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(Geographic Information System)
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Geographic Information SystemGeographic Information SystemGeographic Information SystemGeographic Information System

• Adalah kumpulan yang terorganisir
dari perangkat keras komputer, 
perangkat lunak, data geografi dan
atribut yang dirancang secara efektif
dan efisien untuk memperoleh, 
menyimpan, memperbaharui, 
memanipulasi, menganalisis dan
menampilkan semua bentuk informasi
yang bereferensi geografi
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Geografi Kesehatan

• Pengendalian penyakit
infeksi

• Pemetaan faktor risiko

• Kewaspadaan berkaitan
dengan sehat dan sakit

• Wilayah tempat tinggal
mengakibatkan
penyakit

John Snow's 1854 study 
– cholera mapping

Analisis spasial
membantu
pemecahan masalah
kesehatan

Dr. John Snow’s 

London Street Map (1854)
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GIS untuk Pemantauan Ovitrap dalam Pengendalian

Aedes aegypti di Singapura

Apa yang dapat dilakukan

dengan GIS?

• Mengintegrasikan banyak jenis

data:

• Spatial data + Non-spatial data (statistical, texts,..)

• Menggunakan GIS untuk:

• Menggambar peta dan visualisasi penyebaran spasial

• Mengedit dan menampilkan data yang telah ada

• Mengukur jarak dan luas wilayah

• Overlay gambar-gambar yang menjelaskan keterkaitan

banyak hal

• Internet GIS sebagai sarana komunikasi dengan

masyarakat.
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Menggabungkan

Lokasi Geografik dengan

Data Karakteristik Populasi: RAWAN BENCANA

Menggabungkan

Lokasi Geografik dengan

Data Karakteristik Populasi: KELUARGA MISKIN
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Bagaimana GIS mendukung Kesehatan 

Masyarakat
• Alat riset dan perencanaan

• Menyusun model untuk estimasi kejadian penyakit dan 
dampak intervensi

• Perencanaan pelayanan secara optimal

• Memantau dan evaluasi program

• Spatial Decision Support Systems

• Pengembangan infrastruktur – roads, towns, services

• Census – population statistics

• Fasilitas kesehatan (hospitals, clinics, available beds)

• Emergency Response Systems

• Jalur ambulans paling cepat, pelayanan 118

• Sistem pencatatan penyakit (SARS di Hongkong)

Subsistem SIG

SIG
DATA 

OUTPUT
DATA 

INPUT

DATA 

MANAGEMENT

DATA 

MANIPULATION 

& ANALYSIS
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Subsistem SIG

• Data input: bertugas mengumpulkan dan

mempersiapkan data spasial dan atribut

dari berbagai sumber, bertanggung jawab

mengkonversi dan mentransformasikan

format data asli ke format SIG

• Data output: bertugas menampilkan atau

menghasilkan keluaran seluruh atau

sebagian basis data dalam bentuk soft 

maupun hardcopy

Subsistem SIG

• Data Management: mengorganisasi data 

spasial maupun atribut ke dalam basis data 

sehingga mudah dipanggil, di-update, dan

diedit

• Data Manipulation & Analysis: menentukan

informasi yang dapat dihasilkan SIG, 

melakukan manipulasi dan pemodelan data
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Komponen GIS

1. Hardware � Komputer, peta

2. Software

3. Data

4. Brainware (manusia)

5. Prosedur/manajemen

6. Network (Internet)

Integrasi Data

• Struktur Tematik

• Map Overlay  

• Menggabungkan

informasi baru



6/5/2012

8

Research

•Pemodelan risiko sakit

•Aljabar peta: menghitung jarak

dan luas wilayah

•Prediksi beban sakit
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Monitoring

• Monitoring – scrutiny over space and time 

• Eg. surveilans penyakit

• Melalui surveilans, aktivitas penyakit dapat
digambarkan

• Penyebaran geografi penyakit

• Pola, clustering dan hot spots

• GIS memudahkan manajemen dan visualisasi data

• WWW menyebarluaskan data real time � Internet 
GIS!  (Internet Mapping)

• Dibutuhkan – infrastructure dan data update

• Contoh: Monitoring SARS 
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Geostatistics dan Modelling

• Eksplorasi hubungan statistik:

• Gambar geostatistical surfaces

• Mengenal clusters

• Mengidentifikasi perubahan waktu dan tempat

• Gambarkan outlier atau kasus-kasus influential 

berdasarkan lokasi

• Analisis statistik untuk menemukan wilayah dengan

tingkat kejadian atau prevalensi penyakit yang tinggi
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People Per House by Block in

the Eighth Quarter

P e o p l e p e r H o u s e

1 . 0 0 - 4 .0 0

4 . 0 1 - 6 .3 2

6 . 3 3 - 7 .6 7

6 . 5 4 - 6 .6 2

1 0 .0 0

N

0 1 2 K il o m e t e r s

Investigating Dengue in Iquitos, Peru
(maps from Dr. Art Getis, SDSU faculty)



6/5/2012

12

Pemodelan Penularan Dengue
Pictures from Dr. Dana A. Focks http://www.id-analysis.com/pages/

Interaksi dan Difusi Spasial

• Digunakan secara luas untuk menjelaskan

penyebaran penyakit

• Spatial interaction models

• Analisis dan perkiraan arus penyebaran penyakit

• Kunjungan ke RS karena episode asthma oleh pasien

yang tinggal di dekat jalur bis kota

• Spatial diffusion models

• Dimensi-dimensi spasial dan temporal penyebaran

penyakit

• Bagaimana penyakit menyebar dari sumbernya

(SUTET)
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• Integrating service data – hospital beds

• Unit record ambulance response rates
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• Surface building and hot spot analysis

Address Matching

• Convert patients’ addresses to the geospatial location 

on maps.
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Keterbatasan dalam penggunaan Keterbatasan dalam penggunaan Keterbatasan dalam penggunaan Keterbatasan dalam penggunaan 
GISGISGISGIS
1. Kekurangan tenaga yang berkualitas

GIS teknologi yang relatif baru � butuh
pekatihan staf

2. Keterbatasan data

Perlu biaya untuk pengumpulan data baru dan
mengubah peta kertas dalam data digital

Issue confidentiality, national security

3. Penyediaan hardware dan software

Menjadi lebih mudah karena beberapa software
bekerja pada standar dekstop computer

KeterbatasanKeterbatasanKeterbatasanKeterbatasan dalamdalamdalamdalam penggunaanpenggunaanpenggunaanpenggunaan
GISGISGISGIS

4. Pengambil keputusan tidak mengerti

aplikasinya

Tidak paham GIS dapat cepat membuat peta

� mudah dipahami daripada tabel �

persoalan mudah diidentifikasi

5. Kekurangan software untuk analisis spasial

Kebanyakan GIS software tidak adekuat

menangani statistik spasial
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KeterbatasanKeterbatasanKeterbatasanKeterbatasan dalamdalamdalamdalam penggunaanpenggunaanpenggunaanpenggunaan
GISGISGISGIS

6. GIS lebih didominasi oleh teknokrat

Aplikasi GIS dikembangkan oleh staf yang 
ahli dalam ilmu komputer dan kartografi 
dan lebih tertarik pada penelitian tentang 
GIS daripada pengembangan aplikasi praktis 
dari GIS

TantanganTantanganTantanganTantangan PenggunaanPenggunaanPenggunaanPenggunaanGISGISGISGIS
didididi IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia

1. Data

2. Teknologi

3. Metode
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DataDataDataData
• Tanpa data yang adekuat, GIS sangat

tidak berguna

• Persoalan:

1. Pelaporan penyakit

� kunjungan ulang,  tingkat

konfirmasi kasus, tidak semua kasus

berobat ke klinik, berobat tidak ke

klinik dalam wilayah

DataDataDataData
2. Data dasar faktor lingkungan

� keluasan ruang data tidak sama untuk 

beberapa tipe analisis (mis: land cover

sesuai untuk analisis seluas distrik dan 

tidak cocok untuk desa karena gambaran 

kolam atau lahan basah tidak terlihat) 

� Biasanya tersedia tidak dalam format 

digital

� Jika ada digital tidak ada institutional 

sharing
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TeknologiTeknologiTeknologiTeknologi

• Computer hardware

• GIS software

• Pelatihan penggunaan 

software

MetodeMetodeMetodeMetode
• Spatial statistical analysis:

• Belum memiliki software yang 

sesuai

• Bagaimana menggunakan, 

menginterpretasikan hasil dan 

penggunaan informasi dalam 

konteks manajemen 



6/5/2012

19

Rangkuman

• GIS dapat menampilkan dimensi-dimensi spasial 

untuk riset epidemiologi (visualization, modeling…).

• GIS dapat digunakan untuk perencanaan, 

pemantauan dan evaluasi program atau pelayanan 

kesehatan  masyarakat (efficient allocation of health care 

resources, equity in accessibility to services…)

• Internet GIS dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat secara real-time. (evaluation, decision support 

systems, emergency response…)


