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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

Gempa bumi adalah fenomena alam yang setiap saat dapat terjadi 

dipermukaan bumi. Gempa bumi menyebabkan goncangan atau getaran yang 

besarnya beragam. Besarnya goncangan bumi beragam dari mulai yang sangat kecil 

sehingga sulit dirasakan sampai kepada goncangan yang dahsyat, sehingga mampu 

meruntuhkan bangunan yang kokoh.   

Pesisir Jawa Timur, yang merupakan salah satu kawasan yang menyimpan 

banyak potensi sumber daya kelautan, pun tak luput dari ancaman bencana. Sebagai 

bagian pulau Jawa, Jawa Timur juga dekat dengan garis pertemuan lempeng Indo-

Australia dengan Eurasia, sehingga memiliki potensi akan timbulnya kejadian 

gempa bumi. Kabupaten Malang sebagai salah satu wilayah dari Provinsi Jawa 

Timur berpotensi untuk terjadinya gempa tektonik akibat posisi Pulau Jawa yang 

berada pada subduction zone, yaitu pertemuan antara lempeng Eurasia. Selain itu 

di Kabupaten Malang juga berpotensi terjadi gempa vulkanik akibat adanya 

gunung-gunung api di sekitar wilayah Kabupaten Malang. Dengan kata lain, 

apabila terjadi bencana gempa bumi maka diperkiran dampak yang diakibatkan 

lebih besar dibanding wilayah lain yang tidak dikelilingi oleh gunung berapi. Oleh 

karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kewaspadaan seluruh 

stakeholders di Kabupaten Malang melalui mitigasi bencana yang salah satunya 

adalah dengan membuat penentuan zonasi kawasan risiko bencana gempa bumi 

agar dampak yang timbul ketika bencana datang dapat diminimalisir. Kawasan 

rawan terjadi bencana gempa bumi di Kabupaten Malang meliputi Kecamatan 

Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Dampit, Kecamatan 

Tirtoyudo, dan Kecamatan Ampelgading. Kawasan-kawasan tersebut berdasarkan 

peta geologi dan hasil interpretasi data gaya berat menunjukkan adanya hasil 

lintasan/lokasi sesar lokal yang bersesuaian. Daya dukung batuan pada jalur- jalur 

tersebut relatif lebih rendah dari sekitarnya, sehingga jalur-jalur tersebut bersifat 

labil [6]. Pada tanggal 8 Juli 2013 pukul 09.13 WIB terjadi gempa dengan 

magnitude 5,9 SR yang mengguncang Kabupaten Malang bagian Selatan. 

Berdasarkan catatan BNPB Kabupaten Malang, 
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episentrum gempa tersebut berada pada posisi 9.16 LS dan 113 BT dengan 

kedalaman 10 km dibawah  permukaan air laut atau 112 km selatan Kabupaten 

Malang. Gempa yang berlangsung selama 45 detik menimbulkan beberapa 

kerugian, seperti pada Kecamatan Dampit tercatat 2 jiwa luka-luka, 18 rumah warga 

rusak ringan, 2 masjid rusak berat, 2 musholla rusak berat, dan Pondok bersalin 

Desa (POLINDES) rusak ringan. Sedangkan di Kecamatan Sumbermanjing Wetan 

tercatat 4 rumah warga rusak berat. Kemudian Kecamatan Ampelgading, 2 rumah 

warga rusak berat, sedangkan di Kecamatan Gedangan sendiri tercatat 1 rumah 

rusak ringan. Kemudian di Kecamatan Tirtoyudo tercatat 10 rumah mengalami 

kerusakan yang cukup parah. [11]. 

Dari fenomena di atas dan intensitas gempa yang tinggi di Indonesia maka,  

pemanfaatan perlu teknologi yang mampu untuk memberikan informasi tentang 

kejadian gempa tersebut. Oleh karena itu, diperlukan teknologi informasi yang bisa 

diimplementasikan untuk mendeteksi daerah rawan gempa ; (1) bagi pemerintah 

diinformasikan untuk merencanakan pembangunan infrastruktur dan pemukiman 

disuatu wilayah (2) bagi masyarakat untuk mengantisipasi dan meminimalisasi 

korban jiwa ketika gempa terjadi. Dengan demikian melihat fenomena bencana 

alam yang terjadi saat ini maka penulis mengangakat Tugas Akhir judul 

“APLIKASI PEMETAAN DAERAH RAWAN GEMPA BERBASIS PHP 

DENGAN SUMBER DATA BMKG (Badan Meterologi Klimatologi dan 

Geofisika)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam tujuan pembuatan aplikasi 

pencarian daerah rawan gempa berbasis PHP di Kota Malang terdapat beberapa 

masalah yang dirumuskan sebagai berikut : 

a. Bagaimana menetukan daerah yang berkemungkinan rawan gempa? 

b. Bagaimana visualisasi radius pada peta? 

c. Bagaimana perancangan aplikasi berbasis PHP? 
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1.3. Tujuan  

 Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan tugas akhir ini yaitu : 

a. Untuk memvisualisasikan radius. 

b. Untuk menampilkan daerah yang berkemungkinan rawan gempa. 

c. Untuk merancang aplikasi berbasis PHP. 

 

1.4. Batasan Masalah 

 Dalam pembuatan website dan aplikasi ini, diberikan batasan – batasan 

tertentu agar tidak menyimpang dari maksud dan tujuan dari perancangan dan 

pembuatannya. Karena itu penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Sistem menggunakan implementasi web berbasis PHP dengan 

menggunakan metode havershine, dan Google Maps Api. 

2. Visualisasi radius, dan menampilkan daerah rawan gempa. 

3. Website ini di hanya dijalankan secara offline melalui localhost dengan map 

yang terhubung ke server Google Map. 

 

1.5. Metodologi 

 Tahap – tahap dalam melakukan peracangan dan pembuatan tugas akhir 

inian antara lain sebagai berikut : 

1.5.1 Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyelesaikan Tugas 

Akhir ini, Penulis memberikan batasan dalam mengambil dan 

mengumpulkan data yang diantaranya adalah : 

a. Studi Pustaka 

Mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan desain dan 

implementasi yang akan dibangun, mencakup referensi mengenai 

bahasa pemrograman PHP. 

b. Studi Literatur  

Sebuah penelitian untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh 

tentang apa yang sudah dikerjakan. 
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c. Studi Survey 

Mengambil data – data dari Stasiun Pencatat Gempa/BMKG. 

1.5.2 Merancang Desain Sistem 

Dalam tahap ini akan dibagi menjadi beberapa kategori perancangan yaitu : 

a. Pengurukuran jarak dan penentuan radius menggunakan metode 

haversine. 

b. Aplikasi yang akan dibangun menggunakan MapServer dan 

webService dari Google Maps Api yang memungkinkan sebuah data 

peta dapat diakses melalui web. 

1.5.3 Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan langkah pertama lakukan penginstallan XAMPP 

untuk pembuatan web. Peta dan database peta menggunakan Google 

Maps.Untuk pembuatan visualisasi radius pada peta menggunakan library 

dari Google Maps, dan untuk pengukuran jarak dan radius menggunakan 

metode haversine. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode studi 

literatur / kepustakaan dan survey metode yang disusun dalam lima bab 

sebagai berikut : 

Bab I  :  Pendahuluan 

Membahas tentang pendahuluan, yang terdiri dari Latar 

Belakang. 

Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan, Metodologi, dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II :   Landasan Teori 

Berisi tentang landasan Teori dari topik tugas akhir sebagai media 

penunjang tugas akhir. Dimana dasar teori yang sudah terlalu 

umum hanya dibahas secara ringkas saja, tidak dibahas secara 

panjang lebar. Disini hanya membahas tentang landasan teori 

tugas akhir yang diambil. 
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Bab III :  Analisa dan Peracangan Sistem 

 Berisi pembahasan tentang perancangan sistem yang akan  

 dibangun.  

  Sesuai dengan metodologi yang telah di buat sebelumnya. 

Bab IV :   Implementasi dan Pengujian 

Bab ini berisi impementasi dari desain perancangan sistem pada 

bab sebelumnya beserta analisis dari hasil pengujian. 

Bab V  :   Kesimpulan dan Saran 

Berupa Penutup, berisi tentang kesimpulan dari tugas akhir yang 

dibuat, yakni berupa ringkasan dari bab sebelumya. Hasil 

implemetasi dan pengujian beserta saran atau usulan terhadap 

penyelesaian lebih lanjut dari permasalahan yang di kaji atau 

guna pengembangan proyek selanjutnya. 

 

 

  

      

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


