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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan yang secara geografis 

terletak dijalur khatulistiwa dan diantara dua Benua Asia dan Australia serta 

berada diantara Samudra Pasifik dan Hindia. Wilayah Indonesia merupakan 

wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap terjadinya bencana alam, karena 

terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia (lampiran peraturan 

menteri dalam negeri). 

 Penanganan bencana di Indonesia cenderung kurang efektif, yang masih 

memusatkan tanggapan pada upaya pemerintah (lampiran peraturan menteri 

dalam negeri). Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman 

pemerintah maupun masyarakat terhadap potensi kerentanan bencana serta upaya 

mitigasi. 

 Salah satu tindakan yang dilakukan ketika pada saat sebelum terjadi 

bencana adalah mitigasi, yang merupakan langkah awal untuk mengurangi 

dampak kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana. Salah satu upaya 

mitigasi yang bisa dilakukan adalah memberikan jalur terpendek dari lokasi 

bencana sampai ke rumah sakit, poliklinik dan medical centre. 

 Location Based Information adalah salah satu cara yang dipakai oleh 

penyedia aplikasi untuk client-nya. Cara kerjanya, ketika client meminta informasi 

melalui aplikasi, server juga akan mendapatkan lokasi client  dan kemudian server 

akan memberikan hasil dari permintaan tersebut kepada client dalam format yang 

cocok untuk device yang digunakan client. Dalam proses mitigasi Location Based 

Information digunakan untuk mendapatkan lokasi atau koordinat tempat 

penampungan. 

Smartphone bisa dimanfaatkan untuk proses mitigasi, dalam hal ini 

smartphone berguna sebagai alat pemandu. Pada smartphone aplikasi mitigasi 

sebelumnya sudah banyak, tetapi hanya memberikan informasi bencana dan tidak 

memberikan proses mitigasi.  
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Dalam tugas akhir akan dibuat aplikasi yang berfungsi untuk memberikan 

notifikasi dan pemandu berupa suara pada proses mitigasi bencana. Diharapkan 

aplikasi ini dapat berguna bagi masyarakat pada daerah rawan bencana. 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari latar belakang tugas akhir yang telah 

dijelaskan diatas meliputi beberapa hal sebagai berikut : 

a) Bagaimana merancang sistem aplikasi disaster mitigation guide ? 

b) Bagaimana menerapkan Location-Based Information pada aplikasi ? 

c) Bagaimana mengimplementasikan Algoritma djikstra untuk menentukan 

jalur terpendek pada aplikasi client ? 

d) Bagaimana menerapkan fitur notifikasi suara pada aplikasi ? 

1.3. Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

a) Dapat merancang sistem aplikasi disaster mitigation guide. 

b) Dapat menerapkan Location-Based Information pada aplikasi client untuk 

mendapatkan koordinat/tempat penampungan dari lokasi mitigasi. 

c) Dapat menerapkan Algortima Djikstra pada aplikasi client untuk pemilihan 

jalur terpendek ke tempat aman atau penampungan. 

d) Dapat menerapkan navigasi menggunakan suara untuk notifikasi pada 

aplikasi client. 

1.4. Batasan Masalah 

Beberapa permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir ini akan 

dibatasi ruang lingkup pembahasanya, antara lain :  

1) Aplikasi dibangun menggunakan platform diatas Android dan JSON 

serta PHP untuk webservice. 

2) Pembobotan dalam pemilihan jalur proses mitigasi menggunakan 

jalur terpendek. 

3) Menggunakan jaringan sellular (GSM atau CDMA). 

4) Data informasi bencana yang didapatkan aplikasi client berasal dari 

server informasi bencana yang telah dibuat.  

5) Tempat tujuan merupakan tempat emergency terdekat. 
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1.5. METODOLOGI 

Aplikasi ini akan dibuat dengan beberapa tahap diantaranya adalah :  

1.5.1. Studi pustaka dan pengumpulan data 

Pada tahap ini dilakukan studi literatur yang berkaitan dengan 

teknologi Mobile Application dan bagaimana cara menghubungkan antara 

aplikasi client dengan webserver pada suatu jaringan. Selain itu juga 

digunakan studi literatur tentang penerapan algortima djikstra untuk 

menentukan jalur terpendek pada aplikasi client. Di lakukan juga studi 

literatur penerapan location-Based Information pada aplikasi client. 

Selanjutnya melakukan studi literatur notifikasi berupa suara pada aplikasi 

client yang menggunakan text to speech. Algoritma djikstra akan bekerja 

pada saat status yang dikirim dari server menunjukan perlu melakukan 

mitigasi bencana dengan menunjukan jarak terpendek sampai ke tujuan. 

Adapun sumber data atau literatur di ambil dari buku, jurnal, paper dan 

internet.  

1.5.2. Desain system 

Pengembangan aplikasi yang akan berjalan sesuai dengan tahapan 

Software Development Life Cycle (SDLC). Aplikasi yang akan dibangun 

berbasis server dan client yaitu webserver dan aplikasi untuk client. 

Adapun fungsi-fungsi dari Webserver :  

1. Berfungsi untuk menyimpan informasi yang di dapatkan dari 

client dan sebagai pusat semua Informasi Sistem tentang 

bencana. 

2. Mengirimkan informasi tentang bencana ke client.  

Teknologi webservice bisa menjadi solusi yang dapat menjembatani antara 

web server dan aplikasi client dalam interaksi. Dan fungsi Aplikasi client 

antara lain : 

1. Registrasi ke server. Mengirimkan koordinat client. 

2. Menerima notifikasi dari server. 

3. Mengkalkulasi jarak dari pusat koordinat yang dikirimkan oleh 

webserver. 
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4. Memproses pemilihan jalur terpendek menggunakan algoritma 

djikstra. Proses ini di lakukan setelah fungsi no. 2 di atas 

terlaksana. 

5. Mengkonvert notifikasi dari webserver menjadi berupa suara. 
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Gambar 1.1 : Flow Alur Kerja Sistem 

dari gambar 1 diatas dapat dijelaskan alur kerja dari system yang akan 

dibuat dari tahap penggunaan awal sampai akhir. 
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1.5.3. Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan Web Server dan aplikasi untuk 

client. Langkah pertama melakukan instalasi XAMPP untuk pembuatan 

web server. Pembuatan webservice dilakukan bersamaan dengan aplikasi 

client. 

Setelah pembuatan webserver, selanjutnya adalah pembuatan aplikasi 

client beserta web service-nya. Langkah pertama melakukan installasi 

SDK android pada eclipse untuk di jadikan sebagai emulator android. 

Aplikasi client dibangun menggunakan platform diatas Android. Untuk 

pembuatan web service menggunakan JSON dan PHP. Setelah pembuatan 

selesai pembuatan aplikasi client, selanjutnya di generated ke .apk 

menggunakan eclipse. Setelah itu di lakukan penginstallan pada HP 

Android. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode 

studi literatur/kepustakaan, 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 dasar teori yang 

benar-benar menjadi landasan teori dari topik tugas akhir yang 

diambil. 

BAB III : Analisa dan Perancangan Sistem 
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Berisi pembahasan tentang perancangan sistem yang akan 

dibangun. Sesuai dengan metodologi yang telah dibuat 

sebelumnya. 

BAB IV : Implementasi dan Pengujian 

Bab ini berisi implementasi 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 

telah dibuat, yakni berupa ringkasan dari bab sebelumnya, hasil 

implementasi dan pengujian beserta saran atau usulan terhadap 

penyelesaian lebih lanjut dari permasalahan yang di kaji atau guna 

pengembangan proyek selanjutnya. 


