
 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara tropis yang memiliki banyak gunung berapi 

yang mengelilingi seluruh bagian wilayahnya dan disebut juga sebagai Ring 

of Fire jelas saja Indonesia sangat rawan akan bencana erupsi gunung meletus 

yang tentu saja tidak bisa dikira kira sebelumnya. Tentunya masyarakat butuh 

suatu badan yang mampu mengayomi mereka ketika bencana itu akan, sedang 

dan telah terjadi pada daerah yang mereka tempati, maka dari itu Pemerintah 

menciptakan BPBD. BPBD sendiri adalah Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah yaitu suatu instansi Pemerintah yang dibentuk untuk menanggulangi 

suatu bencana yang mecakup pencegahan, penanganan tanggap darurat, dan 

menetapkan prosedur  tetap penanganan bencana ketika terdapat bencana 

yang sedang berlangsung. 

Ketika Petugas BPBD telah melakukan tugas dengan benar sesuai 

dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang sudah berlaku dan ada, 

namun masih saja ada permasalahan yang ada, yaitu logistik yang belum 

sampai ke pos pengungsi atau pembagian yang cukup merata sesuai dengan 

tingkat keadaan pada tiap-tiap pos pengungsi tersebut. Yang dimaksudkan 

tidak merata adalah jumlah logistik dan medis yang diterima dan ditempatkan 

tidak sesuai dengan jumlah pengungsi, ada yang menerima logistik 

berlebihan, sedangkan ada banyak pula yang posnya kekurangan bahan 

logistik dan tenaga medis. 

Ada banyak cukup banyak cara yang dapat digunakan untuk 

meminimalisir kesalahan dalam suplai logistik ke pos pengungsi oleh BPBD 

yaitu membuat suatu macam simulasi monitoring distribusi bantuan yang 

digunakan untuk melihat distribusi logistik kepada pos pengungsi. Dari 

simulasi ini BPBD mampu memonitoring ke pos mana sajakah bantuan akan 

dikirim dan dapat mendata jumlah logistik dan tenaga medis yang terdapat 

pada pos pengungsi.  
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Berdasarkan keterangan di atas penulis akan merancang suatu aplikasi 

simulasi untuk mengoptimalisasikan Monitoring Bantuan Tanggap Bencana 

yang sesuai dengan SOP  dari BPBD Kota Batu, simulasi akan dibuat dengan 

berbasis web lalu juga akan menggunakan library maps API (Application 

Programming Interface) dari Google untuk menunjukkan titik-titik pos 

pengungsi yang ada di sekitar daerah bencana. Sehingga user bisa mengetahui 

dimana letak pos-pos pengungsi yang terdekat dan butuh bantuan logistik 

sehingga bisa didistribusikan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun masalah-masalah yang akan diselesaikan dalam Tugas Akhir 

ini adalah sebagai berikut : 

a) Bagaimana cara mengembangkan sistem simulasi tanggap bencana di 

BPBD. 

b) Bagaimana cara Membangun Sistem Tanggap Bencana yang mengacu 

pada  SOP dari BPBD sebagai aturan. 

c) Bagaimana monitoring distribusi logistik dan penanganan bantuan 

untuk korban bencana di Pos Pengungsi. 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini 

adalah   merancang suatu aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai 

simulasi tanggap bencana dan monitoring distribusi logistik oleh BPBD Kota 

Batu dengan menggunakan SOP yang ada. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a) Data yang digunakan sebagai acuan merupakan SOP dari BPBD  kota 

Batu  saat terjadi bencana erupsi gunung Kelud (dari tanggal 15 

sampai 17 Februari). 

b) SOP yang digunakan adalah ketika BPBD mendistribusikan logistik 

dari korban bencana. 
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c) Maps Api Google hanya digunakan untuk menunjukkan titik-titik 

posko pengungsi yang dibangun oleh BPBD. 

1.5 Metodologi 

Pembuatan Tugas Akhir ini dilakukan dengan menggunakan 

metodologi sebagai berikut : 

1.5.1 Pemahaman Sistem dan Studi Literatur 

Mempelajari berbagai macam literatur tentang konsep-konsep yang 

berkaitan dengan rumusan masalah, antara lain pengembangan aplikasi 

simulasi monitoring distribusi bantuan berbasis Web. 

1.5.2 Perancangan Sistem 

Adapun alur proses yang digunakan dalam pendistribuan logistik 

bencana berbasis aplikasi website adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 1.1 Alur Aplikasi Distribusi bantuan 



 

 

4 

 

Adapun alur dari aplikasi web sesuai dengan gambar 1.1 User 

membuat titik pos pengungsi sesuai letaknya pada maps google tersebut, lalu 

user menginputkan data data logistik yang terdapat pada pos tersebut. Untuk 

melakukan pendistribusian logistik user harus mengecek dulu data dari tiap-

tiap pos pengungsi jika mendapati salah satu pos kekurangan bantuan maka 

pos yang lain dapat melakukan pendistribusian bantuan logistik yang dimiliki 

terhadap pos yang sedang kekurangan tersebut.  

1.5.3 Mengimplementasikan Metode ke dalam Bahasa Pemrograman 

Simulasi yang akan dibangun merupakan sistim berbasis web, yang 

dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dengan 

menggunakan tambahan API dari MAPS Google. 

1.5.4 Pengujian Terhadap Sistem 

Melakukan Pengujian Terhadap Sistem dengan dengan melakukan uji 

coba simulasi monitoring dan optimalisasi bantuan distribusi terhadap pos 

pengungsi. Monitoring dilakukan dengan menggunakan MAPS API untuk 

melihat letak pos pengungsi yang telah dibuat sebelumnya. 

1.6 Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan 

metode studi literatur atau kepustakaan, yang disusun dalam lima bab sebagai 

berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

 Membahas mulai dari pendahuluan, yang terdiri dari Latar 

Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan, Metodologi dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II : Landasan Teori 

 Berisikan tentang Landasan Teori dari topik tugas akhir sebagai 

media penunjang tugas akhir. Dimana dasar teori yang sudah terlalu umum 

hanya dibahas secara singkat saja, tidak akan dibahas secara penjang lebar. 
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Disini hanya membahas tentang dasar teori yang benar-benar menjadi 

landasan teori dari judul tugas akhir yang telah diambil. 

BAB III : Analisa dan Perancangan Sistem 

 Berisi tentang pembahasan tentang perancangan sistem yang 

akan dibangun sesuai dengan metodologi yang sudah dibuat sebelumnya. 

BAB IV : Implementasi dan Pengujian 

 Bab ini berisi implementasi dari desain perancangan sistem pada 

bab sebelumnya beserta analisis dari hasil pengujian yang telah dilakukan. 

BAB V  : Kesimpulan dan Saran 

 Berupa bab Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari tugas 

akhir yang telah dibuat. Yakni berupa ringkasan dari bab-bab sebelumnya, 

hasil implementasi dan pengujian beserta saran ataupun usulan terhadap 

penyelesaian lebih lanjut dari permasalahan yang telah dikaji atau guna 

pengembangan proyek yang sebelumnya. 


