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1 BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang   
Bencana menjadi salah satu fenomena alam yang dapat terjadi setiap saat, 

dimanapun dan kapanpun sehingga dapat menimbulkan kerugian material, 

non-material, dan dampak psikologis bagi kehidupan masyarakat. Adapun 

fenomena alam yang sering terjadi di Indonesia yaitu gempa bumi. Gempa 

bumi merupakan bencana alam yang mengakibatkan permukaan bumi 

berguncang atau bergetar. Gempa bumi ini bisa memicu terjadinya bencana 

yang lebih besar seperti tsunami. Gempa bumi merupakan kejadian alam yang 

tidak dapat diprediksi oleh setiap orang bahkan para ilmuan. Pada provinsi 

jawa timur khususnya wilayah kabupaten dan kota malang adalah salah satu 

titik wilayah yang posisinya terapit oleh gunung - gunung dan laut selatan, 

Sehingga sebagian wilayahnya rawan terhadap bencana alam seperti, gempa 

bumi, dan akan berpotensi kearah tsunami.[1]  

Permasalahan utama dari peristiwa – peristiwa gempa adalah sangat 

potensial mengakibatkan kerugian material yang besar, belum dapat 

diperhitungkan dan diperkirakan secara akurat, serta gempa tidak dapat 

dicegah. Karena tidak dapat dicegah dan tidak dapat diperkirakan secara 

akurat, usaha yang dapat dilakukan adalah menghindari wilayah dimana 

terdapat fault rupture, kemungkinan tsunami, dan landslide. Maka dari 

permasalahan tersebut terfikirkan suatu sistem informasi penanggulangan 

bencana yang berbasis android. Sehingga dengan adanya sistem yang akan 

diimplementasikan ini dapat membantu para masyarakat untuk menjadi suatu 

tanda peringantan berupa bunyi alarm sehingga masyarakat pada wilayah yang 

akan berpotensi bencana gempa segera bersiaga.[2] 

Penelitian ini akan mencoba membangun sistem informasi geografis 

menggunakan google maps dengan memanfaatkan google maps API 

(Application Programming Interface). Sistem akan melakukan inventarisasi 
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data bencana kemudian ditampilkan melalui google maps dengan marker atau 

tanda untuk membantu pengguna melihat lokasi atau daerah rawan bencana. 

Teknologi google map telah berkembang secara pesat. Google map 

diciptakan  menggunakan informasi yang diperoleh dari pengolahan 

sekumpulan data, yang berupa data geografis dan data yang berkaitan dengan 

lokasi obyek di permukaan bumi. Google map melakukan integrasi operasi 

pengolahan data berbasis data yang  digunakan pada saat ini, yaitu 

pengambilan visualisasi map serta analisis geografis melalui kumpulan citra 

digital map. Google map dapat ditampilkan dalam bentuk aplikasi dan juga 

dapat memberikan penjelasan tentang suatu peristiwa.[3] 

Selain permasalahan diatas suatu kecepatan broadcast sebuah informasi 

merupakan hal yang penting agar informasi cepat di tindak lanjuti. Banyaknya 

pengguna social media khususnya pada platform facebook terlintas untuk 

penulis mengimplementasikan sistem informasi ini dapat terintegrasikan 

dengan facebook agar informasi dapat segera tersampaikan melalui sebuah 

pesan broadcast. 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah djelaskan diatas maka penulis 

akan akan membuat aplikasi yang berjudul “APLIKASI PEMETAAN 

GEMPA BUMI BERDASARKAN DATA BMKG MENGGUNAKAN 

GOOGLE MAPS API BERBBASIS ANDROID” menjadikan informasi 

dapat diterima dengan cepat tanpa kebingungan dan dapat mengetahui secara 

menyeluruh mengetahui titik informasi gempa bumi dengan titik sumber 

bencana beserta informasinya yang di kelolah dari website tenama menjadi 

sumber akurat yakni BMKG.go.id 

1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimana merencanakan sistem pemberitaan gempa bumi berdasarkan 

data BMKG? 

b. Bagaimana mengintegrasikan berita gempa dengan social media facebook 

menggunakan facebook API? 
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1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah dari “APLIKASI PEMETAAN GEMPA BUMI 

BERDASARKAN DATA BMKG MENGGUNAKAN GOOGLE MAPS API 

BERBBASIS ANDROID” adalah sebagai berikut: 

a. Pembuatan map gempa bumi ini mengambil data map dari Google Maps. 

b. Tampilan peta dilengkapi dengan fasilitas zooming (perbesaran gambar). 

c. Aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan 

framework codeigniter, Java Script dan database MySQL. 

1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan Penelitian dari pembuatan laporan tugas akhir ini adalah: 

a. Merancang suatu aplikasi pemetaan dengan visualisasi data koordinat 

yang berisikan informasi letak objek lokasi gempa bumi yang disajikan 

secara jelas kepada masyarakat sebagai informasi kejadian gempa bumi 

dan titik lokasinya. 

b. Mengimplementasikan aplikasi pemetaan gempa bumi dengan google 

maps API dalam sistem untuk mendeteksi dan melihat lokasi atau daerah 

rawan bencana. 

c. Mengimplementasikan aplikasi pemetaan gempa bumi dengan facebook 

API sebagai sarana untuk memberikan informasi tentang gempa bumi 

kepada masyarakat agar mendapatkan informasi secara cepat dan akurat 

melalui media facebook. 

1.5 Metodologi Penelitian 
Aplikasi ini akan dibuat dengan beberapa metode dan beberapa 

tahapan - tahapan yang dilakukan oleh peneliti mulai dari perumusan masalah 

sampai pada kesimpulan, yang membentuk sebuah alur yang sistematis 

sebagai pedoman peneliti agar hasil yang dicapai tidak menyimpang dari 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga peneliti pada 

menggunakan metode software development life cycle (SDLC) salah satunya 

yaitu model waterfall dalam penelitiannya, dengan tahapan berikut: 
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1.5.1 Studi Pustaka 
Pada studi pustaka dan pengumpulan bahan - bahan yang berkaitan 

dengan judul tugas akhir, dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti, 

artikel, jurnal, ebook, dan bacaan - bacaan yang berkaitan dengan topik 

penelitian dalam studi kasus tugas akhir dan pemrograman android. 

Mempelajari literature mengenai desain tampilan aplikasi yang sifatnya 

user friendly sehingga mudah dikenali oleh user. 

1.5.2 Analisa Sistem 
Pada tahap ini akan dilakukan analisa kebutuhan sistem. 

Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan fungsionalitas dan kebutuhan non 

fungsionalitas sistem, use case diagram, dan use case scenario. 

1.5.3 Perancangan Sistem 
Perancangan sistem merupakan tahap untuk menyusun rancangan 

dari sistem yang akan dibuat. Perancangan tersebut menggambarkan 

bagaimana interaksi antara pengguna dengan sistem, bagaimana sistem 

menangani interaksi dari pengguna, desain antar muka sistem, dan desain 

database yang akan digunakan. Antarmuka aplikasi dirancang sesederhana 

mungkin untuk memudahkan pengguna, yaitu user dan admin. Selain itu, 

perancangan yang sederhana dilakukan karena aplikasi akan dijalankan 

pada perangkat mobile dan web. 

1.5.4 Implementasi 
Realisasi dari tahap analisis dan desain akan di implementasikan ke 

dalam bahasa pemograman. Aplikasi Pemetaan Gempa Bumi ini dibangun 

sebagai admin dan user dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP , 

Java Script dan MySQL. 

1.5.5 Pengujian 
Pada Tahap pengujian merupakan tahap untuk memeriksa apakah 

hasil implementasi yang di buat sesuai dengan analisa dan rancangan, dan 

di lakukan evaluasi untuk mengetahui kekurangan untuk di sempurnakan 

kemudian hari. Pengujian dilakukan dengan metode Black boox yaitu 

merupakan pengujian yang dilakukan oleh user untuk mengetahui apakah 
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semua fungsi perangkat lunak telah berjalan semestinya sesuai dengan 

kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan. 

1.5.6 Pembuatan laporan 
Pada tahap ini akan dilakukan penyusunan laporan berupa 

dokumentasi dan penjelasan dari keseluruhan proses yang telah dilakukan. 

Laporan disusun sesuai dengan format yang telah ditentukan. 

1.6 Evaluasi Sistem 
Pada hasil pengimplementasian sistem informasi tersebut 

dilakukan suatu pengujian terhadap “APLIKASI PEMETAAN GEMPA 

BUMI BERDASARKAN DATA BMKG MENGGUNAKAN GOOGLE 

MAPS API BERBBASIS ANDROID”. dilakukan evaluasi untuk 

mengetahui kekurangan untuk di sempurnakan kemudian hari. Pengujian 

dilakukan dengan metode Black box, yaitu merupakan pengujian yang 

dilakukan oleh user untuk mengetahui apakah semua fungsi perangkat 

lunak telah berjalan semestinya sesuai dengan kebutuhan fungsional yang 

telah didefinisikan. 

1.7 Sistematika Penulisan  
Penyusunan penulisan serta penyusunan proyek tugas akhir ini dapat 

direncanakan sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN,  

Bab ini berisi pengantar tentang deskripsi umum yang meliputi latar belakang 

masalah dilakukannya penelitian, perumusan masalah, pembatasan masalah, 

tujuan, manfaat  penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan  

yang merupakan gambaran menyeluruh dari penulisan tugas akhir. 

 

BAB II LANDASAN TEORI,  

Bab ini berisi pembahasan teori-teori yang relevan dengan materi tugas akhir 

sebagai panduan dasar dalam penelitian ini, meliputi gambaran umum dari 

sistem pakar yang akan dibuat ini antara lain: Aplikasi Pemetaan Gempa 
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Bumi, google maps API, Facebook API, Aplikasi berbasis Android, 

Framework CodeIgniter, PHP, Java Script, dan MySQL. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM, 

Bab ini berisi metodologi penelitian yang digunakan serta langkah-langkah 

yang digunakan terkait dengan penelitian berdasarkan tugas akhir yang 

dilakukan yaitu membahasan proses implementasi dan perancangan dari 

sistem informasi pemetaan gempa bumi berbasis android menggunakan 

google maps API dan Facebook API. Meliputi sequence diagram, activity 

diagram, class diagram, dan desain antarmuka. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas perancangan dan pengujian sistem. Perancangan meliputi 

pembuatan tampilan interface sistem informasi pemetaan gempa bumi 

berbasis android menggunakan google maps API dan Facebook API.. 

Pengujian sistem meliputi pengujian sistem secara black box untuk 

mengetahui sejauh mana sistem yang telah dibuat serta keberhasilan di dalam 

menangani proses dasar yang telah ditetapkan pada rumusan masalah. 

BAB V PENUTUPAN, 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil uji coba serta analisa 

penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran dari penulis untuk kegiatan 

pengembangan penelitian selanjutnya sesuai topik yang dibahas. 
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