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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kabupaten Bantul merupakan, Kabupaten yang terletak di sebelah Selatan 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berbatasan dengan : 

1. Sebelah Utara: Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman 

2. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia 

3. Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Kidul 

4. Sebelah Barat: Kabupaten Kulon Progo 

Luas wilayah Kabupaten Bantul 506,85 Km2 (15,90 5 dari Luas wilayah 

Propinsi DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 140% dan lebih dari 

separonya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri 

dari : 

1. Bagian Barat, adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang 

membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km2 (17,73 % dari 

seluruh wilayah). 

2. Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah 

pertanian yang subur seluas 210.94 km2 (41,62 %). 

3. Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang 

keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 

km2 (40,65%). 
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4. Bagian Selatan, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah 

bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikir 

berlagun, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, 

Sanden dan Kretek. 

Kabupaten Bantul merupakan Kabupaten yang sering dilanda bencana 

alam diantaranya, Banjir, Tanah longsor, Gempa bumi, Angin puting beliung. 

Besarnya potensi bencana alam dapat mengakibatkan kerugian materi dan non-

materi yang dialami oleh para korban bencana alam. Sehingga para korban 

membutuhkan bantuan yang sesuai, maka lembaga yang dibutuhkan untuk 

menanggulangi bencana alam adalah Badan Penganggulangan Bencana Daerah 

pada bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah  (BPBD) adalah lembaga 

pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di 

daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada 

kebijakan yang ditetapkan oleh  Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan 

Bencana. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan 

koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat 

pasca bencana. Pemilihan untuk pemberian bantuan masih dilakukan secara 

manual, dengan melihat data korban bencana dan menentukan yang mendapatkan 

bantuan. 

Mengacu pada latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana 

sistem akan memudahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Bidang 

Rehabilitas dan Rekonstruksi dengan menampilkan aternatif yang akan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Koordinasi_Nasional_Penanggulangan_Bencana
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Koordinasi_Nasional_Penanggulangan_Bencana
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mendapatkan bantuan, dengan kriteria yang telah ditentukan. Oleh karena itu 

peneliti ingin membantu badan penanggulangan bencana daerah pada bidang 

rehabilitas dan rekonstruksi dengan menampilakan alternatif yang akan 

mendapatkan bantuan, menggunakan Sistem Pendukung Keputusan dengan 

metode Simple Additive Weighting (SAW). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

bagaimana membangun aplikasi sistem pendukung keputusan untuk pemilihan 

pemberian bantuan bagi korban pasca bencana di Kabupaten Bantul Yogyakarta. 

1.3 Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Jenis bencana Tanah longsor dan Angin puting beliung 

2. Menggunakan sistem pendukung keputusan dengan metode Simple 

Additive Weighting (SAW), dengan kriteria Kerusakan, Golongan 

keluarga, Area rentan akibat bencana, Jenis rumah. 

3. Sistem menampilkan daftar alternatif  yang akan diberikan  bantuan 

sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 

4. Penelitian dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Bantul. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menciptakan sebuah aplikasi sistem 

pendukung keputusan untuk membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Kabupaten Bantul  dalam memilih korban bencana yang akan diberikan 

bantuan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah mempermudah Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul  dalam memilih korban bencana yang 

akan diberikan bantuan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang 

Lingkup, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Pada bab ini menjelaskan Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori yang dibutuhkan 

dalam proses analisis permasalahan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi Bahan/Data, Peralatan, Prosedur dan Pengumpulan Data, dan 

Analisis dan Rancangan Sistem. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi Implementasi dan Pembahasan, bagian ini akan menguraikan 

tentang implementasi sistem yang dianggap penting atau inti dari penelitian yang 

sesuai dengan rancangan dan berdasarkan komponen/tools/bahasa pemrograman 
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yang dipakai serta berisi kajian/bahasan tentang hasil pengujian dan dikaitkan 

dengan penelitian lain/tinjauan pustaka. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi Kesimpulan yang berisi jawaban dari pertanyaan penelitian 

yang dinyatakan dalam perumusan masalah, dan Saran yang berisikan simpulan 

yang perlu dilanjuti atau direalisasikan. 

 

 

 


