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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Erupsi 

Erupsi atau letusan gunung berapi merupakan peristiwa keluarnya magma ke permukaan 

bumi. Proses keluarnya magma bisa dalam bentuk yang berbeda-beda untuk tiap gunung api. 

Erupsi yang terjadi bisa elusif atau ekplosif. Pada erupsi elusif lava keluar secara perlahan dan 

membentuk aliran lava, sedangkan pada erupsi eksplosif lava keluar diikuti dengan ledakan. 

Secara garis besar jenis erupsi dapat dibagi tiga, hawaiian, strombolian dan vulkanian (BNPB, 

2016). 

Erupsi hawaiian diambil dari kata Hawaii, pulau vulkanik di Samudra Pasifik. Erupsi 

jenis tipe hawaiian mengeluarkan lava yang mengalir dalam waktu yang cukup lama. Gunung 

yang memiliki erupsi tipe hawaiian berbentuk perisai, di mana tubuh gunung lebih besar dari 

tinggi gunung. Contoh gunung tipe hawaiian adalah gunung Kilauea di Hawaii, Amerika 

Serikat. 

Erupsi strombolian diambil dari kata Stromboli, sebuah gunung api di Italia. Erupsi tipe 

strombolian berupa letusan-letusan kecil yang melontorkan material-material yang kembali 

jatuh di kawah atau di sekitar tepi kawah. Tubuh dan lereng gunung tersusun dari batuan yang 

dilontarkan pada saat erupsi. 

Erupsi vulcanian diambil dari kata Vulcano, sebuah gunung api di Italia. Erupsi tipe 

vulcanian berupa erupsi eksplosif dari tingkat lemah hingga kuat. Erupsi vulcanian 

mengeluarkan asap yang kemudian membumbung tinggi dan melebar menyerupai cendawan. 

Asap erupsi membawa abu dan pasir yang kemudian turun sebagai hujan abu dan pasir. Gunung 

Merapi sendiri dapat dikategorikan sebagai gunung api tipe vulcanian lemah. 

Erupsi gunung berapi biasanya dimulai dengan gempa-gempa kecil. Erupsi terjadi 

dengan disertai awan panas dan turunnya hujan abu. Setelah aktivitas erupsi menurun 

masyarakat masih belum aman sepenuhnya dari bahaya, abu yang turun biasanya akan 

menumpuk dengan tebal dan dapat mengganggu saluran pernapasan. Jika turun hujan setelah 

erupsi selesai maka akan menimbulkan bahaya lahar dingin, yang berupa material-material 

seperti pasir dan bebatuan yang mengalir kencang dari lereng gunung. 
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2.2 Gunung Merapi 

Gunung Merapi merupakan gunung berapi teraktif di Indonesia yang terletak di 

perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Sisi selatan berada dalam wilayah 

Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta. Sementara sisi lainnya berada dalam wilayah 

Jawa Tengah, dengan Kabupaten Magelang di barat, Kabupaten Boyolali di utara dan timur 

dan Kabupaten Klaten di sisi tenggara. 

Gunung Merapi merupakan gunung berapi strato(kerucut) dengan ketinggian 2910m. 

Gunung Merapi terletak di zona subduksi, di mana lempeng Indo-Australia menunjam di 

bawah lempeng Eurasia. Letusan merapi di abad ke-20 umumnya merupakan letusan kecil 

dengan skala VEI 1 sampai 3 dan frekuensi letusan tiap 4-6 tahun sekali. (Surono, et al., 2012). 

Letusan terbesar di abad ke-20 terjadi pada 1930 dan 2010 dengan skala VEI 4. Letusan terbaru 

terjadi pada 2018. 

Dikarenakan aktivitasnya yang tinggi dan periode letusan yang pendek, Merapi menjadi 

berbagai objek penelitian terkait gunung api. Observasi mulai dilaksanakan pada akhir 1800an 

dan seismograf pertama dipasang pada 1924. Selanjutnya pada tahun 1969, untuk melengkapi 

seismograf yang sudah ada dipasang seismograf Hosaka hasil kerjama dengan Jepang. Pada 

tahun 90-an mulai diperkenalkan sistem pengamatan secara digital yang meningkatkan 

ketelitian data secara signifikan. Pada saat ini pengamatan Merapi juga sudah menggunakan 

citra satelit. Selain itu untuk pemantauan secara visual juga ada 5 posko pemantauan yang 

terletak di sekitar Merapi. Posko-posko ini secara rutin mengambil foto dan melakukan 

pengamatan visual morfologi merapi.  

Kekuatan letusan gunung berapi diukur dengan sistem Volcanic Explosivity Index (VEI). 

Skala VEI memiliki skala 0 sampai 8, di mana 0 berupa erupsi efusif di mana lava keluar terus 

menerus dan 8 berupa bencana besar yang dapat memberi dampak besar seperti penurunan 

suhu global. Di Indonesia sendiri beberapa letusan besar yang pernah terjadi antara sekitar 74 

ribu tahun yang lalu di Toba dengan skala 8. Selanjutnya yaitu Gunung Tambora (1815) dengan 

skala 7, Krakatau (1883) dengan skala 6, Agung (1963) dengan skala 5 dan Merapi (1930 dan 

2010) dengan skala 4. Erupsi merapi sendiri biasanya berkisar di skala 1 hingga 3. 

Meskipun memiliki aktivitas yang tinggi dan periode letusan yang pendek, Merapi 

memiliki jumlah populasi yang tinggi di sekitarnya, baik di kaki gunung maupun di lerengnya. 

Dengan banyaknya jumlah penduduk yang ada di sekitarnya tak jarang letusan Merapi menelan 

korban jiwa. Diperkirakan sejak 1800-an letusan merapi telah menelan korban sekitar 1800 
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jiwa. Letusan terparah terjadi pada 1930 dengan 1369 korban jiwa. Letusan 2010 sendiri 

menelan korban sebanyak 347 jiwa. 

Untuk keselamatan penduduk, saat ini telah tersedia 33 tempat yang dapat digunakan 

sebagai barak pengungsian. Di mana 19 diantaranya berupa barak pengungsian, 7 balai desa 

yang dapat dialihfungsikan menjadi barak jika terjadi erupsi dan 7 sisanya berupa fasilitas 

publik yang dapat digunakan sebagai barak, seperti gedung olahraga dan stadion. Diperkirakan 

keseluruhannya dapat menampung penduduk hingga sebanyak 290.000 Jiwa. (BPBD DIY, 

2015) 

 

2.3 Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Alam 

Bencana alam khususnya erupsi gunung berapi dapat menelan korban jiwa dan kerugian 

material yang besar. Erupsi Merapi terparah terjadi pada 1930 dengan menelan korban 

sebanyak 1369 jiwa (Voight, Constantine, Siswowidjoyo, & Torley, 2000). Letusan terbaru 

yang menlan korban jiwa terjadi pada 2010 dengan korban sebanyak 347 jiwa. Ada banyak 

macam bahaya yang dapat mengancam jiwa ketika terjadi erupsi, antara lain gas vulkanik, lava, 

lahar, hujan abu dan awan panas. Lava dan awan panas memiliki suhu yang sangat panas dan 

dapat bergerak dengan kecepatan tinggi, membakar apapun yang dilaluinyaman. Selain itu 

terdapat juga lahar yang akan mengalir menuruni gunung dengan kecepatan tinggi, lahar 

merupakan aliran lumpur campuran abu, material vulkanik hasil letusan dan air. Lahar bersifat 

merusak dan menerjang apapun yang dilaluinya. Disamping itu terdapat hujan abu vulkanik, 

hujan abu merupakan bahan material vulkanik yang disemburkan ke udara ketika letusan 

terjadi. Abu vulkanik ini ringan sehingga dapat terbawa angin hingga ke tempat yang jauh dan 

juga sangat halus, sehingga bisa terhirup oleh manusia. Menghirup abu vulkanik dapat 

menyebabkan infeksi saluran pernapasan.  

Untuk menghindari jatuhnya korban jiwa diperlukan adanya kesiapsiagaan akan bencana 

alam. Hal ini dimulai dari sosialisasi seputar gunung berapi terkait dan hal-hal terkait 

keselamatan ketika erupsi. Meskipun dampak erupsi sangat berbahaya, erupsi dapat diprediksi 

dan dideteksi oleh ahli dan pihak berwenang, sehingga penduduk dapat mempersiapkan segala 

kebutuhan. Penduduk yang tinggal di sekitar gunung berapi juga mungkin akan melihat 

perubahan tingkah laku binatang di sekitar gunung, getaran gempa maupun bau belerang. 

Tindakan yang perlu dilakukan terkait erupsi gunung berapi dapat dibagi dalam tiga tahap, 

sebelum erupsi, saat erupsi dan setelah erupsi. 
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a. Sebelum terjadi letusan 

1. Memperhatikan arahan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) 

terkait dengan perkembangan aktivitas gunungapi. 

2. Persiapkan masker dan kacamata pelindung untuk mengantisipasi debu vulkanik. 

3. Mengetahui jalur evakuasi dan barak pengungsian yang telah disiapkan oleh pihak 

berwenang. 

4. Mempersiapkan skenario evakuasi lain apabila dampak letusan meluas di luar prediksi 

ahli. 

5. Persiapkan dukungan logistik, seperti makanan siap saji dan minuman, lampu senter 

dan baterai cadangan, uang tunai secukupnya, obat-obatan khusus sesuai pemakai dan 

kebutuhan lainnya 

b. Saat terjadi letusan 

1. Pastikan sudah berada di barak pengungsian atau tempat lain yang aman dari dampak 

letusan. 

2. Hindari daerah rawan bencana. 

3. Gunakan masker dan kacamata pelindung. 

4. Selalu memperhatikan arahan dari pihak berwenang selama berada di barak 

pengungsian. 

c. Setelah terjadi letusan 

1. Pastikan kebutuhan dasar terpenuhi jika harus tinggal lebih lama di barak pengungsian. 

2. Dampingi anak-anak dan remaja untuk mengurangi stres atau ketertekanan selama 

berada di barak pengungsian. 

3. Tetap gunakan master dan kacamata pelindung ketika berada di wilayah yang 

terdampak abu vulkanik. 

4. Memperhatikan perkembangan informasi dari pihak berwenang melalui radio atau 

pengumuman dari pihak berwenang. 

5. Waspada terhadap kemungkinan adanya bahaya kedua berupa banjir lahar dingin yang 

dipicu oleh curah hujan tinggi dan menghanyutkan material vulkanik maupun 

reruntuhan kayu atau apapun sepanjang sungai dari hilir ke hulu. 

 

2.4 Location-Based Service 

Location-based service (LBS) merupakan suatu set aplikasi yang menggunakan 

informasi posisi geografis suatu perangkat untuk memberikan layanan atau fungsi berdasarkan 
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informasi tersebut (Singhal & Shukla, 2012). Menurut Ferraro dan Aktihanoglu (2011) LBS 

dapat difenisikan sebagai sebuah layanan di mana: 

a. Pengguna dapat mengetahui lokasinya 

b. Informasi yang disediakan terkait dengan lokasi pengguna 

c. Pengguna diberikan interaksi dinamis dengan informasi lokasi atau konten yang ada. 

Dengan adanya LBS, maka pengguna dapat mengetahui lokasinya sekarang, 

menggunakan dan mengakses berbagai fitur atau aplikasi yang menggunakan informasi lokasi 

tersebut. 

Sebuah aplikasi LBS memiliki 4 komponen utama, mobile device, conten provider, 

communication network, dan positioning component. 

a. Mobile Device 

Mobile device merupakan komponen penting dari LBS karena proses permintaan. 

pengiriman dan penampilan informasi dilakukan melalui perangkat yang dimiliki pengguna. 

Perangkat yang dimaksud berupa perangkat yang portable atau bisa dibawa kemana saja, 

seperti ponsel, PDA atau laptop/notebook. 

b. Content Provider 

Content provider merupakan suatu entitas yang membuat atau memiliki konten yang 

disediakan kepada pengguna, baik secara langsung ataupun melalui pihak ketiga. Penyedia 

konten tidak selalu menyimpan dan memelihara data-data yang ada. Seperti data-data peta, 

biasanya dimiliki oleh pihak atau penyedia yang besar, seperti Google, OpenMap dan 

sebagainya. Penyedia konten hanya memanipulasi data yang ada dengan memberikan layanan 

yang memanfaatkan peta yang ada, seperti pencarian hotel, restoran atau transportasi terdekat. 

c. Communication Network 

Communication network atau jaringan komunikasi berfungsi sebagai media pengiriman 

dan permintaan informasi lokasi dan konten. 

d. Positioning Component 

Positioning component merupakan komponen utama dari LBS. Komponen ini 

menentukan dan mendapatkan informasi posisi pengguna sekarang, di mana informasi lokasi 

yang didapat akan digunakan menentukan konten yang akan ditampilkan ke pengguna 

nantinya. Penentuan lokasi sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti triangulasi 

menara BTS dan GPS. Aplikasi LBS umumnya menggunakan teknologi GPS untuk 

penyediaan konten. Perangkat sekarang terutama ponsel dan tablet sudah memiliki built-in 

GPS untuk penentuan lokasi pengguna. 
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2.5 Google Maps 

Google Maps merupakan sebuah aplikasi pemetaan oleh Google yang dirilis pada 

Februari 2005. Google Maps menyediakan citra satelit, peta jalan, tampilan visual jalan, 

penanda lokasi dan bisa membuat rute perjalanan jika ada masukan titik asal dan tujuan. Google 

memberikan kebebasan bagi pengguna, terutama developer dan programmer untuk membuat 

kustomisasi, program dan aplikasi berbasis Google Maps melalui berbagai API yang tersedia 

dalam Google Maps Platform. Google Maps Platform sendiri menyediakan 3 produk, Maps, 

Routes dan Places. Maps memungkinkan pengguna membuat sebuah aplikasi peta yang bisa 

dimodifikasi sesuai kebutuhan pengguna. Routes memungkinkan pengguna untuk 

mendapatkan rute dari satu tempat menuju tempat tujuan yang juga dapat dimodifikasi sesuai 

kebutuhan pengguna, seperti mencari rute yang menghindari jalan raya atau tol, dan 

sebagainya. Places memberikan pengguna informasi seputar tempat-tempat yang ada di peta, 

seperti informasi fasilitas publik seperti SPBU, tempat ibadah, terminal, stasiun dan 

sebagainya. Places juga dapat memberi pengguna informasi lainnya seperti informasi restoran, 

toko, pusat perbelanjaan, objek wisata dan lain-lain. 

Google Maps dapat diintegrasikan ke berbagai perangkat, baik web, android maupun iOS 

dengan menggunakan Google Maps API yang dari Google Maps Platform. Google Maps API 

dirilis pada 2005. Google Maps API pada mulanya bersifat gratis selama layanan dari aplikasi 

tidak menagih biaya ke pengguna dan request API tidak melebihi 25000 dalam 1 hari. Pada 

Juni 2018 Google mengumumkan bahwa untuk mengakses Google Maps API dibutuhkan API 

key yang terhubung dengan akun Google Cloud dengan billing aktif (Google, 2018).  

Di samping Google Maps API, aplikasi yang dikembangkan juga menggunakan Google 

Directions API untuk mencari dan membuat rute terdekat menuju barak pengungsian. Google 

Directions API dapat memberikan pengguna rute dari suatu tempat menuju tempat tujuan, 

memberikan estimasi waktu tempuh. Google Directions API dapat diaktifkan bersamaan 

dengan Google Maps tanpa harus melakukan pembayaran terpisah. 

 

2.6 Firebase 

Firebase merupakan platform pengembangan aplikasi web dan mobile dari Google. 

Firebase menyediakan berbagai tools dan fitur yang bisa dipilih, digunakan dan 

dikombinasikan sesuai keinginan dan kebutuhan pengembang. Layanan yang disediakan oleh 

Firebase berupa penanganan fitur backend seperti database, autentikasi, cloud messaging, 
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notifikasi dan lain-lain sehingga pengembang dapat fokus pada frontend dan fungsionalitas 

aplikasi yang akan dibuat. 

 

2.7 Aplikasi Sejenis 

Pada pencarian yang dilakukan untuk menemukan aplikasi-aplikasi yang sejenis yang 

pernah dibuatnya, penulis menemukan beberapa aplikasi sejenis yang ada di Google Play Store. 

Aplikasi-aplikasi tersebut antara lain adalah Siaga Bencana, Disaster Aware, dan Disaster 

Alert. 

a. Siaga Bencana 

Aplikasi Siaga Bencana merupakan aplikasi yang dibuat oleh Palang Merah Indonesia 

(Google, 2017). Aplikasi ini telah diunduh sebanyak lebih dari 5000 kali dan terakhir 

diperbarui pada 3 Mei 2017. Aplikasi ini memiliki 4 menu utama. Menu pertama adalah 

Bersiaplah, menu ini memuat informasi dan panduan umum seputar bencana. Menu ini juga 

memuat topik spesifik untuk 4 jenis bencana, tsunami, banjir, gempa bumi dan angin topan. Di 

tiap jenis bencana terdapat informasi persiapan menghadapi bencana dan tindakan apa yang 

harus dilakukan sebelum, ketika dan sesudah bencana melanda. Menu kedua adalah Waspada, 

menu ini pada kondisi normal kosong, akan tetapi jika di sekitar terjadi bencana akan muncul 

peringatan seputar bencana yang terjadi. Menu ketiga adalah Ujilah, menu ini memuat 

semacam kuis untuk menguji kepahaman pengguna akan hal-hal seputar bencana alam. Menu 

keempat adalah peta, di mana pengguna dapat membuka peta dan tersedia tombol untuk 

melaporkan jika terjadi bencana kepada PMI. 

 

 

Gambar 2.1 Tampilan Aplikasi Siaga Bencana 

 

Pengguna dapat memonitor 5 lokasi di mana jika terjadi bencana di daerah yang 

dimonitor maka akan masuk notifikasi. Disamping 5 lokasi yang sudah ditentukan, pengguna 
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juga dapat memilih untuk memonitor lokasi saat ini. Beberapa tampilan aplikasi Siaga Bencana 

dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

b. Disaster Aware 

Aplikasi yang dibuat oleh Applabs ini unik karena dibuat khusus untuk peringatan dan 

persiapan bencana di kota Cockburn, Australia (Google, 2015). Aplikasi yang terakhir 

diperbarui pada Juni 2015 ini dapat mengirim notifikasi jika ada situasi darurat di sekitar kota 

sehingga penduduk tahu dan paham akan situasi yang terjadi di sekitarnya. 

 

 

Gambar 2.2 Tampilan Aplikasi Disaster Aware  

 

Aplikasi ini memiliki beberapa menu seperti terlihat pada Gambar 2.2. My plan berupa 

isian form di mana pengguna bisa mengisi berbagai data-data untuk keperluan darurat, seperti 

kontak yang bisa dihubungi, data-data pribadi, perbankan, asuransi, detail tetangga terdekat, 

kebutuhan binatang peliharaan jika ada dan lain-lain. Emergency Contact memuat kontak-

kontak darurat seperti pemadam kebakaran, kepolisian, palang merah, ambulans dan 

sebagainya. Survival Kits yaitu semacam checklist barang- barang yang diperlukan untuk 

keadaan darurat. Hazards Around Me memuat, informasi edukatif seputar bencana atau 

keadaan darurat yang bisa terjadi di area/sekitar kota Cockburn. Pengguna kemudian bisa 

menguji pengetahuannya mengenai kebencanaan di kota dan seputarnya di menu Quiz. 

Evacuation Process lokasi dan rute menuju pusat evakuasi yang ada di kota. 
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c. Disaster Alert 

Disaster Alert merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Pacific Disaster Center 

(Google, 2018). Aplikasi ini dapat memonitor hampir semua jenis bencana alam di seluruh 

dunia. Aplikasi ini juga dapat memberikan profil singkat terkait daerah bencana, seperti 

populasi persebarannya, tingkat kesadaran masyarakat di daerah bencana, kesiapan pemerintah 

dan sejarah bencana yang pernah terjadi di daerah tersebut. 

 

 

Gambar 2.3 Tampilan Aplikasi Disaster Alert 

 

Aplikasi ini juga dapat memberikan notifikasi kepada pengguna jika terjadi bencana alam 

di dekat pengguna, akan tetapi fitur notifikasi merupakan fitur berbayar dari aplikasi ini. 

Tampilan aplikasi Disaster Alert dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

Ketiga aplikasi yang telah dipaparkan memiliki fitur yang hampir sama, antara lain, 

menampilkan panduan keselamatan, memberikan informasi seputar bencana, dan notifikasi 

bencana. Fitur notifikasi pada ketiga aplikasi yang ada akan mengirimkan notifikasi ke 

perangkat pengguna jika terjadi bencana di lokasi pengguna, dan notifikasi di aplikasi Disaster 

Alert merupakan fitur berbayar. Aplikasi yang akan dibuat memuat panduan dan informasi 

keselematan dan informasi lokal seputar Gunung Merapi seperti lokasi dan informasi barak 

pengungsian dan rute evakuasi menuju barak pengungsian terdekat. Fitur notifikasi dari 

aplikasi yang akan dibuat juga berbeda, di mana pengguna akan mendapat notifikasi jika 

pengguna memasuki area rawan bencana. Perbandingan aplikasi yang akan dikembangkan 

dengan ketiga aplikasi yang telah dijelaskan dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Perbandingan Aplikasi Sejenis dengan Aplikasi yang dikembangkan 

Kriteria 
Siaga 

Bencana 

Disaster 

Aware 
Disaster Alert 

Aplikasi yang 

dikembangkan 

Tujuan Memberi 

pengetahuan 

kepada 

masyarakat 

Memberi 

pengetahuan 

bencana dan 

notifikasi 

situasi darurat 

kepada 

penduduk kota 

Memberi informasi 

seputar bencana alam 

yang terjadi untuk 

mendukung usaha dan 

bantuan kemanusiaan 

dan pengambilan 

keputusan oleh badan 

penanggulangan 

bencana di seluruh 

dunia. 

Meningkatkan 

kesiapsiagaan 

masyarakat 

terhadap bencana. 

Target 

Pengguna 

Masyarakat 

umum. 

Penduduk kota 

Cockburn. 

Badan kemanusiaan 

dan badan penanggul-

angan bencana di 

seluruh dunia. 

Masyarakat 

maupun 

pengunjung yang 

berada di dekat 

area gunung berapi 

Fitur Panduan 

keselamatan, 

monitor dan 

notifikasi 

bencana, 

pelaporan 

bencana. 

Notifikasi 

bencana, 

checklist, 

kontak darurat, 

panduan 

evakuasi, 

informasi 

bencana. 

Informasi data 

bencana, informasi 

daerah bencana, 

notifikasi bencana. 

Panduan 

keselamatan, 

notifikasi bencana, 

panduan evakuasi, 

informasi gunung 

berapi, informasi 

barak pengungsian. 

 

  


