
BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi informasi, mempermudah manusia dalam menyelesaikan 

pekerjaannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi.Sebelumnya manusia mencari 

informasi sebatas pada buku, media cetak maupun secara lisan. Internet merupakan alat bantu 

pencarian informasi dengan cepat dan mudah digunakan serta sudah merambah ke perangkat 

komunikasi seluler yang saat ini semakin canggih yaitu smartphone berbasis Android. 

Aplikasi pada smartphone Android dapat digunakan sebagai alat pemecahan masalah yang 

dihadapi,sangat di sayangkan apabila perkembangan teknologi saat ini tidak dimanfaatkan 

oleh Pemadam Kebakaran di Pulau Bengkalis 

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis linux yang 

mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi.Android menyediakan platform terbuka 

bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka.Awalnya, Google Inc. membeli 

Android Inc. yang merupakan pendatang baru yang membuat piranti lunak untuk Smartphone 

oleh Murtiwiyati dan Glenn Lauren (2013). Sistem pengaduan merupakan hal yang paling 

dibutuhkan pada masyarakat  untuk melaporkan kejadian kejadian serius dimana kejadian itu 

tidak bisa di lakukan sendiri yang harus membutuhkan para relawan penanggulangan bencana 

seperti Pemadam Kebakaran.  

 Pemadam kebakaran  disingkat  Damkar, Branwir (dari Bahasa Belanda "Brandweer"), 

atau PMK adalah orang atau pasukan yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan 

penyelamatan, dan menanggulangi bencana atau kejadian lainyaPetugas pemadam kebakaran 

selain terlatih untuk menyelamatkan korban dari kebakaran atau melakukan pemadaman, juga 

dilatih untuk menyelamatkan korban-korban bencana seperti kecelakaan lalu lintas, gedung 

runtuh, banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Dilain hal, mereka juga ditugaskan untuk 

melakukan tugas-tugas penyelamatan yang tidak menyangkut adanya kebakaran seperti 

pengevakuasian sarang tawon, menyelamatkan korban bunuh diri, menyelamatkan orang atau 

hewan yang terjebak, menanggulangi pohon tumbang, dan lain-lain. Pemadam kebakaran 

juga terkadang ditugaskan untuk memberi sosialisasi dan pendidikan kepada rakyat sipil 

tentang kebakaran dan cara menanggapinya. 

Beberapa penelitian terdahulu sudah ada yang membahas tentang aplikasi ini salah 

satunya adalah Eriyani, Dkk (2019) di dalam penelitiannya “Pembangunan Aplikasi Mobile 
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Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Perhubungan Kota Malang Menggunakan Fitur Location 

Base Service” Location Based Service akan memberikan layanan informasi berupa 

sebuah lokasi maupun sebuah posisi kepada para pengguna.  Dan untuk di Pulau 

Bengkalis Sampai saat ini belum ada aplikasi yang mendukung system pengaduan bencana 

dan sistem pengaduan pun belum maksimal karena pada faktanya setiap laporan atau pun 

aduan dari masyarakat terkadang tidak langsung sampai kepada pihak DAMKAR  

Berdasarkan permasalahan tersebut diperlukan suatu Aplikasi Pengaduan Bencana Pada 

Pemadam Kebakaran Berbasis Androiduntuk memudahkan layanan pengaduan, serta 

memudahkan bagian  pemadam kebakaran menerima informasi bencana. Sehingga dalam 

penelitian ini akan dijadikan bahan skripsi dengan judul “Aplikasi Pengaduan Bencana Pada 

Dinas Pemadam Kebakaran di Pulau Bengkalis Berbasis Android “ 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana caranya masyarakat bisa melaporkan bencana secara online dengan 

mengirim rute lokasi secara otomatis 

2. Bagaimana caranya petugas damkar bisa mengetahui rute lokasi kejadian? 

3. Bagaimana caranya bagian operator merekap data dan mencetak laporan? 

1.3 Batasan Masalah 

 Dari latar belakang dan rumusan masalah perlu adanya pembatasan masalah yaitu : 

1. Aplikasi di buat untuk Dinas Pemadam Kebakaran Pulau Bengkalis. 

2. Jenis aduan yang dapat di laporkan berupa bencana non alam ( kebakaran, mengusir 

binatang berbahaya, kemalangan Transportasi dan lain sebagainya ). 

3. Aplikasi tidak bisa mendeteksi secara otomatis apabila terdapat user yang melakukan 

pengaduan palsu 

4. Saat registrasismartphonewajib terkait dengan amail 

 

1.4 Tujuan  

 Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah membangunAplikasi Pengaduan Bencana 

Berbasis Androidyang dapat mengoptimalisasi bagi pengguna untuk melakukan pengaduan 

masalah serius melalui Aplikasi Berbasis Android . 

1.5 Manfaat 

 Adapun manfaat membangun Aplikasi Pengaduan Bencana Pada DAMKAR Berbasis 

Android adalah nantinya aplikasi ini bisa digunakan untuk masyarakat dalam pengaduan 



bencana serta dari DAMKAR serta mudah melacak lokasi dan bentuk pengaduan juga 

mempermudah dalam pembuatan laporan. 

1.6.   Metode Penyelesaian Masalah 

Metode penyelesaian masalah merupakan sebuah tahap penyelesaian masalah terhadap 

penelitian, adapun metode yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Penentuan Masalah 

 Pada tahap ini dilakukan sebuah penelitian dan atau diskusi pada pihak DAMKAR 

mengenai Analisa data yang dibutuhkan pada rancangan pembuatan aplikasi 

2. Perancangan 

Pada tahap ini peneliti menentukan rancangan sistem yang sesuai dengan spesifikasi 

yang dibutuhkan dalam pembuatan fasilitas-fasilitas yag ada pada sistem yang akan 

dibangun. 

3. Pemrograman 

Merupakan sebuah tahap pembuatan aplikasi yang sebelumnya telah dilakukan 

perancangan dan analisa dari sistem yang akan dibangun. 

4. Uji Coba Sistem 

Proses implementasi terhadap aplikasi sehingga dapat diketahui bagian mana yang 

masih memiliki kekurangan dan harus diperbaiki. 

5. Implementasi 

Pada tahap ini merupakan penerapan sistem yang dibangun kepada para pengguna. 

6. Pembuatan Laporan Tugas Akhir 

 Pada tahap ini merupakan tahap pembuatan laporan dengan aturan format tulisan yang 

sudah sediakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


