
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana adalah salah satu fenomena alam dapat terjadi setiap saat,

dimanapun dan kapanpun sehingga dapat menimbulkan kerugian  material dan

non-material bagi kehidupan masyarakat. Penanggulangan bencana dewasa ini

banyak menggunakan Sistem Informasi kebencanaan yang berbasis data spasial.

Sistem informasi spasial ini sangat diperlukan pada segala tahapan manajemen

bencana (Prabencana, Tanggap darurat bencana, dan Pascabencana).

Pada tahap Prabencana dilakukan perencanaan penanggulangan bencana

yang merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan

kerja kebencanaan dan penyusunan Rencana Kesiapsiagaan (RK) untuk

menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi bencana

tertentu maka disusun satu rencana yang disebut rencana kontinjensi.  Pada saat

tanggap darurat dilakukan rencana operasi yang merupakan operasionalisasi dari

rencana kedaruratan atau rencana kontinjensi yang telah disusun sebelumnya.

Sedangkan pada tahap pemulihan dilakukan penyusunan rencana  pemulihan yang

meliputi rencana rehabilitasi dan rekontruksi yang dilakukan pada pascabencana

[1]. Dipandang dari waktu terjadinya bencana, dibutuhkan tindakan evakuasi dan

penanggulangan yang cepat dan tepat agar masyarakat terhindar dari pusat

bencana.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Indonesia

menyediakan informasi tentang cuaca dan kebencanaan yang menyimpan data

geografis, juga file RSS yang (dalam kasus ini gempa terkini) berisi informasi

dasar mengenai tanggal, lokasi, magnitudo, dan kedalaman dari setiap

gempabumi. Dimana data- data tersebut akan dimanfaatkan dalam pembuatan

aplikasi yang dapat menampilkan sebuah peta bencana gempa secara geografis

sekaligus membantu proses evakuasi bencana dengan teknologi SIG dalam basis

platform baru Android.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana cara membuat software mobile dalam membantu para petugas

penanggulangan  atau relawan guna membantu petugas penanggulangan dan

evakuasi dengan memanfaatkan data dari RSS BMKG?

2. Bagaimana cara merancang sistem untuk membantu petugas evakuasi bencana

dalam melaporkan data dan informasi titik posko, data korban bencana, dan

data bantuan yang dibutuhkan?

3. Bagaimana cara mengimplementasikan sistem navigasi SIG agar dapat

membantu dalam penanggulangan dengan bantuan pada teknologi mobile?

1.3 Tujuan

Sesuai dengan permasalahannya, maka tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah:

1. Dapat membangun sebuah software mobile yang dapat memberikan informasi

aktual tentang gempa terkini yang didapat dari data RSS BMKG untuk

membantu petugas penanggulangan dan evakuasi.

2. Merancang sistem untuk membantu petugas evakuasi bencana dalam

melaporkan data dan informasi titik posko, data korban bencana, dan data

bantuan yang dibutuhkan.

3. Dapat mengimplementasikan sistem navigasi SIG dengan menampilkan

Google Maps navigation dengan titik tujuan berdasarkan data titik posko

evakuasi yang sudah ditandai.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Target user aplikasi adalah petugas penanggulangan dan evakuasi

2. Data Gempa Terkini didapat langsung dari BMKG melalui koneksi layanan

data internet pada saat aplikasi dijalankan

3. Layanan peta yang digunanakan adalah Google Maps V2

4. Aplikasi dikembangkan untuk handheld mobile ber-platform Android OS

mulai versi 4.0 sampai versi terkini



5. Dibuat dengan bahasa pemrograman Java dan XML, serta memanfaatkan

beberapa API library android dan  yang disediakan oleh Google

6. Memuat list data gempa terkini untuk wilayah Indonesia

7. Database Service menggunakan MySQL

8. Dapat meng-submit data bantuan yang diperlukan ke Database Server

9. Dapat meng-submit data titik / lokasi posko evakuasi

10. Dapat menunjukkan jalur navigasi penanggulangan /evakuasi dari titik lokasi

gempa menuju titik posko.

1.5 Metodologi

Pembuatan Tugas Akhir ini dilakukan dengan menggunakan metodologi

sebagai berikut:

1.5.1 Studi Pustaka dan Pengumpulan Data

Pada tahap ini dilakukan tentang pemantapan materi yang akan di ujikan

seperti Android, GIS Service, Google Maps V2 API dan segala hal yang

membantu dalam proses pengerjaan tugas akhir ini.

1.5.2 Analisis Sistem

Dalam tahap ini, analisis desain dan sistem aplikasi akan terbagi menjadi beberapa

kategori perancangan yaitu:

a. Analisis Pra-Bencana

b. Analisis Darurat dan Pra-Bencana

1.5.3 Perancangan Sistem

Pada tahap ini dilakukan perancangan desain dan arsitektur sistem dari

aplikasi yang bertujuan mencari bentuk optimal dari aplikasi yang akan dibangun

dengan pertimbangan faktor-faktor permasalahan dan kebutuhan yang ada pada

sistem seperti yang telah ditetapkan pada tahap analisis.

1.5.4 Implementasi dan Pengujian Aplikasi

Implementasi dimulai dengan pembuatan aplikasi yang memiliki beberapa

fitur seperti akses GPS, Location Based Service Maps, sistem navigasi, dan

Network. Selanjutnya, membangun Database Server sebagai penyimpanan data,

di antaranya; data titik posko keselamatan dan jumlah populasi di sekitar daerah

gempa. Juga melakukan implementasi metode XMLParsing dalam pemrograman



Java guna mengambil data dari BMKG, yang kemudian ditampilkan dalam

bentuk list.

Pengujian dilakukan untuk mengetahui fungsionalitas dari sistem yang

telah dibuat pada device yang digunakan. Fungsionalitas meliputi keberhasilan

proses XMLParsing dalam mengambil data gempa terkini, pengiriman data dari

sisi aplikasi (client) ke server, dan sistem navigasi.

1.5.5 Penulisan Laporan

Penulisan laporan Tugas Akhir ini merujuk pada buku Pedoman Penulisan

Tugas Akhir yang telah ditentukan oleh Jurusan Teknik Informatika. Laporan

dibuat sebagai dokumentasi penelitian.

1.5.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini terdiri dari : latar belakang, perumusan masalah,

tujuan penelitian, batasan masalah, metode penelitian dan

sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini menjelaskan mengenai hal-hal sebagai landasan

pedoman untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini

dan penunjang argumen-argumen dalam penyelesaian Tugas Akhir

ini.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Pada bab ini membahas tentang analisis dan perancangan sistem.

Analisis sistem meliputi deskripsi produk, analisis kebutuhan use

case diagram, dan use case scenario. Sedangkan perancangan

sistem meliputi arsitektur sistem, sequence diagram, activity

diagram, class diagram dan user interface.



BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Implementasi dimulai dengan pembuatan aplikasi yang memiliki

beberapa fitur seperti akses GPS, Location Based Service Maps,

Sistem Navigasi, dan Network. Selanjutnya, membangun Database

Server sebagai penyimpanan data, di antaranya; data titik posko

keselamatan dan jumlah populasi di sekitar daerah gempa. Juga

melakukan implementasi metode XMLParsing dalam pemrograman

Java guna mengambil data dari BMKG, yang kemudian

ditampilkan dalam bentuk list informasi. Pengujian dilakukan

untuk mengetahui fungsionalitas dari sistem yang telah dibuat pada

device yang digunakan. Fungsionalitas meliputi keberhasilan

proses XMLParsing dalam mengambil data gempa terkini,

pengiriman data dari sisi aplikasi (client) ke server, dan  sistem

navigasi.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari

hasil pembuatan aplikasi untuk kesempurnaan sistem aplikasi di

masa yang akan datang.


