juga

dokumentasi teknik yang lain seperti entity diagram dan data dictionary.

c) Architecture Design & Integration Testing

Sering juga disebut High Level Design. Dasar dari pemilihan arsitektur

yang akan digunakan berdasar kepada beberapa hal seperti: pemakaian

kembali tiap modul, ketergantungan tabel dalam basis data, hubungan

antar interface, detail teknologi yang dipakai.

d) Module Design & Unit Testing

Sering juga disebut sebagai low level design. Perancangan dipecah

menjadi modul-modul yang lebih kecil. Setiap modul tersebut diberi

penjelasan yang cukup untuk memudahkan programmer melakukan

coding. Tahap ini menghasilkan spesifikasi program seperti: fungsi dan

logika tiap modul, pesan kesalahan, proses input-output untuk tiap modul,

dan lain-lain.

e) Coding

Dalam tahap ini dilakukan pemrograman terhadap setiap modul yang

sudah dibentuk.
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Tahap-tahap dalam V-Model dapat dilihat pada gambar 2.5 berikut.

Gambar 2.4 Tahap V-Model (Anonim, 2016)

2.20 Pengujian Perangkat Lunak

Pengujian perangkat lunak adalah proses menjalankan dan mengevaluasi sebuah

perangkat lunak secara manual maupun otomatis untuk menguji apakah perangkat

lunak sudah memenuhi persyaratan atau belum, atau untuk menentukan perbedaan

antara hasil yang diharapkan dengan hasil sebenarnya. Pelaksanaan pengujian

perangkat lunak biasanya disesuaikan dengan metodologi pembangunan perangkat

lunak yang digunakan. Pengujian dilakukan dengan cara mengevaluasi konfigurasi

perangkat lunak yang terdiri dari spesifikasi kebutuhan, deskripsi perancangan,

dan program yang dihasilkan. Hasil evaluasi kemudian dibandingkan dengan hasil

uji yang diharapkan. Jika ditemukan kesalahan, maka perbaikan perangkat lunak

harus dilakukan untuk kemudian diuji kembali (Mustaqbal, et al., 2015).
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Black Box Testing cenderung untuk menemukan hal-hal berikut (Mustaqbal, et

al., 2015):

1. fungsi yang tidak benar atau tidak ada,

2. kesalahan antarmuka (interface errors),

3. kesalahan pada struktur data dan akses basis data,

4. kesalahan performansi (performance errors),

5. kesalahan inisialisasi dan terminasi.

Equivalence partitioning merupakan metode black-box testing yang membagi

domain masukan dari program menjadi beberapa kelas data dari kasus ujicoba

yang dihasilkan. Equivalence partitioning berusaha untuk mendefinisikan kasus

uji yang menemukan sejumlah jenis kesalahan, dan mengurangi jumlah kasus uji

yang harus dibuat. Kasus uji yang didesain untuk Equivalence partitioning

berdasarkan pada evaluasi dari ekuivalensi jenis/class untuk kondisi masukan.

Class-class yang ekuivalen merepresentasikan sekumpulan keadaan valid dan

invalid untuk kondisi masukan. Biasanya kondisi input dapat berupa spesifikasi

nilai numerik, kisaran nilai, kumpulan nilai yang berhubungan atau kondisi

Boolean (Pressman, 2010).



III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan

Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung dan di Dinas Kesehatan Kota

Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran

2015/2016.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses dalam melaksanakan penelitian dengan

menggunakan alur yang sesuai dengan perencanaan. Alur pengembangan Sistem

Informasi Geografis untuk Pelaporan Data Penyakit Menular di Dinas Kesehatan

Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada gambar 3.1.
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Gambar 3.1 Diagram Alir Metode Penelitian
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Penjelasan dari diagram alir metodologi penelitian pada Gambar 3.1 adalah

sebagai berikut.

3.2.1 Langkah I (Identifikasi Masalah dan Studi Literatur)

Pada Langkah pertama dilakukan identifikasi masalah dan studi literatur,

tahapan ini dilakukan diluar dari tahapan v-model yang akan digunakan

dalam metodologi penelitian ini, hal yang dilakukan adalah.

1. Identifikasi Masalah

Tahapan yang dilakukan pada langkah pertama yaitu identifikasi

masalah. Tahap identifikasi masalah merupakan tahapan dasar,

tahapan ini menjelaskan bagaimana dilakukan identifikasi suatu

masalah yang ada di instansi yang akan diteliti. Penyakit menular

merupakan penyakit yang datang dan dapat menyebar kapan saja tidak

mengenal waktu ataupun tempat. Selain dengan banyaknya

masyarakat yang terkena penyakit di Kota Bandar Lampung banyak

tidak diketahui penyebaran dan waktu yang biasanya penyakit

menular apa saja yang dapat ditangani sejak dini agar penyebaran dari

penyakit menular itu sendiri berkurang. Terkadang masyarakat di

Kota Bandar Lampung mengalami berbagai permasalah dalam

mengetahui jumlah penyebaran penyakit menular di Kota Bandar

Lampung dan cara pencegahan dini dari berbagai macam penyakit

menular tersebut.

Selain dari sisi masyarakat dari pihak instansi masih merasa kesulitan

dalam pelaporan data penyakit menular yang terkadang harus
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menyerahkan data secara manual ditulis tangan ataupun dengan table

dan menyerahkannya ke Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

Dengan mengidentifikasi tahapan ini dapat menghasilkan perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta batasan-batasan

dari masalah yang akan diteliti. Pada bagian rumusan masalah berisi

tentang pertanyaan yang mengarah pada suatu permasalahan tertentu.

Manfaat penelitian menguraikan manfaat dari Sistem Pelaporan Data

Penyakit Menular di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung berbasis

mobile android yang dapat menggambarkan penyebaran penakit

menular di Kota Bandar Lampung. Sedangkan batasan masalah itu

sendiri digunakan untuk membatasi pembahasan dan ruang lingkup

penelitian, hal tersebut telah dijelaskan pada Bab I.

2. Studi Literatur

Tahapan kedua adalah studi literatur. Studi literatur merupakan

kegiatan mencari sumber penelitian lain ataupun yang serupa dengan

penelitian yang akan dibuat seperti textbook, jurnal, karya ilmiah,

paper dan sumber ilmiah lainnya yang di dapat di internet. Dengan

mencari literatur yang sudah ada memberikan gambaran yang akan

dilakukan untuk penelitian ini. Penelitian dan literatur yang di

dapatkan dijelaskan secara rinci pada Bab II.
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3.2.2 Langkah II (Metode Pengembangan Sistem)

Langkah kedua dilakukan sesuai dengan tahapan v-model yang digunakan

dalam metodologi penelitian ini, tahapan dilakukan sesuai dengan urutan

dari v-model yaitu.

3. Requirement Analysis

Requirement Analysis untuk mengetahui analisis kebutuhan sistem

yang diperlukan dalam instansi yang akan di teliti. Dalam tahap ini

dilakukan pengumpulan data serta informasi yang kemudian dianalisis

sehingga kebutuhan dari sistem yang akan dibuat di dapatkan.

Pengumpulan data yang dilakukan meliputi data penyebaran penyakit

menular, data spasial dan data koordinat objek di Kota Bandar

Lampung. Pengumpulan data juga dilakukan di Dinas Kesehatan Kota

Bandar Lampung untuk mengetahui jumlah penyebaran penyakit

menular yang sudah diserahkan ke Dinas Kesehatan Kota Bandar

Lampung setiap rumah sakit, puskesmas, serta klinik.

4. System Analysis

Dari analisis kebutuhan sistem yang telah dijelaskan pada tahap

sebelumnya, analisis sistem dilakukan sebelum coding untuk

memberikan gambaran data apa saja yang dibutuhkan untuk membantu

dalam spesifikasi arsitektur sistem yang akan dibuat.

Berikut adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dalam

tahapan analisis kebutuhan adalah.
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1. Data Spasial

Metode Spasial digunakan untuk mendapatan informasi lokasi atau

ruang yang akan dilakukan. Posisi koordinat klinik, puskesmas dan

rumah sakit yang diperlukan adalah koordinat Latitude-Longitude.

2. Data Penyebaran Penyakit Menular

Data Penyebearan penyakit pada penelitian ini diperoleh dari Dinas

Kesehatan Kota Bandar Lampung yaitu data penyebaran penyakit

menular yang terdiri dari 10 penyakit yaitu Demam Berdarah

Dengue, Malaria, Kusta, Tubercolosis, Diare, Tipoid, Hiv, Ispa,

IMS, Cikungunya.

5. Software Design

Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem sesuai dengan kebutuhan.

Melakukan perancangan interface menggunakan Unified Modelling

Language (UML) pada tahapan ini yang terlibat dalam sistem seperti

usecase diagram, class diagram, activity diagram, sequence diagram

digunakan dalam perancangan sistem. Selanjutnya dilakukan

perancangan interface, dalam perancangan interface digunakan dua

interface yaitu android dan web. Selanjutnya dilakukan perancangan

database untuk sistem yang dibuat.

Perancangan sistem atau desain sistem dilakukan dengan memodelkan

permasalahan dalam bentuk diagram UML sebagai berikut.
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1. Use Case Diagram

Use Case Diagram dibawah ini menjelaskan fungsionalitas dari sistem

pelaporan data penyakit menular di Dinas Kota Bandar Lampung.

Gambar 3.2 Use Case Diagram Berbasis web

Use Case diagram yang mobile dilakukan hanya dengan dua fungsi

untuk memudahkan operator kesehatan dalam menginputkan data,

dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Use Case Diagram berbasis Mobile
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2. Activity Diagram

Diagram aktivitas menggambarkan aliran fungsional suatu sistem.

Pada sistem ini terdapat 7 (tujuh) activity diagram, yaitu sebagai

berikut.

a. Activity Diagram Menginput Data Penyakit

Activity Diagram Menginput Data Penyakit dilakukan oleh operator

rumah sakit, puskesmas ataupun klinik dengan melakukan login,

setelah itu operator memilih menu “Data Penyakit” pada halaman

utama dan pilih tambah untuk melakukan input data. Activity Diagram

Menginput Data Penyakit disajikan pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4 Activity Diagram Input Data Penyakit
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b. Activity Diagram Mengakses Peta Penyebaran Penyakit

Activity Diagram Mengakses Peta Penyebaran Penyakit dilakukan

oleh pengunjung atau masyarakat umum serta dapat diakses oleh

operator rumah sakit, puskesmas dan admin

Gambar 3.5 Activity Diagram Penyebaran Penyakit

c. Activity Diagram Mengelola Data Fasilitas Kesehatan

Activity diagram Mengelola Data Fasilitas Kesehatan dimulai dari

operator kesehatan melakukan login dan mengakses Data Fasilitas

Kesehatan kemudian dapat merubah, menambah dan menghapus

data. Selain dari operator kesehatan admin dapat mengelola data

fasilitas kesehatan dengan melakukan login dan sistem akan

menampilkan fasilitas kesehatan. User juga dapat menggunakan

fungsi tambah data, edit, atau hapus data. Activity diagram

mengelola data fasilitas kesehatan dapat dilihat pada gambar 3.6.
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Gambar 3.6 Activity Diagram Mengolah Data Fasilitas Kesehatan

d. Activity Diagram Setting Waktu Laporan

Activity Diagram Setting Waktu Laporan dilakukan oleh admin

dengan memilih menu setting waktu laporan. Activity diagram

mengelola data fasilitas kesehatan dapat dilihat pada gambar 3.7.

Gambar 3.7 Activity Diagram Setting Waktu
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e. Activity Diagram Mengelola Data Penyakit

Activity diagram Mengelola Data Penyakit dimulai dari operator

kesehatan melakukan login dan mengakses Data Penyakit

kemudian dapat merubah, menambah dan menghapus data. Selain

dari operator kesehatan admin dapat mengelola data penyakit

dengan melakukan login dan sistem akan menampilkan data

penyakit sesuai dengan penyakit dan jumlah yang di derita. User

juga dapat menggunakan fungsi tambah data, edit, atau hapus data.

Activity diagram mengelola data penyakit dapat dilihat pada

gambar 3.8.

Gambar 3.8 Activity Diagram Mengolah Data Penyakit

f. Activity Diagram Mengelola Data Akun

Activity diagram Mengelola Data Akun dimulai dari admin

melakukan login dan mengakses Data Akun dari semua operator
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kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan klinik kemudian

dapat merubah, menambah dan menghapus data. Sistem akan

menampilkan data akun dari seluruh fasilitas kesehatan. User juga

dapat menggunakan fungsi tambah data, edit, atau hapus data.

Activity diagram mengelola data akun dapat dilihat pada gambar

3.9.

Gambar 3.9 Activity Diagram Mengolah Data Akun

g. Activity Diagram Mengelola Data Kecamatan

Activity diagram Mengelola Data Kecamatan dimulai dari admin

melakukan login dan mengakses Data Kecamatan di Kota Bandar

Lampung yang  kemudian dapat merubah, menambah dan

menghapus data. Sistem akan menampilkan data kecamatan dari

kota Bandar Lampung. User juga dapat menggunakan fungsi
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tambah data, edit, atau hapus data. Activity diagram mengelola

data kecamatan dapat dilihat pada gambar 3.10.

Gambar 3.10 Activity Diagram Mengolah Data Kecamatan

3. Sequence Diagram

Sequence diagram digunakan untuk memberikan rangkaian pesan

antar objek pada aktivitas tertentu yang selanjutnya akan di jalankan

oleh sistem. Pada sistem ini terdapat 7 (tujuh) sequence diagram, yaitu

sebagai berikut.

a. Sequence Diagram Menginput Data Penyakit

Menginputkan Data penyakityang tersebar di setiap fasilitas

kesehatan, data yang diinputkan oleh fasilitas kesehatan kemudian

disimpat hasilnya dan dapat dilihat oleh admin berupa laporan
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perbulan. Sequence diagram pada menginputkan data dapat dilihat

pada gambar 3.11.

Gambar 3.11 Sequence Diagram Menginput Data Penyakit

b. Sequence Diagram Mengakses Peta Penyebaran Penyakit

Penyebaran data penyakit selain dapat dilihat oleh pengunjung

atau masyarakat luas dapat dilihat pula oleh admin dan operator

kesehatan karena tidak harus melakukan login. Sequence diagram

untuk mengakses peta penyebaran penyakit dapat dilihat pada

gambar 3.12.
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Gambar 3.12 Sequence Diagram Mengakses Peta Penyebaran Penyakit

c. Sequence Diagram Mengelola Data Fasilitas  Kesehatan

Untuk menampilkan data fasilitas kesehatan dapat memilih menu

fasilitas kesehatan, dalam fasilitas kesehatan terdapat tombol

tambah, edit dan hapus. Sistem juga menampilkan data fasilitas

kesehatan yang ada di Kota Bandar lampung. Sequence diagram

mengelola data fasilitas kesehatan dapat dilihat pada gambar 3.13.
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Gambar 3.13 Sequence Diagram Mengelola Data Fasilitas  Kesehatan

d. Sequence Diagram Setting Waktu

Setting waktu digunakan untuk menambah waktu dalam

penginputan data penyakit. Sequence diagram setting waktu dapat

dilihat pada gambar 3.14.

Gambar 3.14 Sequence Diagram Setting Waktu
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e. Sequence Diagram Mengelola Data Penyakit

Untuk menampilkan data penyakit dapat memilih menu

datapenyakit, dalam data penyakit terdapat tombol tambah, edit

dan hapus. Sistem juga menampilkan data penyakit menular yang

ada di Kota Bandar lampung. Sequence diagram mengelola data

fasilitas penyakit dapat dilihat pada gambar 3.15.

Gambar 3.15 Sequence Diagram Mengelola Data Penyakit

f. Sequence Diagram Mengelola Data Akun

Untuk menampilkan data akun dapat memilih menu data akun dan

admin dapat melihat data akun dari keseluruhan operator

kesehatan. Data akun terdapat tombol tambah, edit dan hapus yang

fungsinya dapat menambah, mengedit dan menghapus data.
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Sequence diagram mengelola data akun dapat dilihat pada gambar

3.16.

Gambar 3.16 Sequence Diagram Mengelola Data Akun

g. Sequence Diagram Mengelola Data  Kecamatan

Untuk menampilkan data kecamatan dapat memilih menu data

akun dan admin dapat melihat data kecamatan di Kota Bandar

Lampung. Data kecamatan terdapat tombol tambah, edit dan hapus

yang fungsinya dapat menambah, mengedit dan menghapus data

kecamatan jika ada penambahan wilayah atau berkurangna

wilayah di Kota Bandar Lampung. Sequence diagram mengelola

data kecamatan dapat dilihat pada gambar 3.17.
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Gambar 3.17 Sequence Diagram Mengelola Data  Kecamatan

4. Class Diagram

Class Diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, package,

dan objek beserta hubungan satu sama lain. Class diagram dari sistem

dapat dilihat pada gambar 3.18.

Gambar 3.18 Class Diagram
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5. Desain Database

Struktur database yang dijelaskan secara rinci atribut dan panjangnya.

Struktur data tersebut digambarkan sebagai berikut.

1. Tabel Data Penyakit

Struktur Database yang digambarkan dari Data penyakit adalah

id_penyakit dan nama penyakit menular di Kota Bandar Lampung.

Tabel 3.1 Data Penyakit

Atribut Type Length Keterangan
id_penyakit Int 2 primary key
penyakit Varchar 30

2. Tabel Kecamatan

Tabel kecamatan digunakan untuk menyimpan data kecamatan yang

ada di Kota Bandar Lampung.

Tabel 3.2 Data Kecamatan

Atribut Type Length Keterangan
id_kecamatan Int 2 primary key
kecamatan Varchar 30

3. Tabel Laporan

Tabel data Laporan digunakan untuk menampikan hasil laporan

perbulan dari seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kota Bandar

Lampung dengan jumlah yang akurat dan di dapat langsung oleh

fasilitas kesehatan tersebut.
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Tabel 3.3 Data Laporan

Atribut Type Length Keterangan
id_lap Int 2 primary key
id_penyakit Int 2
id_faskes Int 2
Date Date
jumlah Int 4

4. Tabel Fasilitas Kesehatan

Tabel fasilitas kesehatan digunakan untuk menyimpan identitas

fasilitas kesehatan letak koordinat dan alamat dari fasilitas kesehatan di

Kota Bandar Lampung.

Tabel 3.4 Fasilitas Kesehatan

Atribut Type Length Keterangan
id_faskes Int 2 primary key
id_kecamatan Int 2
fasilitaskesehatan Varchar 30
Latitude Varchar 30
longitude Varchar 30
id_tipe Int 2
Alamat Varchar 50

5. Tabel Tipe

Tabel tipe berisi 2 atribut yang digunakan untuk membedakan tipe dari

fasilitas keehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan klinik

mempunyai id tipe yang berbeda – beda.

Tabel 3.5 Tipe Fasilitas Kesehatan

Atribut Type Length Keterangan
id_tipe Int 2 primary key
Tipe Varchar 30
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6. Tabel Akun

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data akun login untuk admin

dan untuk operator kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit serta

klinik.

Tabel 3.6 Data Akun

Atribut Type Length Keterangan
id_akun Int 2 primary key
id_faskes Int 2
username varchar 30
password varchar 30
Level varchar 30
no_telp varchar 14

6. Desain Interface

Desain interface dilakukan untuk merancang bentuk sistem yang akan

dibuat sesuai dengan analisis kebutuhan. Interface yang akan

dirancang untuk sistem ini adalah sebagai berikut.

a. Halaman pengunjung

Halaman pengunjung untuk melihat peta penyebaran dari data

penyakit menular dapat dilihat dari gambar 3.19.

Gambar 3.19 Halaman Pengunjung
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b. Halaman Login

Halaman Login untuk web dan android dapat dilihat pada gambar

3.20.

Gambar 3.20 Halaman Login

c. Halaman operator

Halaman operator fasilitas kesehatan dapat lihat dari gambar 3.21

Gambar 3.21 Halaman Operator
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d. Halaman admin

Halaman admin adalah halaman yang digunakan untuk instansi

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, halam ini disajikan dalam

gambar 3.22.

Gambar 3.22 Halaman Admin

e. Halaman  Input Data Penyakit

Halaman input Data Penyakit dengan Android ataupun dengan web

disajikan seperti gambar 3.23.

Gambar 3.23 Halaman Input Data Penyakit
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f. Halaman Kelola Data Penyakit

Halaman untuk mengelola data penyakit disajikan pada gambar

3.24.

Gambar 3.24 Halaman Kelola Data Penyakit

g. Halaman Fasilitas Kesehatan

Halaman dari Fasilitas kesehatan yang ada di Kota Bandar

Lampung disajikan dalam gambar 3.25.

Gambar 3.25 Halaman Fasilitas Kesehatan
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h. Halaman Tipe Faskes

Halaman untuk mengelola Tipe Faskes disajikan pada gambar 3.26.

Gambar 3.26 Halaman Tipe Faskes

i. Halaman Kecamatan

Halaman untuk mengelola kecamatan di Kota Bandar Lampung

disajikan pada gambar 3.27.

Gambar 3.27 Halaman Data Kecamatan
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j. Halaman Laporan

Halaman untuk mengelola laporan di Kota Bandar Lampung

disajikan pada gambar 3.28.

Gambar 3.28 Halaman Laporan

k. Halaman Akun

Halaman untuk mengelola Akun di sajikan pada gambar 3.29.

Gambar 3.29 Halaman Akun
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l. Halaman Grafik

Halaman untuk Grafik di Kota Bandar Lampung disajikan pada

gambar 3.30.

Gambar 3.30 Halaman Grafik

6. Modul Design

Pada tahap ini dilakukan struktur program yang akan digunakan,

algoritma, serta struktur data dari berbagai kebutuhan. Modul desain

menggambarkan setiap low level design, perancangan dipecah menjadi

setiap modul. Pada tahapan ini menghasilkan spesifikasi program

setiap fungsi dan logika tiap modul, pesan kesalahan, proses input tiap

modul.

7. Coding

Pembuatan program Sistem Pelaporan Data Penyakit Menular di Dinas

Kesehatan Kota Bandar Lampung ini berbasis web dan berbasis

mobile yang nantinya data akan diolah pada sistem berbasis web, serta
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menghasilkan gambar penyebaran berupa gambar peta di Kota Bandar

Lampung. Dalam pembuatan coding menggunakan baha pemograman

PHP dan MySQL sebagai database. Selain itu untuk tampilan input di

Android menggunakan Android Studio.

8. Unit Testing

Pada tahap ini dilakukan pengujian sistem yang telah dibangun

setingkat low-level testing dan melihat kekurangan yang ada, tahap ini

memeriksa setiap unit dari sistem yang akan dibuat sesuai atau tidak,

pada tahap ini jika ada kekurangan maka tahap ini berhubungan

dengan tahap desain program. Rancangan pengujian Unit Testing

dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Unit Testing untuk admin

No. Kelas Uji
Daftar
Pengujian

Skenario Uji
Hasil yang
Diharapkan

1

Halaman
titik
Fasilitas
kesehatan

Pengujian pada
menampilkan
titik fasilitas
kesehatan

Klik pada menu
titk faskes

Menampilkan
peta dan titik
faskes

Pengujian pada
marker disetiap
faskes

Klik marker
pada peta

Menampilkan
alamat setiap
faskes dan
button grafik

Pengujian pada
button grafik di
setiap marker

Klik button
grafik

Menampilkan
grafik
akumulasi
penderita



60

Tabel 3.7 Unit Testing untuk admin (Lanjutan)

No. Kelas Uji
Daftar
Pengujian Skenario Uji

Hasil yang
Diharapkan

2
Halaman

peta
penyebaran

Pengujian
menampilkan
peta
penyebaran

Klik menu peta
penyebaran

Menampilkan
peta penyebaran

Pengujian
menampilkan
keterangan
jumlah
penderita

Mouseover
digerakkan
pada daerah
peta daerah
kecamatan

Menampilkan
keterangan
jumlah
penderita

Pengujian
menampilkan
data sesuai
penyakit dan
tahun

Select penyakit
dan tahun untuk
memilih

Menampilkan
peta penyebaran
sesuai dengan
tahun dan
penyakit

3

Halaman
fasilitas
kesehatan
(faskes)

Pengujian
menampilkan
data faskes

Klik pada menu
data faskes

Menampilkan
data faskes

Pengujian
tombol
tambah data
faskes

Klik tombol
tambah data
pada halaman
data faskes

Menampilkan
isi form untuk
tambah data

Klik tombol
simpan pada
form tambah
data

Menyimpan
data faskes

Pengujian
tombol edit
data faskes

Klik tombol
edit pada
halaman data
faskes

Menampilkan
form untuk edit
data

Klik tombol
simpan pada
form edit data

Menyimpan
perubahan data
faskes

Pengujian
tombol hapus
data faskes

Klik tombol
hapus pada
halaman faskes

Menghapus
data faskes
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Tabel 3.7 Unit Testing untuk admin (Lanjutan)

No. Kelas Uji
Daftar
Pengujian Skenario Uji

Hasil yang
Diharapkan

4

Halaman
tipe fasilitas
kesehatan
(faskes)

Pengujian
menampilkan
data tipe faskes

Klik pada menu
data tipe faskes

Menampilkan
data tipe
faskes

Pengujian
tombol tambah
data tipe faskes

Klik tombol
tambah data
pada halaman
data tipe faskes

Menampilkan
isi form
untuk tambah
data

Klik tombol
simpan pada
form tambah
data

Menyimpan
data
tipefaskes

Pengujian
tombol edit
data tipe faskes

Klik tombol
edit pada
halaman data
tipe faskes

Menampilkan
form untuk
edit data

Klik tombol
simpan pada
form edit data

Menyimpan
perubahan
data  tipe
faskes

Pengujian
tombol hapus
data tipe faskes

Klik tombol
hapus pada
halaman data
tipe faskes

Menghapus
data tipe
faskes

5
Halaman
penyakit

Pengujian
menampilkan
data penyakit

Klik pada menu
data penyakit

Menampilkan
data penyakit

Pengujian
tombol tambah
data penyakit

Klik tombol
tambah data
penyakit

Menampilkan
isi form
untuk tambah
data

Klik tombol
simpan pada
form tambah
data

Menyimpan
data penyakit
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Tabel 3.7 Unit Testing untuk admin (Lanjutan)

No. Kelas Uji
Daftar
Pengujian Skenario Uji

Hasil yang
Diharapkan

5
Halaman
penyakit

Pengujian
tombol edit
data penyakit

Klik tombol
edit pada
halaman data
penakit

Menampilkan
form untuk
edit data

Klik tombol
simpan pada
form edit data

Menyimpan
perubahan
data penyakit

Pengujian
tombol hapus
data penyakit

Klik tombol
hapus pada
halaman data
penyakit

Menghapus
data penyakit

6
Halaman
kecamatan

Pengujian
menampilkan
data kecamatan

Klik pada menu
data kecamatan

Menampilkan
data
kecamatan

Pengujian
tombol tambah
data kecamatan

Klik tombol
tambah data
data kecamatan

Menampilkan
isi form untuk
tambah data

Klik tombol
simpan pada
form tambah
data

Menyimpan
data
kecamatan

Pengujian
tombol edit
data kecamatan

Klik tombol
edit pada
halaman data
kecamatan

Menampilkan
form untuk
edit data

Klik tombol
simpan pada
form edit data

Menyimpan
perubahan
data
kecamatan

Pengujian
tombol hapus
data kecamatan

Klik tombol
hapus pada
halaman data
kecamatan

Menghapus
data
kecamatan
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Tabel 3.7 Unit Testing untuk admin (Lanjutan)

No. Kelas Uji
Daftar
Pengujian Skenario Uji

Hasil yang
Diharapkan

7
Halaman
laporan

Pengujian
menampilkan
halaman
laporan

Klik menu peta
penyebaran

Menampilkan
Halaman
Laporan

Pengujian
tombol hapus
data kecamatan

Klik tombol
hapus pada
halaman data
kecamatan

Menghapus
data
kecamatan

8
Halaman
grafik

Pengujian
menampilkan
halaman grafik

klik menu
halaman grafik

Menampilkan
grafik

Pengujian
menampilkan
grafik sesuai
tahun dan
bulan

Select tahun
dan bulan pada
button reload

Menampilkan
grafik sesuai
bulan dan
tahun

9
Halaman

akun

Pengujian
menampilkan
data akun

Klik pada menu
data akun

Menampilkan
data akun

Pengujian
tombol tambah
data akun

Klik tombol
tambah data
pada halaman
data akun

Menampilkan
isi form untuk
tambah data

Pengujian
tombol simpan

Klik tombol
simpan pada
form tambah
data

Menyimpan
data akun

Pengujian
tombol edit
data akun

Klik tombol
edit pada
halaman data
akun

Menampilkan
form untuk
edit data

Pengujian
tombol simpan

Klik tombol
simpan pada
form edit data

Menyimpan
perubahan
data akun

Pengujian
tombol hapus
data akun

Klik tombol
hapus pada
halaman data
akun

Menghapus
data akun
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Tabel 3.8 Unit Testing untuk operator kesehatan

No. Kelas Uji
Daftar
Pengujian Skenario Uji

Hasil yang
Diharapkan

1

Halaman
titik
Fasilitas
kesehatan

Pengujian pada
menampilkan
titik fasilitas
kesehatan

Klik pada menu
titk faskes

Menampilkan
peta dan titik
faskes

Pengujian pada
marker disetiap
faskes

Klik marker
pada peta

Menampilkan
alamat setiap
faskes dan
button grafik

Pengujian pada
button grafik di
setiap marker

Klik button
grafik

Menampilkan
grafik
akumulasi
penderita

2
Halaman

peta
penyebaran

Pengujian
menampilkan
peta
penyebaran

Klik menu peta
penyebaran

Menampilkan
peta
penyebaran

Pengujian
menampilkan
keterangan
jumlah
penderita

Mouseover
digerakkan
pada daerah
peta daerah
kecamatan

Menampilkan
keterangan
jumlah
penderita

Pengujian
menampilkan
data sesuai
penyakit dan
tahun

Select penyakit
dan tahun
untuk memilih

Menampilkan
peta
penyebaran
sesuai
dengan tahun
dan penyakit

3

Halaman
fasilitas

kesehatan
(faskes)

Pengujian
menampilkan
data faskes

Klik pada menu
data faskes

Menampilkan
data faskes

Pengujian
tombol tambah
data faskes

Klik tombol
tambah data
pada halaman
data faskes

Menampilkan
isi form
untuk tambah
data
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Tabel 3.8 Unit Testing untuk operator kesehatan (Lanjutan)

No. Kelas Uji
Daftar
Pengujian Skenario Uji

Hasil yang
Diharapkan

3

Halaman
fasilitas

kesehatan
(faskes)

Klik tombol
simpan pada
form tambah
data

Menyimpan
data faskes

Pengujian
tombol edit
data faskes

Klik tombol
edit pada
halaman data
faskes

Menampilkan
form untuk
edit data

Klik tombol
simpan pada
form edit data

Menyimpan
perubahan
data faskes

Pengujian
tombol hapus
data faskes

Klik tombol
hapus pada
halaman data
faskes

Menghapus
data faskes

4
Halaman
input data
penyakit

Pengujian pada
input data
penyakit

Klik tombol
input data
penyakit

Menampilkan
isi form
untuk input
data

Klik tombol
simpan tambah
data

Menyimpan
data penyakit

5
Halaman
grafik

Pengujian
menampilkan
halaman grafik

klik menu
halaman grafik

Menampilkan
grafik

Pengujian
menampilkan
grafik sesuai
tahun dan
bulan

Select tahun
dan bulan pada
button reload

Menampilkan
grafik sesuai
bulan dan
tahun

9. Integration Testing

Pada tahap ini dilakukan pengujian gabungan dari fungsi suatu sistem,

apakah sebuah sistem ini dapat bekerja dengan benar sesuai dengan

fungsinya. Sesuai dengan hubungan interface dengan detail tekonologi

dan database yang dibuat. Pada tahap ini dilakukan pengujian pada
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semua unit sistem minimal satu kali dalam tahap pengujian, tahap

pengujiannya adalah.

1. Melakukan pengujian fungsi fungsi yang dilakukan dalam

penginputan penyakit menular

2. Melakukan pengujian kepada unit fasilitas kesehatan, semua fungsi

sudah sesuai atau belum dan kurang atau perlu di perbaiki

3. Melakukan pemeriksaan terhadap data master yang dibutuhkan

dalam sistem.

4. Tampilan dari hasil penyebaran dan grafik  sudah sesuai dengan

rancangan awal dan mudah untuk dipahami oleh dinas kesehatan,

operator serta masyarakat umum.

10. System Testing

Pada tahap ini dilakukan pengujian sistem yang sementara sudah

dibangun, pengujian dilakukan pada seluruh sistem yang sudah dibuat

dan dirancang, bila terjadi ketidaksesuaian pada tahap ini maka

berhubungan dengan tahap Desain Sistem. Pada tahap pengujian ini

adalah semua modul yang telah dibuat pada tahap sebelumnya akan

dijalankan secara keseluruhan dan dilakukan pengujian langsung

secara meneluruh sesuai dengan proses yang sudah di rencanakan

pada analisis kebutuhan. Mengevaluasi fungsi yang tepat dari

keamanan sistem untuk integritas dan kerahasiaan data. Rancangan

pengujian System Testing dapat dilihat pada Tabel 3.9.



67

Tabel 3.9 Pengujian dari System Testing

No. Kelas Uji
Daftar

Pengujian
Skenario Uji

Hasil yang
Diharapkan

1 Login

Input data
login

Username
="admin",
Password =
"admin"

Masuk
kehalaman
admin

Input data
login

Username
="Kedaton",
Password =
"kedaton", sesuai
dengan fasilitas
kesehatan

Masuk
kehalaman
operator
kesehatan

11. Acceptance Testing

Pada tahap ini dilakukan pengujian yang sifatnya menyeluruh dari

semua data yang ada, tahap ini dilakukan penilaian secara subyektif

dari semua kalangan yang menggunakan sistem ini. Bila tidak sesuai,

maka tahap ini akan berhubungan dengan tahap ketiga yaitu analisis

kebutuhan. Kebutuhan dengan hassil yang dihasilkan sudah sesuai atau

belum, jika belum maka kembali ketahap analisis kebutuhan. Pada

tahap ini dilakukan testing menyeluruh yang akan mengunakan

pengguna sistem yang telah dibuat. Adapun pokok dari rancangan

Acceptance Testing sebagai berikut.

1. Apakah fungsi dari sistem dapat berjalan secara keseluruhan.

2. Apakah sistem yang telah dibuat bermanfaat bagi operator fasilitas

kesehatan dalam melakukan pelaporan data penyakit setiap bulan

dan tahunnya.
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3. Masyarakat merasakan manfaat dari adanya sistem yang dibuat,

mengetahui dan memudahkan dalam informasi penyebaran

penyakit menular.

4. Dinas kesehatan lebih mudah dalam pendataan penyakit dan tidak

dilakukan secara manual.

3.2.3 Langkah III (Analisis Hasil Penelitian)

Langkah ketiga adalah langkah akhir dari penelitian yang telah dilakukan pada

langkah ketiga ini akan dilakukan hasil penelitian yang telah ditetapkan dengan

menggunakan testing dari v-model yang akan di bahas pada Bab IV.

12. Analisis Hasil Penelitian

Pada tahap ini dilakukan analisis keseluruhan dari proses penelitian

yang telah dilakukan, berhasil atau tidaknya dalam suatu penelitian

dengan permasalahan yang telah di deskripsikan di awal serta dengan

tujuan penelitian.



V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat mengambil simpulan

sebagai berikut.

1. Telah berhasil dibangun suatu Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk

pelaporan data penyakit menular di Dinas Kesehatan Kota Bandar

Lampung.

2. Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dibangun berbasis web dan

mobile Android. Aplikasi mobile Android mendukung dalam

penginputan data penyakit menular di Kota Bandar Lampung oleh

operator kesehatan dengan menggunakan teknologi web service.

3. Sistem Informasi Geografis (SIG) digunakan untuk menampilkan titik

puskesmas, rumah sakit di Kota Bandar lampung, serta

memvisualisasikan data penyebaran penyakit menular di ruang lingkup

wilayah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

4. Sistem Informasi Geografis (SIG) dibangun untuk pelaporan data

penyakit menular (Demam Berdarah Dengue, Malaria, Kusta,

Tubercholosis, Diare, Tifoid, HIV, Ispa, IMS, Cikungunya) dengan
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menggunakan lima range dalam pengelompokkan warna penyebaran

penyakit menular.

5. Berdasarkan data hasil pengujian dengan menggunakan pengujian dari

V model, dapat disimpulkan bahwa sistem ini dapat berfungsi sesuai

dengan kebutuhan pengguna dan dapat menampilkan data yang

dibutuhkan oleh Operator Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kota Bandar

lampung dengan sesuai.

5.2 Saran

Penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan, sehingga diharapkan

adanya perbaikan selanjutnya dari penelitian ini yaitu.

1. Sistem Informasi Geografis dapat menampilkan prediksi perkembangan

penyakit menular di Kota Bandar Lampung pada tahun selanjutnya.

2. Aplikasi mobile Android yang dibangun dapat menampilkan data

penyebaran sesuai dengan sistem pada web.

3. Sistem Informasi Geografis dibuat data penyebaran setiap puskesmas

serta pada peta penyebaran warna disesuaikan dengan penyakit.
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