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Abstrak
Tujuan dari pembuatan Sistem Informasi Geografis Berbasis Web ini adalah
untuk memberikan alternatif kemudahan kepada masyarakat untuk mencari daftar,
lokasi rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya di wilayah Jakarta Barat, serta
membantu manajemen Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat khususnya Seksi
Pelayanan Kesehatan dalam pemantauan sebaran rumah sakit dan sarana kesehatan
lainnya di wilayah Jakarta Barat. Metodologi Penelitian yang digunakan adalah
metode analisis dengan menggunakan fact finding technique, metode perancangan
database SIG (Sistem Informasi Geografis) dengan menggunakan DBLC (Database
Life Cycle), dan metode perancangan aplikasi sistem informasi geografis berbasis
web dengan menggunakan SDLC (Waterfall Model). Hasil dari penulisan skripsi ini
diharapkan terciptanya aplikasi sistem informasi geografis berbasis web untuk
memberikan kemudahan pada masyarakat dalam memperoleh daftar, lokasi rumah
sakit dan sarana kesehatan lainnya, serta meningkatkan kinerja manajemen Suku
Dinas Kesehatan Jakarta Barat dalam pemantauan sebaran rumah sakit dan sarana
kesehatan lainnya di wilayah Jakarta Barat. Simpulan dari penulisan skripsi ini
adalah terciptanya aplikasi Sistem Informasi Geografis yang menyediakan informasi
mengenai lokasi-lokasi dan sebaran rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya di
wilayah Jakarta Barat.
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