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BAB I 

PENDAHULUAN 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan membahas mengenai hal-hal yang menjadi latar 

belakang pembuatan tugas akhir, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan 

dari tugas akhir yang akan dikerjakan. 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, berada pada 

pertemuan 3 lempeng dunia yang berpotensi menimbulkan gempa bumi apabila 

lempeng-lempeng tersebut bertumbukan. Selain itu, Indonesia juga seringkali 

dilanda Bencana Alam seperti tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, 

kekeringan, Gunung meletus, serta bencana akibat ulah manusia seperti kegagalan 

teknologi, konflik sosial, kebakaran hutan, dan lahan. Selain itu frekuensi 

terjadinya bencana di indonesia pada tahun-tahun belakangan ini cenderung 

meningkat.  

Data dari BNPB menyebutkan bahwa di tingkat global, sejak  tahun 1975 

jumlah bencana alam telah meningkat dari sekitar 75 menjadi lebih dari 400 

dalam setahunnya. Kenaikan ini sebagian besar diakibatkan oleh peningkatan 

kejadian bencana-bencana yang terkait dengan perubahan iklim: dalam tiga tahun 

terakhir ini bencana-bencana hidro-meteorologis telah meningkat lebih dari 100% 

dari sekitar 100 pada tahun 2004 menjadi lebih dari 200 pada tahun 2006. 

Masalah yang sering muncul dari kebencanaan adalah tidak bisa segera 

didapatkan informasi yang akurat mengenai kondisi terkini daerah bencana. Dari 

data yang tak akurat tersebut berakibat pada kesimpangsiuran berita dan informasi 

sehingga menimbulkan kepanikan dan kerumitan tersendiri dalam mengkoordinir 

membanjirnya relawan dan juga bantuan logistik baik dari perorangan maupun 

lembaga atau organisasi yang terkait dengan kebencanaan. 

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sudah berkembang sangat 

pesat. Beberapa teknologi baik hardware maupun software juga sudah mampu 

mendukung dan membantu kinerja manusia dalam menjalani kehidupan sehari-
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hari. Device mobile memberikan kenyamanan bagi pengguna, karena mobile 

device yang mampu dibawa kemanapun dan dimana pun menjadikan device ini 

akan selalu ada di genggaman pemiliknya. Android adalah sistem operasi mobile 

yang dikembangkan oleh Google. Sistem operasi ini memberikan akses resource 

maupun Development kit kepada developer untuk mengembangkan sistem operasi 

tersebut maupun mengembangkan aplikasi-aplikasi di dalamnya. Beberapa sensor 

juga sudah ditanamkan pada device android dan mampu berfungsi dengan baik 

dari device low end sampai high end seperti sensor magnetic, face detection, GPS, 

GLONASS, gyroscope, proximitry dll. 

Global Positioning System (GPS) adalah salah satu sistem navigasi satelit 

yang berfungsi dengan baik pada mobile device dalam hal ini android. Sistem ini 

menggunakan satelit milik amerika yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke 

bumi. Sinyal ini diterima oleh reciever, dan digunakan untuk menentukan posisi, 

kecepatan, arah, dan waktu. 

Pada penelitian tugas akhir ini, dicoba untuk membangun sebuah sistem 

Disaster Information System Pasca Bencana menggunakan GPS sebagai Location 

Based Service yang dapat menemukan koordinat pengguna aplikasi, dimana 

nantinya data akan dikirimkan ke layanan web yang akan memberikan informasi 

tentang lokasi, kondisi terkini dan kebutuhan logistik apa saja yang dibutuhkan di 

lokasi tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Bagaimana memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

dalam keadaan darurat bencana ? 

b) Bagaimana pembuatan aplikasi Emergency Messaging berbasis 

android ? 

c) Bagaimana cara pembuatan layanan web yang menangani data 

yang dikirim oleh pengguna aplikasi ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya 

penelitian ini yaitu : 
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a) Mempermudah penanganan informasi dan kebutuhan mengenai 

bencana yang terjadi. 

b) Membuat aplikasi Emergency Messaging berbasis Android 

menggunakan sensor GPS. 

c) Membuat layanan web yang digunakan untuk menangani pesan 

dari pengguna apllikasi sebagai Quick Response Service. 

1.4 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai parameter 

pengerjaan tugas akhir ini yaitu : 

a) Operating System Mobile Device adalah Android 4.0 dan 4.x 

dengan GPS & A-GPS Support. 

b) Membuat aplikasi mobile untuk mengambil koordinat latitude, 

longitude dan foto sebagai digital signature dari suatu bencana 

yang terjadi. 

c) Layanan web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

menggunakan Gmaps API sebagai peta penunjuk lokasi dan 

informasi yang dibutuhkan. 

d) Kondisi wilayah tetap bisa terkoneksi dengan internet. 

1.5 Metodologi 

Aplikasi ini akan dibuat dengan beberapa tahap diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1.5.1 Studi Pustaka 

Pada tahap ini dilakukan kajian dan pemantapan materi yang akan 

di digunakan seperti Android, GPS dan A-GPS, Layanan web, GMAPS 

API dan referensi lain yang dapat dijadikan landasan teori maupun 

membantu pengerjaan sistem yang dibahas. 

1.5.2 Analisa Desain dan Sistem 

Dalam tahap ini Perancangan Desain dan Sistem aplikasi akan 

terbagi menjadi beberapa kategori perancangan yaitu : 
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a) Perancangan Cara Kerja aplikasi meliputi analisa dan 

desain sistem yang akan dibuat. 

b) Perancangan tampilan UI dan alur kerja sistem dari awal 

hingga tampilan akhir.  

1.5.3 Implementasi 

Ada dua sistem yang akan di buat layanan web dan aplikasi mobile. 

Pada mobile device bahasa pemrograman yang akan digunakan adalah 

Java. Sedangkan pada sisi server bahasa pemrograman yang akan 

digunakan adalah PHP dengan tampilan GMAPS API menggunakan 

javascript dimana penyimpanan datanya menggunakan MySQL. 

 

Gambar 1. 1 Cara kerja Aplikasi 

Pengguna aplikasi digunakan sebagai source dimana pengguna 

akan mengirimkan nilai latitude dan longitude sebagai penentu lokasi dan 

juga foto jika di butuhkan. Kemudian data akan dikirimkan ke server dan 

data akan di simpan di basis data. Layanan web akan di monitoring terus 

oleh admin dimana server akan menampilkan data atau informasi yang 

masuk ke basis data dalam bentuk marker pada peta melalui nilai latitude 

dan longitude dan data yang dikirimkan oleh pengguna. 

1.5.4 Pengujian 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian pada sisi client maupun 

server. Pengujian pada sisi client meliputi apakah GPS mampu mengambil 

koordinat, apakah client mampu mengirimkan data ke server dan seberapa 
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cepat dan keakuratan posisi baik menggunakan GPS maupun 

menggunakan A-GPS. Pengujian pada server meliputi apakah server 

mampu menerima data dan menampilkan data dalam bentuk marker pada 

peta menggunakan Gmaps API pada layanan web. 

1.5.5 Pembuatan Laporan 

Tahap ini merupakan tahap akhir setelah menyelesaikan tahap-

tahap sebelumnya. Laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis 

dan pengujian serta kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang pendahuluan yang berkaitan dengan tugas 

akhir. Pendahuluan meliputi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan pada tugas 

akhir yang dikerjakan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan membahas mengenai beberapa teori seperti kebijakan 

penanganan penanggulangan bencana, android, GPS pada mobile device, Gmaps 

API dan beberapa bahasan yang dibutuhkan untuk pengerjaan sistem dari tugas 

akhir yang akan dikerjakan. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan membahas analisa dari program yang akan dibuat serta 

hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi ini. Analisa sistem akan 

membahas mengenai deskripsi aplikasi, arsitektur aplikasi, kebutuhan fungsional 

dan non fungsional, usecase dan skenario. Sedangkan pada perancangan sistem 

akan membahas meliputi activity diagram, sequence diagram, perancangan 

interface, perancangan basis data dan yang terakhir adalah kelas diagram. 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini berisi tentang implementasi program dan pengujian sistem 

yang sudah terbentuk untuk mengetahui bahwa sistem yang dibuat bekerja dengan 

baik. Implementasi program meliputi pembuatan tampilan aplikasi pada client dan 

sever, penerapan kelas diagram ke dalam kode sumber pada client dan server. 

Pengujian meliputi fungsionalitas GPS dan A-GPS pada client dan performa 

pengiriman data menggunakan jaringan internet. 

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. 


