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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bencana alam adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor 

individu manusia dan perubahan teknologi pada saat ini merupakan suatu 

keharusan untuk diikuti perkembangannya. menjadi alaram atau peringatan 

sehingga masyarakat  segera bersiaga. 

Pulau jawa  adalah daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang mulai 

meningkat, kebutuhan akan lahan kosong semakin bertambah dan  

berdampak pada pembukaan lahan baru yang sebelumnya merupakan hutan 

kini beralih fungsi sebagai pabrik, pusat perbelanjaan ataupun pemukiman 

penduduk sehingga memicuh terjadinya bencana. 

GoogleMaps API adalah suatu library yang berbentuk javascript yang  

bisa di modifikasi peta yang ada di Google Maps sesuai kebutuhan (Elian, 

2012). Perkembangannya Google Maps API yang semulanya hanya mampu 

menunjukkan arah dan sekarang bisa di gunakan untuk pemetaan bencana 

alam. 

Cosine Similarity salah satu metode yang dapat diterapkan untuk 

membandingkan dokumen teks.  Cosine Similarity menggunakan dua 

parameter vektor. Vektor tersebut didasarkan pada jumlah kata yang mirip 

pada kedua dokumen teks sehingga Cosine Similarity tidak dapat mengenal 

makna dari suatu kalimat. 

Text Mining adalah sebuah penerapan yang berasal dari information 

retrieval (IR) dan natural language processing (NLP). Definisi text mining 

secara sempit hanya berupa metode yang dapat menemukan informasi baru 

yang tidak jelas atau mudah diketahui dari sebuah kumpulan dokumen. 

Sedangkan secara lebih luas, text mining mencakup teknik text-processing 

yang lebih umum, seperti pencarian, pengambilan intisari, dan 
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pengkategorian . Tujuan dari text mining adalah untuk mendapatkan 

informasi yang berguna dari sekumpulan dokumen dalam bentuk teks . 

Pendeteksian kemiripan teks dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, 

salah satunya adalah untuk mencegah plagiarisme (tindakan menyatakan 

karya orang lain sebagai karya sendiri tanpa mengacu pada karya asli). 

Sebuah penelitian mengenai pendeteksian plagiarisme menggunakan 

algoritma Smith-Waterman telah dilakukan sebelumnya  

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: kata-kata yang dapat di-

stem hanyalah kata-kata yang berbahasa Indonesia dan aplikasi dapat memroses 

teks yang berada di dalam berkas berekstensi .doc,.docx, serta .txt. 

Permasalahan yang dihadapi pada text mining adalah jumlah data yang 

besar, dimensi yang tinggi, data dan struktur yang terus berubah, serta data 

noise. Sehingga pengambil data dari website lainnya untuk keperluan 

website sebagai media informasi yang akan di tampilkan 

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penyusun akan 

membuat aplikasi yang merangkum semua informasi online menjadi satu 

titik informasi dari APLIKASI PEMETAAN BENCANA ALAM DI 

PULAU JAWA BERBBASIS ANDROID dengan menjadikan satu titik 

informasi bencana alam maka pengguna informasi dapat menerima 

informasi dan dapat mengetahui secara menyeluruh mengetahui titik 

informasi bencana alam beserta informasinya yang di kelolah dari website 

tenama menjadi sumber akurat yakni Liputan6.com, Kompas.com dan 

BMKG.com 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini 

adalah  

1. Bagaimana membuat Aplikasi Pemetaan untuk bencana alam berbasis 

Android. 

2. Bagaimana mengimplementasikan metode cosine similarity dalam 

mengelompokkan berita bencana alam di pulau Jawa, yang di gambarkan 
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di dalam peta. 

3. Bagaimana dalam merancang aplikasi dapat menampilkan lokasi bencana 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian pembuatan aplikasi pemetaan bencana alam di pulau jawa 

menggunakan Google Maps Api Berbasis Android : 

1. Pembuatan aplikasi pemetaan dengan visualisasi data koordinat yang 

berisi informasi letak objek lokasi bencana alam yang disajikan kepada 

masyarakat jawa sebagai informasi kejadian bencana. 

2. Menggunakan metode Cosine Similary yang berfungsi membandingkan 

data document teks dari website BPBD Jawa, BMKG Jawa, 

Liputan6.com dan kompas.com dan di tampilkan dalam aplikasi menjadi 

sebuah informasi berita  

3. Perancangan aplikasi mampu menampilkan lokasi bencana dari data 

yang palid dan koordinat yang di tampilkan berdasarkan data yang 

terkonfigurasi 

 

1.4 Batasan Masalah 

Skripsi ini menekankan pada pembuatan aplikasi pemetaan bencana   alam    

berbasis android, yang mencangkup berbagai hal, sebagai berikut: 

1. Pembuatan peta bencana alam ini mengambil data peta dari Google 

Maps. 

2. Perancangan sistem dilakukan dengan menggunakan bahasa 

pemrograman Google Maps API, PHP, Java Script dan HTML. 

3. Visualisasi peta dilengkapi dengan fasilitas zooming (perbesaran 

gambar). 

 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Pembuatan aplikasi pemetaan bencana alam berbasis android bermanfaat 

untuk : 
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1. Memudahkan Masyarakat untuk memperoleh informasi bencana alam. 

2. Memberi sumbangan informasi kepada pemerintah daerah dalam    

melakukan proses penanggulangan secepat-cepatnya. 

3. Dapat mengetahui lokasi bencan alam secara langsung dari peta 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

       Penelitian tugas akhir ini terdiri atas lima bagian pembahasan yaitu 

Pendahuluan, Landasan Teori, Analisa dan Perancangan Sistem, 

impelementasi dan Pengujian serta Penutup. Kelima bagian pembahasan 

tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian, identifikasi, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi dan sistematika 

penulisan pada tugas akhir. 

 

BAB II Landasan Teori 

Pada bab ini berisikan tentang  teori – teori, definisi, konsep dasar,  

serta komponen – kompenen penyusun tugas akhir yang menjadi dasar 

acuan atas pembahasan masalah yang ditulis dalam laporan tugas akhir. 

 

BAB III  Analisa dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini berisikan tentang rancangan aplikasi pemetaan bencana 

alam dengan menggunakan metode cosine similarity berbasis android. 

rumusan masalah serta batasan masalah yang ditentukan, Perancangan 

flow diagram (DFD), analisis database, perancangan struktur menu, 

perancangan antar muka, perancangan struktur program dengan 

menggunakan bahasa php dan faktor pendukung lain untuk dijadikan 

pendukung implementasi pada bab selanjutnya.  

 

BAB IV  Implementasi dan Pengujian 
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Pada bab ini berisikan tentang implementasi  dan penjelasan dari 

rancangan sistem yang telah dibuat. Dimulai dari pembuatan aplikasi, 

kode – kode pemrograman, database dan kemudian dilakukan pengujian 

pada aplikasi yang telah dibuat. 

 

BAB V  Penutup 

Pada bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai kesimpulan dan 

saran hasil perancangan dan implementasi program berkaitan dengan 

judul tugas akhir yang telah dibuat. 




