
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebakaran merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di kota besar 

dan padat penduduk. Kebakaran ini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja 

tampa kenal waktu. Banyak hal-hal yang menjadi penyebap terjadinya kebakaran 

ini misalnya, faktor kelalaian manusia, faktor teknis seperti hubungan arus pendek 

atau peningkatan suhu panas atau adanya api terbuka. 

Kebakaran juga mengakibatkan berdampak diantaranya hutan menjadi 

gundul, tanah longsor, banjir, populasi udara dan juga mengakibatkan berdampak 

buruk kehilangan harta benda dan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi 

manusia dan negara. 

Untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan sebuah aplikasi yang 

mampu untuk membatu masyarakat dalam melaporkan kejadian kebakaran yang 

ada disekitar masyarakat. Aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi berbasis 

WebView.  

Dengan adanya aplikasi ini juga membantu oprator di Dinas Pemadam 

Kebakaran Kabupaten Bengkalis dalam mengatasi kebakaran hutan dan 

pemukiman dan juga untuk lebih mudah dalam proses pengimputan data dan juga 

cepat menangapi apabila ada kejadian kebakaran yang ada di Kabupaten 

Bengkalis. 

 

 

 

 



 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan 

beberapa permasalahan yaitu : 

1. Bagaimana Proses Melaporkan Kebakaran Hutan Dan Pemukiman Akan 

Terjadi ? 

2. Bagaimana Proses Petugas Pemadam Kebakaran Menanggapi Laporan 

Tersebut ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Aplikasi ini adalah aplikasi untuk melaporan kejadian kebakaran di 

Kabupaten Bengkalis. 

2. User target aplikasi ini adalah masyarakat umum di Kabupaten 

Bengkalis. 

3. User target hanya dapat meloporkan kebakaran berdasarkan Kecamatan 

yang sudah terdaftar pada aplikasi. 

 

1.4 Tujuan  

 Sesuai dengan batasan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian yaitu membuat Aplikasi Pelaporan Kebakaran Hutan dan Pemukiman 

Berbasis WebView. 

 

1.5 Mamfaat Penelitian 

Adapun mamfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Memberi kemudahan bagi masyarakat dalam melaporkan kebakaran. 

2. Memberi kemudahan operator dalam penginputan data kebakaran dan juga 

dalam menanggapi laporan kebakaran dari masyarakat. 



 

 

1.6 Metode Penyelesaian Masalah 

Adapun metode yang digunakan merupakan sebagai berikut : 

1. Identifikasi masalah  

Dilakukan dengan cara observasi ke Dinas Pemadam Kebakaran serta 

wawancara kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran. 

2. Studi literatur 

Mencari sumber terkait penelitian mulai jurnal, internet, wawancara dan 

observasi. 

3. Perancangan 

Merupakan sebuah tahap penggambaran system, tampilan antarmuka dan 

database yang akan diterapkan pada aplikasi. 

4. Pembuatan Aplikasi 

Membangun aplikasi yang diusulkan yang telah melewati tahapan 

perancangan. 

5. Pengujian  

Melihat kekurangan maupun kelemahan aplikasi yang telah dibangun 

sebelumnya. Jika terdapat kekurangan maka kita melakukan perbaikan 

kembali pada aplikasi tersebut. 
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