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BAB I 

 

 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Gunung Kelud adalah sebuah gunung berapi di Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia, yang tergolong aktif. Gunung ini berada di perbatasan antara 

Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Malang, kira-kira 27 km 

sebelah timur pusat Kota Kediri. Sebagaimana Gunung Merapi, Gunung Kelud 

merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia (Smithsonian 

Institution, 2006). Pada 10 Februari 2014, Gunung Kelud dinaikkan statusnya 

menjadi Siaga dan kemudian pada tanggal 13 Februari pukul 21.15 diumumkan 

status bahaya tertinggi, Awas (Level IV) [1], sehingga radius 10 km dari puncak 

harus dikosongkan dari manusia. Hanya dalam waktu kurang dari dua jam, pada 

pukul 22.50 telah terjadi letusan pertama tipe ledakan (eksplosif). menyebabkan 

hujan kerikil dan abu yang dirasakan warga di wilayah Kecamatan Ngantang dan 

Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, lokasi yang berada disebelah 

timur tempat gunung berapi yang terkenal aktif ini berada. Wilayah Kota Batu 

dijadikan tempat tujuan pengungsian warga yang tinggal di kedua kecamatan 

tersebut. 

Kedatangan puluhan ribu pengungsi segera ditindak lanjuti oleh BPBD 

dengan mendirikan beberapa titik pengungsian serta pendirian dapur umum untuk 

memenuhi kebutuhan makan. Namun kebutuhan pengungsi bukan hanya sekedar 

makanan dan tempat bernaung, ada begitu banyak rincian kebutuhan hidup 

sehari-hari yang mengiringi kedatangan mereka. Disisi lain sumbangan donatur 

mulai berdatangan untuk memenuhi kebutuhan hidup para pengungsi di tempat 

pengungsian mereka, disini salah satu permasalahan muncul. 

Untuk bisa memenuhi kebutuhan para pengungsi harus diawali dengan 

mengetahui dengan jelas data spesifik pengungsi, seperti jumlah pengungsi, 

jumlah pengungsi dewasa, anak-anak, balita, bayi dan perempuan hamil serta 

jumlah pengungsi laki-laki dan perempuan untuk mengetahui kebutuhan detail 

setiap pengungsi. Imbas dari tiadanya data yang memadai tentang pengungsi 
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erupsi Kelud membawa kita pada berbagai persoalan pemenuhan hak-hak 

pengungsi, selain bahwa kebutuhan spesifik pengungsi tidak bisa terpetakan, 

apalagi untuk dipenuhi, permasalahan yang muncul kemudian adalah persoalan 

distribusi. Dengan data yang tidak detail maka pendistribusian bantuan untuk 

korban akan mengalami kendala seperti tidak meratanya pembagian bantuan dan 

lain sebagainya[2]. 

Agar pendistribusian bantuan untuk para pengungsi dapat tersebar secara 

merata dan sesuai dengan kebutuhan pengungsi, maka dibutuhkan pendataan 

secara tepat dan detail supaya pihak BPBD bisa menyalurkan bantuan sesuai 

dengan kebutuhan pengungsi di setiap poskonya. Penerapan algoritma Multi 

Layer Perceptron ini  bisa  digunakan  untuk  membantu BPBD dalam 

penggolongan pengungsi. Multi Layer Perceptron sendiri adalah jaringan syaraf 

tiruan feed-forward yang terdiri dari sejumlah neuron yang dihubungkan oleh 

bobot-bobot penghubung. Hal ini  tidak  berarti  menggantikan  kedudukan  tim 

BPBD,  tetapi  hanya  membantu  dalam menentukan keputusannya, karena 

sangat mungkin terdapat banyak alternatif yang harus dipilih secara tepat. 

. 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun masalah-masalah yang akan diselesaikan dalam Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengklasifikasikan pengungsi korban bencana alam dengan 

menggunakan Metode Multi Layer Perceptron? 

2. Bagaimana merancang aplikasi yang menggunakan Metode Multi Layer 

Perceptron sebagai alat pendukung pengambilan keputusan? 

 

1.3. Tujuan 

1. Mengklasifikasikan pengungsi korban bencana alam dengan menggunakan 

Metode Multi Layer Perceptron. 

2. Merancang sebuah aplikasi yang menggunakan algoritma perceptron  untuk 

membantu dalam pengambilan keputusan. 
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1.4. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini yang akan dilakukan yaitu untuk mempermudah 

para tim evakuasi dalam mengklasifikasikan pengungsi korban bencana. 

 

1.5. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Lokasi pengungsian berada di kota Batu. 

2. Metode yang di pakai adalah Multi Layer Perceptron. 

 

1.6. Metode Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan 

eksperimen yang telah dikelompokkan sebagai berikut : 

 

1. Studi pustaka dan pengumpulan data 

Studi pustaka merupakan tahapan untuk memahami konsep dari 

pembangunan sistem yaitu mengenai Metode Multi Layer Perceptron yang 

dipelajari dari beberapa referensi seperti jurnal, buku, serta internet sebagai 

penunjangnya. 

 

2. Proses pengklasifikasian pengungsi 

Tahap ini merupakan proses pengklasifikasian pengungsi menggunakan 

Metode Multi Layer Perceptron untuk mengelompokkan pengungsi 

kedalam 2 jenis posko yaitu Posko kesehatan dan Posko pengungsian. 

 

3. Mengimplementasikan Aplikasi pada bahasa pemrograman 

Pada tahap ini merupakan tahap mengimplementasikan terhadap 

perangkat yang telah tersedia mengunakan bahasa pemrograman php, dan 

menggunakan database MySql. Sehingga dapat membentuk sebuah 

kesatuan aplikasi sistem pengambilan keputusan. 
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4. Pengujian terhadap system 

Pengujian terhadap sistem dengan menginputkan data pengungsi, dari 

data pengungsi yang telah ada program akan menghitung sehingga dapat 

memberikan  keputusan yang tepat untuk penanganan para pengungsi. 

 

5. Pembuatan laporan 

Pada tahap ini akan disusun buku untuk melakukan dokumentasi dari 

pengerjaan tugas akhir. Dokumentasi tersebut bertujuan untuk 

mempermudah pengembangan aplikasi untuk kedepanya. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Dalam menulis skripsi berikut ini merupakan sistematika penulisanya. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 

manfaat, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori dan konsep algoritma yang digunkan 

dalam penelitian. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang bentuk perancangan kebutuhan dan model sistem 

yang akan dibangun dalam penelitian. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang implementasi dari sistem yang telah dibangun dan 

melakukan pengujian serta hasil eveluasi dari penggunaan algorima yang telah 

digunakan dalam penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah 

dilakukan, serta saran dari penulis untuk kegiatan penelitian selanjutnya terkait 

dengan topic yang sedang dibahas. 


