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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Pada aplikasi WebGIS Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah 

ini menyajikan peta digital yang di dalamnya terdapat informasi mengenai titik-

titik lokasi sarana kesehatan dan Dinas Kesehatan di Kabupaten Bangka Tengah 

serta informasi-informasi yang terkait didalamnya. Quantum GIS adalah aplikasi 

SIG yang bersifat Open Source (software yang didistribusikan secara gratis) dan 

User Friendly karena memiliki interface (tampilan) yang sangat mudah dipahami 

pengguna, termasuk penulis. Adapun kesulitan yang dialami adalah saat 

mendigitasi kelurahan dari Kabupaten Bangka Tengah. Peta yang terdapat dalam 

WebGIS ini termasuk peta tematik yang menawarkan kemudahan bagi pengguna, 

karena memiliki interface yang menarik dengan simbol-simbol (legenda) dan 

beberapa tools yang membantu pengguna dalam mencari posisi (letak) dan 

informasi yang terkait didalamnya. Setiap objek yang dibuat di bedakan menjadi 

layer-layer yang terpisah dan pada setiap layer kecamatan dibuat berbeda warna 

agar pengguna lebih mudah untuk melihat batasan-batasan wilayah Kabupaten 

Bangka Tengah berdasarkan kecamatan yang ada. WebGIS ini juga dilengkapi 

dengan profil Kabupaten Bangka Tengah seperti gambaran umum dan visi-misi 

Kabupaten Bangka Tengah serta bagi pengguna yang ingin melihat data atau 

informasi dari setiap sarana Pelayanan Kesehatan. 

 

5.2 Saran 

 Saran yang ingin disampaikan penulis untuk pengembangan aplikasi ini 

adalah : 

a. WebGIS ini hanya menyediakan fasilitas edit data pada Quantum GIS itu 

sendiri dan belum menyediakan fasilitas untuk menambah titik sarana 

pelayanan kesehatan, maka diharapkan agar webGIS ini dapat 

dikembangkan. 
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b. Aplikasi webgis ini menggunakan media website sebagai tempat 

menyampaikan informasi, sehingga untuk menarik keindahan tampilan. 

Interface aplikasi ini masih dapat dikembangkan dengan mengganti template 

website maupun menambahkan widget-widger tertentu yang lebih indah pada 

side halaman webgis ini. 

c. Sebaiknya pada saat melakukan penambahan atribut atau penyimpanan dari 

file.shp menggunakan huruf kecil, agar bisa dikonversi menjadi tabel-tabel di 

dalam database PostgreSQL dan ketika mendigitasi setiap layer harus lebih 

teliti, karena pada Quantum Gis tidak disediakan fasilitas Undo dan selain itu 

ketika melakukan pendigitasian terhadap setiap kelurahan, sebaiknya layer 

diperbesar untuk menghindari atau memperkecil digitasi yang tidak sempurna. 

  


