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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka
Galih Putra Kusuma (03541139) dalam skripsi mengambil judul SIG untuk lahan perkebunan berbasis web dikab.Sleman, menggunakan PHP. Dalam penelitiannya menggunakan data berupa peta untuk mengetahui tata letak geografis sleman yang bertujuan membarikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengembangkan potensi lahan perkebunan. Sementara dalam penelitian ini akan membangun sebuah SIG untuk pemetaan lokasi malaria. Seluruh kegiatan dijitasi dilakukan dengan menggunakan AcrView dan untuk mengolah data menggunakan Visual Baisc.

2.2. Dasar Teori Sistem Informasi Geografis
	Segala bentuk aktifitas manusia pasti akan melibatkan dan memasukkan ukuran geografis. Mulai dari orang yang ingin membuka restoran, seorang ahli geologi yang akan mencari emas, seorang broker saham yang sedang mencari pasar untuk mendapatkan kesempatan investasi. Tentunya kita harus mengetahui lingkungan disekitar kita, seperti komunitas alamiah suatu tempat, akan tetapi ketika kita menambah skala pandangan kita menjadi lokal, nasional, atau scope international, kemampuan kita sangatlah kurang..
	Sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berintregrasi dan berinterdepedensi dalam lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan tertentu, Informasi adalah data yang diolah menjadi lebih berguna dan lebih bermanfaat, Geografis adalah informasi permukaan bumi dan semua objek yang berada diatasnya.
	Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan suatu sistem yang menekankan pada unsur informasi Geografis istilah “informasi geografis” mengandung  pengertian informasi mengenai tempat-tempat  yang terletak dipermukaan bumi, pengetahuan mengenai posisi mana suatu obyek terletak dipermukaan bumi, dan informasi mengenai keterangan-keterangan (atribut) yang terdapat dipermukaan bumi yang isinya diketahui, dengan memperhatikan pengertian sistem  maka SIG merupakan suatu kesatuan formal yang terdiri dari berbagai sumber daya fisik dan logika yang berkenaan dengan obyek-obyek yang terdapat dipermukaan bumi. Jadi, Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System merupakan sistem informasi yang menayangkan penyajian  data atau informasi yang dikaitkan dengan kondisi geografis atau wilayah tertentu. SIG merupakan sistem informasi berbasis computer (teknologi Sistem informasi) yang bertujuan untuk menghimpun, menyimpan, memanipulasi, menganalisis dan menyajikan data beracuan spasial dan atribut data tabular  (a-spasial) yang saling berkaitan untuk memecahkan masalah-masalah riset, perencanaan dan manejemen yang kompleks	
Model data yang ada didalam SIG dikelompokan menjadi 2 jenis data yaitu data spasial dan data atribut (aspasial). Data spasial adalah data yang mengenai tata ruang (menyangkut titik koordinat). Data spasial terbagi atas 2 representasi entry spasial yang dalam penyimpanannya terbagi atas 4 macam tipe layer penyimpanan. Representasi entry yang dimaksud yaitu model entry data raster dan model entry data vector, sebagai berikut:
	Model entry data raster adalah : model data yang berupa image, model data raster akan disimpan dalam bentuk gride, dimana setiap gride mewakili data tertentu. 

Model data vector adalah: model data yang didefinisikan dalam suatu bentuk garis, poligon, titik dan sejenisnya.
	Alasan Sistem Informasi geografis (SIG) dibutuhkan adalah karena untuk data spasial penanganannya sangat sulit terutama karena peta data statistik cepat kadaluwarsa diberikan menjadi tidak akurat. Berikut adalah dua keistimewaan analisa melalui Sistem Informasi geografis (SIG), sebagai berikut:
	Analisa Proximity

Analisa proximity  merupakan suatu analisa geografi yang berbasis pada jarak antar layer. Dalam analisa proximity GIS meggunakan proses yang disebut dengan buffering ( menggunakan) pendukung sekitar layer dalam jarak terentu untuk menentukan dekatnya hubungan antara sifat bagian yang ada.
	Analisa Overlay 
Proses integrasi data dari lapisan – lapisa layer yang berbeda disebut dengan Overlay. Secara analisa membutuhkan lebih dari satu layer yang akan ditumpang susun secara fisik agar bias dianalisa secara visual.


2.3.  Digitasi On Screen.
	CityAda sedikitnya Cityplacelima metode perolehan data digital yang dikenal saat ini, yaitu:
	Digitasi peta-peta yang ada.

Scanning peta
Produksi peta foto digital
Masukkan manual dan koordinat komputerisasi dan perhitungan.
	Transfer dari sumber data digital
	Metode digitasi dapat dilakukan secara manual dengan alat digitizer atau menggunakan perangkat lunak dengan teknik digitasi on screen. Perangkat keras yang digunakan sebagai alat Bantu digitasi adalah scanner. Perangkat lunak yang digunakan dalam digitasi on screen adalah ArcVeiw. Teknik Digitasi on screen tidak terlalu sulit, sebab prinsip utamanya adalah melakukan penindihan atas semua bentuk Obyek pada peta yang berformat raster dengan kata lain teknik on screen adalah teknik menjiplak obyek yang ada sesuai dengan klasifikasi bentuknya (point,line, atau polygon). Langkah-langkah digitasi on screen adalah :
	Sebelum melakukan digitasi peta digital, hasil scanning dimasukkan kedalam windows ArcVeiw. 

Langkah digitasi berikutnya dilakukan dengan menentukan tipe feature digitasi
	Membuat feature dengan tool-tool yang tersedia dengan cara mengikuti bentuk-bentuk feature yang sesuai pada peta hasil scanning diatas, lalu disimpan sebagai sebuah theme. 

2.4. ArcView
	ArcView merupakan salah satu perangkat lunak desktop Sistem Informasi Geografis dan pemetaan yang telah dikembangkan oleh ESRI dengan ArcView, pengguna dapat memiliki kemampuan-kemapuan untuk melakukan visualisasi, meng-explore,menjawab query (baik basis data spasial maupun non-spasial), menganalisis data secara geografis,dan sebagainya

2.5. Visual Basic 
Bahasa Basic pada dasarnya adalah bahasa yang mudah dimengerti sehingga pemrograman di dalam bahasa Basic dapat dengan mudah dilakukan meskipun oleh orang yang baru belajar membuat program. Hal ini lebih mudah lagi setelah hadirnya Microsoft Visual Basic, yang dibangun dari ide untuk membuat bahasa yang sederhana dan mudah dalam pembuatan scriptnya (simple scripting language) untuk graphic user interface yang dikembangkan dalam sistem operasi Microsoft Windows. 
Dalam Visual Basic ada 4 procedure utama, sebagai berikut: 
Procedure Sub
Procedure yang tidak mengambil nilai setelah tugasnya selesai.
Procedure Function
Procedure yang mengambil nilai setelah tugasnya selesai.
Procedure Sub
Procedure untuk suatu Event pada sebuah object, digunakan dalam class module.
Procedure Sub
Procedure untuk mengubah (let), mengambil (get) nilai property pada sebuah object, digunakan dalam class module.
Pada  Visual Basic juga mengenal 2 jenis variable, sebagai berikut:
	Variabel Global, adalah variabel yang dapat dikenali oleh seluruh bagian program. Nilai data yang disimpan di dalamnya akan tetap aktif selama program berjalan. 
	Variabel Lokal, adalah variabel yang hanya dikenali oleh satu bagian program saja. Nilai data yang disimpan di dalamnya hanya aktif selama bagian program tersebut berjalan. 


2.6. Penyakit Malaria
	Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara 107° 15' 03" dan 107° 29' 30" Bujur Timur, 7° 34' 51" dan 7° 47' 30" Lintang Selatan. Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km2 atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km2,dengan jarak terjauh Utara - Selatan 32 Km,Timur - Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.
Penyakit malaria yang disebabkan oleh Plasmodium dengan perantara nyamuk Anopheles. Penyakit malaria menurut Plasmodium, antara lain: Falciparum, Vivax, Mix dan Malariae. Malaria timbul dalam konteks lingkungan termasuk diantaranya perubahan pola curah hujan dan pembangunan bendungan dari irigasi dapat menimbulkan perindukan baru. Faktor lingkungan termasuk lingkungan fisik, sosial ekonomi dan budaya termasuk ulah tangan manusia.
Akibat dari kejadian malaria yang terjadi tidak hanya gangguan kesehatan masyarakat, tetapi juga telah menimbulkan kematian, menurunkan produktifitas kerja dan dampak ekonomi lainnya termasuk menurunnya pariwisata. Beberapa upaya penanggulangan malaria telah dilakukan antar lain: penemuan dini dan pengobatan penderita, pemeriksaan tersangka malaria bagi masyarakat setempat maupun pendatang dari daerah endemis, pelatihan petugas, kader kesehatan dan koordinasi dengan lintas sektor terkait untuk Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).



