
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berada di kawasan Cincin Api Fasifik (Ring

Of Fire) yang Indonesia menjadi negara yang sering mengalami bencana alam seperti

gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor. Daerah Istimewa Yogyakarta

merupakan wilayah Indonesia termasuk yang rawan terhadap bencana karena terdapat

faktor yang mendukung seperti aktivitas gunung Merapi yang yang tinggi, daerah pantai

selatan Yogyakarta yang berpotensi terkena Tsunami, dan terjadi gempa bumi di

Yogyakarta.

Setelah terjadi bencana tentu langkah pengamanan kepada korban bencana adalah

mengevakuasi korban ke posko bencana untuk meminimalisir jumlah korban jiwa dari

masyarakat Yogyakarta yang terkena bencana. Dengan jumlah posko dan pengungsi

yang tidak sedikit, maka petugas posko mengalami kesulitan mengelola informasi.

Misalnya menyalurkan pengungsi ke dalam satu posko karena daya tampung posko

tersebut sudah penuh dan harus memeriksa daya tampung posko lain yang masih

memungkinkan untuk menampung korban bencana, dan mengetahui kebutuhan khusus

pengungsi yang memiliki riwayat sakit tertentu.

Merasakan kesulitan yang dialami oleh petugas posko, maka penulis membuat

Aplikasi Pengelolaan Data Posko Pengungsi Bencana di Daerah Istimewa Yogyakata

berbasis Google Map yang bertujuan dapat membantu petugas posko untuk mengelola

informasi mengenai pengungsi.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana membuat aplikasi yang bisa memberi informasi posko yang daya

tampung sudah penuh, jumlah pengungsi, pengelompokkan usia, jenis kelamin ?

1.3 Ruang Lingkup

1. Pemetaan daerah posko penanggulangan bencana alam hanya berfokus di provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Aplikasi ini dapat memberikan informasi kebutuhan bantuan setiap posko

3. Aplikasi ini hanya menampilkan data lokasi posko, data pengungsi, daya

tampung posko.

4. Aplikasi ini memberikan informasi riwayat sakit pengungsi, kebutuhan khusus,

rentang umur pengungsi, riwayat perpindahan posko

1.4 Tujuan Penelitian

Mengacu dengan latar belakang dan ruang lingkup, tujuan penelitian ini adalah

membuat sistem pada posko penanggulangan bencana di provinsi Daerah Istimewa

Yogykarta yang memiliki kemampuan :

1. Menampilkan letak lokasi posko

2. Menampilkan informasi pengungsi

3. Menampilkan indikator kepadatan jumlah pengungsi posko

4. Menampilkan informasi riwayat sakit dan kebutuhan khusus pengungsi



5. Menampilkan informasi riwayat perpindahan posko pengungsi

1.5 Manfaat Penelitian

1. Mengetahui posko yang daya tampung sudah penuh dan posko yang masih bisa

menampung pengungsi.

2. Mengetahui jumlah pengungsi yang ada di posko

3. Pengguna aplikasi bisa mengetahui seseorang mengungsi di posko yang ada

4. Mengetahui informasi riwayat sakit pengungsi dan kebutuhan khusus

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini pada garis besarnya dibagi menjadi lima bab,

setiap bab terdiri dari beberapa sub bab secara lengkap dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan penelitian, metodologi

penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka Dan Dasar Teori, bab ini merupakan pembahasan awal

dari program yang akan dibuat dan merupakan teori-teori yang melandasi dibuatnya

program ini.

BAB III Analisis Dan Perancangan, bab ini membahas tentang spesifikasi sistem,

gambaran sistem, perancangan database yang nantinya akan menjadi gambaran pertama

bagaimana dan apa yang akan dibuat untuk menjadikan sistem peramalan persediaan ini

dapat dibangun dan berjalan.



BAB IV Implementasi Dan Pembahasan, bab ini berisi tentang langkah-langkah

pembuatan sistem, keperluaan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sistem aplikasi

ini. Pada bab ini juga akan menyampaikan hasil dari uji coba sistem dan menganalisanya.

BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari seluruh kegiatan yang

berhubungan dengan pembuatan sistem peramalan persediaan. Bab ini juga berisi tentang

saran-saran yang nantinya dapat mengembangkan apa yang menjadi tujuaan dibuatnya

sistem ini.
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