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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akhir-akhir ini banyak pendaki yang berbondong-bondong ke 

Gunung Semeru. Gunung Semeru yang memiliki tinggi 3.676 Mdpl ini 

terletak di kawasan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 

(BBTNBTS) yang berada di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang 

yang merupakan gunung tertinggi dipulau Jawa.

 Dari rekap data BBTNBTS tertulis jumlah pendaki yang datang ke 

Semeru melonjak sampai angka ribuan. Pada tanggal 31 Desember 2012 

tercatat ada 2.250 pendaki yang datang ke Semeru melalui Pos Ranu Pane, 

tanggal 1 Januari 2013 meningkat menjadi 2.410 pendaki.

Meskipun pendakian dibatasi sampai pos Kalimati di ketinggian 

sekitar 3.000 Mdpl, namun masih banyak pendaki nakal yang melanggar 

larangan ini. Pendaki-pendaki nakal ini nekat melanjutkan pendakian ke 

Mahameru (Puncak Semeru) pada ketinggian 3.676 Mdpl.

Melonjaknya jumlah pendaki juga imbas dari film 5 CM. film yang 

menembus angka penonton hingga satu juta ini mempengaruhi penontonnya 

untuk mendaki Semeru, inilah yang menjadi sangat ironis dan berbahaya, 

karena banyak pendaki pemula yang dengan tiba-tiba mendaki Semeru.

Dengan adanya fakta yang terjadi dilapangan tersebut sangat 

memungkinkan para pendaki hilang/ tersesat, dari terjalnaya medan pendakian 

yang belum dikenal oleh pendaki, terutama para pendaki dadakan yang datang 

untuk mendaki gunung Semeru karena pengaruh dari film, tentu mereka 

kurang tahu mengenai keamanan mendaki dan tutorial pendakian yang aman.

Dari kasus yang terjadi tersebut, tentu menjadi faktor banyak 

terjadinya pendaki hilang dan cara penangananya relatif masih manual, yaitu 

pencarian dengan cara menyusuri jalur pendakian bantu, yang mana pencarian 

tersebut sangat tidak efektif, dikarenakan pencarian korban secara manual 

tersebut memakan waktu yang cukup lama (korban ditemukan dalam hitungan 
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hari) sehingga korban ditemukan keadaan lemas bahkan, sampai tidak 

ditemukan, sehingga tidak ada kabar tentang keberadaanya (meninggal).

Disini saya mengajukan sebuah sistim aplikasi RFId pada Android 

dalam pencarian korban pendaki semeru yang hilang, yaitu teknologi 

pencarian dengan kronologi mendeteksi korban hilang memanfaatkan sinyal 

yang dipancarkan oleh RFId tag melalui gelombang radio.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang timbul dari latar belakang ditas adalah, efisiensi, 

efektifitas dan resiko yang sering timbul menjadi hambatan yang cukup besar. 

Dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

sebagai berikut :

1. Bagaimana menganalisa kebutuhan alat serta software untuk membangun 

alat/aplikasi pencarian korban pendaki yang hilang?

2. Bagaimana membuat desain alat/aplikasi pencarian pendaki gunung yang 

efektif dalam segi fungsi alat dan efisien dalam menyingkat waktu 

pencarian?

3. Bagaimana implementasi dari alat/aplikasi agar alat berfungsi dan 

bermanfaat sebagaimana mestiya (dalam memilih objek gunung)?

4. Bagaimana pengujian dari alat/aplikasi dari segi fungsi, ketahanan alat 

dalam cuaca extream digunung, dan titik-titik penempatan alat?

1.3 Batasan Masalah 

Dalam perancangan dan penelitian tugas akhir terdapat beberapa 

masalah yang menjadi acuan, yaitu:

1. Tidak mampu menentukan letak korban hilang secara presisi seperti GPS 

(Global Positioning System) karena tidak terkoneksi pada internet.

2. Pencarian korban hilang hanya berfungsi/ alat berfungsi bagi pendaki yang 

melakuakan registrasi (dibekali chip RFId).

3. Raspberry membutuhkan konsumsi listrik sebesar 750 mAH/5VDC/daya 

charger pada Smartphone, maka dari itu dibutuhkan daya listrik dari 
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cahaya matahari (technology solar), karena posisi digunung yang tidak 

memungkinkan listrik masuk.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah :

1. Membuat alat/apikasi yang membutuhkan raspberry, RFId reader, 

tag RFId dan Smartphone berbasis Android.

2. Membuat alat/aplikasi dengan desain Raspberry dan RFId reader dipasang 

pada setiap titik pos pendakian sebagai checkpoint/penanda pendaki telah 

melewatinya, kemudian ketika RFId reader mendapat sinayal dari tag 

RFId, maka pada layar Smartphone Android memberikan tampilan 

GUI(Listview) dari profil pendaki sebagai monitoring dari pendaki yang 

mengenakan perangkat tag RFId.

3. Membuat alat/aplikasi dengan implementasi akan digunakan pada gunung 

Semeru, yaitu sebagai objeknya adalah pendaki gunung semeru (dibekali 

tag RFId), dibantu setiap titik pos pendakian diberikan alat 

pencatat/checkpoint (raspberry yg terhubung pada RFId reader) untuk 

tanda bahwa objek/pendaki yang melewatinya, kemudian Smartphone 

sebagai monitoring (GUI Listview). 

4. Alat/aplikasi diuji dengan konsep setiap titik pos pendakian dipasang alat 

pencatat/checkpoint berupa raspberry yg terhubung pada RFId, kemudian 

setiap pendaki gunung semeru diberikan tag RFId (berbentuk gelang) 

dengan diinputkan data profil pendaki, yang tentunya sudah tercatat pada 

database raspberry. Ketika pendaki hilang, maka petugas mencari dengan 

cara mengecek raspberry yang terpasang pada titik pos pendaki sebagai 

penanda, kemudian ditracking dengan alat yang sama dengan Smartphone 

sebagai monitoring yang memunculkan data dari profile pendaki yang 

hilang.
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1.5 Metodologi Penelitian

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 pada Raspberry, komunikasi antara Raspberry dengan RFId 

reader untuk mendeteksi tag RFId, kemudian Smartphone berbasis 

Android sebagai monitoring.

1.5.2 Pemahaman Sistem dan Studi literatur 

Pada tahap ini dilakukan analisa awal dan pendefinisian 

kebutuhan sistem untuk mengetahui masalah yang sedang dihadapi. 

Dari proses tersebut selanjutnya dirumuskan arsitektur sistem baik 

secara global maupun detailnya.

Secara umum alat akan menerima informasi dari sensor yang 

telah terhubung dan akan keluar notification/monitoring sebagai 

pemberitahuan.

1.5.3 Analisa Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisa awal dan pendefinisian 

kebutuhan sistem untuk mengetahui masalah yang sedang dihadapi. 

Dari proses tersebut selanjutnya dirumuskan arsitektur sistem baik 

secara global maupun detailnya.

1.5.4 Perancangan Sistem

Pada tahap ini dilakukan rancangan sistem dan menunjukkan 

diagram alir system (flowchart). Secara umum ketika pendaki 

terdeteksi oleh RFId reader maka Smartphone akan menampilkan 

sebagai output monitoring sebagai checkpoint. Kemudian ditracking 

menggunakan rangkaian raspberry, RFId reader dan  Smartphone 

berbasisi Android sebagai monitorig.

1.5.5 Implementasi Sistem

Pada tahap ini dilakukan pengembangan system sehingga 

rancangan system dapat memenuhi spesifikasi permasalahan yang 
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dihadapi. Imlementasi menggunakan bahasa pemograman linux 

debian pada Raspberry dan java.xml pada Smartphone Android.

1.5.6 Pengujian

1. Pengujian Hardware

 Pengujian sensor dengan mendeteksi tag RFId

 Pengujian deteksi dengan menampikan pada Smartphone berbasis 

Android sebagai monitoring.

 Pengujian pada ketahanan alat Raspberry, RFId reader, Smartpnone 

dan tag RFId, apakah mampu diaplikasikan pada outdoor (gunung).

2. Pengujian Program

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah secara 

Aplikasi Program Raspberry yg terkoneksi pada RFId reader mampu 

mendeteksi tag RFId yang tercover dengan mencatat pada 

penyimpanan Raspberry yang berupa micro SD.

 Smartphone Android mampu memunculkan tag Rfid yang terdeteksi 

dengan menampilkan data dari tag RFId yang terdeteksi (Listview). 
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1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa 

bab sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, metodologi, dan 

sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun pengkajian materi tersebut adalah 

kajian tentang pengenalan Raspberry, RFId reader, Smartphone berbasis 

Android dan tag RFId.

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Pada bab ini membahas proses analisa dan perancangan sistem. 

.Analisa sistem meliputi, Analisa kebutuhan sistem dan Arsitektur sistem. 

Sedangkan Perancangan Sistem meliputi, Perancangan sistem, Class diagram 

dan Desain Interface.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Pada bab ini Memuat hasil pengujian sistem dan pembahasan 

terhadap sistem yang telah dibuat. Implementasi mencakup pencarian korban 

hilang menggunakan Raspberry yg dikoneksikan pada RFId reader sebagai 

checkpoint dan Smartphone Android sebagai tracking dan monitoring. 

Pengujian dilakukan dengan menganalisa kinerja dan ketepatan dari sistem 

yang telah disimulasikan.
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BAB V PENUTUP

Pada bab ini Merupakan bagian penutup dari laporan yang berisi 

tentang kesimpulan dari sistem yang di buat dan di uji serta memberikan 

saran-saran yang di perlukan sehingga dapat di jadikan pedoman oleh pihak 

lain yang berminat pada Tugas Akhir yang sejenis dan pengembang 

alat/aplikasi pencarian korban pendaki gunung yang hilang sehingga lebih 

sempurna.


