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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Implementasi Google Maps API dan Google Directions API 

4.1.1 Implementasi Google Maps API 

Penggunaan Google Maps API pada aplikasi yang dibuat terdapat pada bagian yang 

menampilkan peta, antara lain Barak pengungsian dan Rute Evakuasi. Bagian API yang 

digunakan antara lain Marker, Circle dan Polyline. Marker digunakan untuk menandai lokasi 

barak pengungsian di peta, Circle digunakan untuk menandai area lokasi bahaya di peta dan 

Polyline digunakan untuk membentuk garis rute evakuasi menuju barak pengungsian terdekat 

dari lokasi pengguna saat ini. 

 

4.1.2 Implementasi Google Directions API 

Penggunaan Google Directions API pada aplikasi yang dibuat terdapat pada bagian Rute 

Evakuasi. API ini digunakan untuk mencari rute menuju barak pengungsian terdekat dari lokasi 

pengguna saat ini. Bagian API yang digunakan yaitu Travel Modes dan Alternatives. Travel 

Modes digunakan untuk mengeset metode transportasi yang digunakan untuk mencari rute 

evakuasi menuju barak pengungsian. Pada aplikasi ini metode yang digunakan adalah 

berkendara dengan mobil. Alternatives digunakan untuk mencari rute alternatif menuju lokasi 

barak pengungsian.  

 

4.2 Implementasi Aplikasi 

Pembahasan implementasi aplikasi akan membahas mengenai implementasi antarmuka 

dan fungsionalitas yang dikelompokkan berdasarkan menu yang ada dalam aplikasi. Dalam 

pengembangan aplikasi ini data yang digunakan didapat dari Laporan Akhir Kajian Pembuatan 

Jalur Evakuasi di Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Sleman terbitan tahun 2014 oleh BPBD 

DIY. Perlu diingat bahwa tidak tertutup kemungkinan terdapat perbedaan data dengan situasi 

nyata di lapangan pada saat ini, mengingat data yang digunakan berupa data tahun 2014. 

Dalam peengimplementasian aplikasi ini terdapat beberapa Batasan, antara lain: 

a. Aplikasi dirancang untuk perangkat Android minimal versi 4.4 (kitkat). 

b. Informasi-informasi yang ada dibatasi hanya untuk Gunung Merapi. 

c. Informasi-informasi yang ada dibatasi hanya untuk Kabupaten Sleman. 
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4.2.1 Implementasi Menu Barak pengungsian 

Menu pertama adalah menu barak pengungsian yang menampilkan daftar barak 

pengungsian pengungsian yang ada disekitar pengguna. Begitu aplikasi mendapatkan lokasi 

pengguna maka peta akan langsung menampilkan lokasi pengguna dan barak pengungsian 

pengungsian yang ada disekitar pengguna. Pengguna dapat mendapatkan informasi lebih detail 

mengenai sebuah barak pengungsian dengan menekan salah satu ikon barak pengungsian yang 

ada. Tampilan dari menu barak pengungsian dapat dilihat pada Gambar 4.1. Ikon pin hijau dan 

titik biru merupakan lokasi pengguna saat ini dan ikon pin biru merupakan barak pengungsian 

pengungsian. 

 

 

Gambar 4.1 Antarmuka Menu Barak pengungsian 

 

4.2.2 Implementasi Menu Rute Evakuasi 

Menu selanjutnya adalah menu rute evakuasi. Menu ini berfungsi untuk mengarahkan 

pengguna menuju barak pengungsian terdekat dari lokasi pengguna saat ini. Menu ini tidak 

memerlukan interaksi dari pengguna. Pengguna cukup membuka menu ini dan aplikasi mencari 

lokasi pengguna. Begitu aplikasi mendapatkan lokasi pengguna, aplikasi akan mencari dan 
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memberikan rute menuju barak pengungsian terdekat dari lokasi saat ini. Tampilan dari menu 

rute evakuasi dapat dilihat pada Gambar 4.2. Ikon pin hijau dan titik biru merupakan lokasi 

pengguna saat ini dan ikon pin biru merupakan barak pengungsian pengungsian. Rute 

digambarkan dengan garis biru pada peta. Diatas peta pengguna dapat melihat nama posko 

terdekat dan jaraknya dari pengguna. 

Untuk mengetahui posko terdekat, aplikasi ini menggunakan Google Directions dan 

library 3rd party. Pertama aplikasi mengindeks semua posko yang ada di database. Aplikasi 

kemudian akan menghitung jarak dari lokasi pengguna ke setiap posko yang ada. Hasil 

perhitungan jarak posko di indeks pertama kemudian diset sebagai initial value untuk jarak 

terdekat. Setelah itu dilakukan perbandingan jarak terdekat dengan hasil perhitungan, jika 

dalam proses perbandingan aplikasi menemukan value yang lebih kecil dari initial value, maka 

value tersebut akan diset sebagai jarak terdekat dan proses perbandingan dilanjutkan kembali 

hingga data terakhir. Value yang didapat ketika proses perbandingan selesai kemudian diset 

menjadi jarak terdekat. 

 

 

Gambar 4.2 Antarmuka Menu Rute Evakuasi 
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4.2.3 Implementasi Menu Panduan Keselamatan 

Menu ketiga yang terdapat pada aplikasi adalah menu panduan keselamatan seperti pada 

Gambar 4.3 yang memuat informasi keselematan terkait erupsi gunung berapi. Informasi 

panduan keselamatan yang ada dibagi menjadi 3 bagian dengan menu dropdown. Informasi 

yang ada berupa panduan tindakan yang perlu dilakukan sebelum, ketika dan setelah terjadi 

erupsi. 

 

 

Gambar 4.3 Antarmuka Menu Panduan Keselamatan 

  

4.2.4 Implementasi Menu Info Gunung 

Menu selanjutnya yaitu menu info gunung. Menu info gunung memuat informasi singkat 

seputar gunung berapi di dekat pengguna. Tampilan dari menu info gunung dapat dilihat pada 

Gambar 4.4. Gunung yang ditampilkan berupa gunung berapi terdekat dengan lokasi pengguna 

saat ini. Meskipun pengguna sedang berada di lokasi yang tidak memiliki gunung berapi 

aplikasi tetap akan mencari dan menampilkan gunung berapi yang paling dekat ke pengguna. 
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Gambar 4.4 Antarmuka Menu Info Gunung. 

 

4.2.5 Implementasi Lihat Lokasi Pengguna Saat Ini 

Fungsionalitas ini berfungsi untuk mengetahui lokasi pengguna saat ini. Pengguna dapat 

menggunakan fungsi ini di menu yang memuat peta, yaitu barak pengungsian dan rute 

evakuasi. Pengguna cukup menekan ikon lokasi dan aplikasi akan menunjukkan lokasi 

pengguna saat ini. 
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4.2.6 Implementasi Notifikasi 

Fungsionalitas ini berfungsi untuk memberikan notifikasi jika pengguna memasuki atau 

keluar dari area berbahaya, yang mana dalam pengembangan aplikasi ini berupa area rawan 

erupsi gunung berapi. Aplikasi akan merefresh lokasi pengguna secara real-time dan jika 

pengguna terdeteksi melewati boundary yang telah ditetapkan, maka aplikasi akan memberi 

notifikasi di perangkat pengguna. Fungsionalitas ini dapat bekerja di background, sehingga 

pengguna dapat melakukan aktivitas lain tanpa harus memantau aplikasi terus-menerus. 

Tampilan dari fungsionalitas ini dapat dilihat pada Gambar 4.5. Pin hijau merupakan lokasi 

pengguna, lingkaran merah merupakan area berbahaya yang telah diset. Pengguna pada 

awalnya berada di luar. Pengguna kemudian memasuki area berbahaya seperti terlihat pada 

gambar kedua dan mendapatkan notifikasi seperti di gambar ketiga. Pada gambar keempat 

pengguna keluar dari area berbahaya dan mendapatkan notifikasi seperti pada gambar kelima 

 

 

Gambar 4.5 Fungsionalitas Notifikasi. 
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4.3 Pengujian Aplikasi 

Pengujian aplikasi dibagi menjadi dua bagian, pengujian fungsionalitas dan pengujian 

kompatibilitas. Pengujian fungsionalitas dilakukan untuk mengetahui apakah kebutuhan 

aplikasi telah terpenuhi dan apakah aplikasi berjalan dengan baik atau tidak. Pengujian 

kompatibilitas dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi dapat berjalan di perangkat yang 

memiliki spesifikasi berbeda-beda. 

4.3.1 Pengujian Fungsionalitas Aplikasi 

Pengujian fungsionalitas dilakukan di beberapa perangkat Android dengan spesifikasi 

yang berbeda-beda. Tabel 4.1 mencatat hasil pengujian fungsionalitas yang telah dilakukan. 

 

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Fungsionalitas  

No. Fungsionalitas Skenario Aktivitas Hasil Keterangan 

1 Lihat Barak 

pengungsian 

Melihat 

lokasi barak 

pengungsian 

Memilih 

menu Barak 

pengungsian 

Aplikasi menampilkan 

barak pengungsian 

yang ada di peta. 

Berhasil 

2 Lihat Info 

Barak 

pengungsian 

Melihat info 

detail 

mengenai 

barak 

pengungsian 

Klik salah 

satu marker 

barak 

pengungsian 

yang ada di 

peta 

Aplikasi menampilkan 

detail dari barak 

pengungsian yang 

dipilih, seperti, nama, 

kapasitas dan fasilitas. 

Berhasil 

3 Lihat Rute 

Evakuasi 

Melihat rute 

evakuasi 

menuju 

barak 

pengungsian 

terdekat dari 

lokasi 

pengguna 

saat ini 

Memilih 

menu Rute 

Evakuasi 

Aplikasi menampilkan 

rute menuju barak 

pengungsian terdekat 

dari lokasi pengguna 

saat ini. 

Berhasil 
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4 Menu Panduan 

Keselematan 

Melihat 

panduan 

keselamatan 

Memilih 

menu 

Panduan 

Keselamatan

, memilih 

sub info 

Aplikasi menampilkan 

informasi panduan 

keselamatan seputar 

bencana erupsi yang 

dikelompokkan 

menjadi tiga bagian, 

sebelum, ketika dan 

sesudah erupsi. Jika 

pengguna memilih 

salah satu sub info 

aplikasi akan 

menampilkan 

informasi dari sub info 

tersebut. 

Berhasil 

5 Menu Info 

Gunung 

Melihat info 

gunung 

berapi 

terdekat dari 

lokasi 

pengguna 

saat ini 

Memilih 

menu Info 

Gunung 

Aplikasi menampilkan 

informasi gunung 

berapi terdekat dari 

lokasi pengguna saat 

ini 

Berhasil 

6 Lokasi Saat Ini Melihat 

lokasi 

pengguna 

saat ini 

Menekan 

tombol 

lokasi 

pengguna 

saaat ini 

Fokus peta berpindah 

ke lokasi pengguna 

saat ini 

Berhasil 

7 Notifikasi Pengguna 

memasuki 

atau 

meninggalka

n area 

berbahaya 

Membawa 

perangkat 

memasuki 

atau keluar 

dari area 

berbahaya 

Perangkat pengguna 

mendapat notifikasi 

bahwa pengguna 

memasuki/meninggalk

an area berbahaya 

Berhasil 
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Berdasarkan hasil pengujian fungsionalitas yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa aplikasi telah berjalan dengan baik serta telah sesuai dengan kebutuhan seperti yang 

telah dirancang sebelumnya. 

 

4.3.2 Pengujian Kompatibilitas Aplikasi 

Pengujian kompatibilitas aplikasi dilakukan pada beberapa perangkat dengan spesifikasi 

yang berbeda-beda. Perangkat yang digunakan untuk pengujian antara lain: 

a. Lenovo A6000 

Lenovo A6000 yang digunakan untuk pengujian memiliki spesifikasi layar 5 inch, 

prosessor quad core 1.2GHz, RAM 1GB, penyimpanan internal 8GB, dan sistem operasi 

Android versi 4.4.4 (Kitkat). 

b. Xiaomi Redmi 4X 

Xiaomi Redmi 4X yang digunakan untuk pengujian memiliki spesifikasi layar 5 inch, 

prosessor octa core 1.4GHz, RAM 3GB, penyimpanan internal 32GB, dan sistem operasi 

Android versi 6.0.1 (Marshmallow). 

c. Samsung Galaxy Grand 2 

Samsung Galaxy Grand 2 yang digunakan untuk pengujian memiliki spesifikasi layar 

5.25 inch, prosessor quad core 1.2GHz, RAM 1.5GB, penyimpanan internal 8GB, dan sistem 

operasi Android versi 4.4.2 (Kitkat). 

d. Asus Zenfone Max Pro 

Asus Zenfone Max Pro yang digunakan untuk pengujian memiliki spesifikasi layar 5.99 

inch, prosessor octa core 1.8GHz, RAM 3GB, penyimpanan internal 32GB, dan sistem operasi 

Android versi 8.1 (Oreo). 

e. Xiaomi Redmi Note 3 Pro 

Xiaomi Redmi Note 3 Pro yang digunakan untuk pengujian memiliki spesifikasi layar 

5.5 inch, prosessor hexa core 1.4GHz, RAM 3GB, penyimpanan internal 32GB, dan sistem 

operasi Android versi 8.1 (Oreo). 
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Tabel 4.2 Hasil Pengujian Kompatibilitas 

No. Fungsionalitas 

Perangkat 

Lenovo 

A6000 

Xiaomi 

Redmi 4X 

Samsung 

Galaxy 

Grand 2 

Asus 

Zenfone 

Max Pro 

Xiaomi 

Redmi 

Note 3 Pro 

1 
Lihat Barak 

pengungsian 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 

Lihat Info 

Barak 

pengungsian 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 
Lihat Rute 

Evakuasi 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 
Menu Panduan 

Keselematan 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5 
Menu Info 

Gunung 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 Lokasi Saat Ini ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7 Notifikasi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

Tabel 4.2 mencatat hasil pengujian kompatibilitas aplikasi yang telah dilakukan. 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan pada beberapa perangkat dengan berbagai 

spesifikasi yang berbeda-beda dapat dapat dilihat bahwa aplikasi memiliki kompatibilitas yang 

baik, karena dapat berjalan pada berbagai perangkat smartphone dengan spesifikasi yang 

berbeda-beda. 

 

4.3.3 Pengujian Aplikasi pada Pengguna 

Pengujian aplikasi kepada pengguna diajukan kepada 10 responden. Metode yang 

digunakan dalam pengujian pengguna adalah metode System Usability Scale (SUS). Metode 

SUS merupakan kuisioner yang berisi 10 pertanyaan singkat dengan 5 pilihan jawaban. Pilihan 

jawaban berupa skor dari 1 sampai 5, di mana 1 adalah Sangat Tidak Setuju dan 5 adalah Sangat 
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Setuju. Adapun pertanyaan yang diajukan terdapat pada Gambar 3.19. Tabel 4.3 memuat hasil 

pengujian pengguna. 

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Pengguna 

Responden Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

Responden 1 3 2 5 2 5 1 4 2 5 1 

Responden 2 2 2 4 1 4 2 4 2 4 4 

Responden 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 2 

Responden 4 3 2 4 2 4 2 4 2 3 2 

Responden 5 5 2 5 1 4 1 5 1 5 2 

Responden 6 4 1 5 1 4 2 4 1 4 2 

Responden 7 4 2 4 1 4 3 5 2 5 3 

Responden 8 2 3 4 3 3 2 3 2 4 4 

Responden 9 4 3 4 2 4 2 4 2 4 2 

Responden 10 4 2 5 1 5 2 4 2 4 3 

Rata-rata 3,5 2,2 4,4 1,7 4 1,9 4 1,8 4,1 2,5 

 

Dalam metode SUS pertanyaan yang ada selalu berseling, di mana pertanyaan ganjil 

bernada positif dan pertanyaan ganjil bernada negatif. Dari pengujian pengguna dapat dilihat 

bahwa responden akan sering menggunakan aplikasi ini, 5 dari 10 responden setuju dan 1 

responden sangat setuju. Responden merasa aplikasi tidak terlalu kompleks dan mudah untuk 

digunakan, dengan 7 responden merasa aplikasi tidak terlalu kompleks dan 10 responden 

merasa aplikasi mudah untuk digunakan. Sebanyak 8 dari 10 responden merasa pengguna dapat 

menggunakan aplikasi tanpa memerlukan bantuan teknis. Responden menilai bahwa berbagai 

fungsi yang ada dalam aplikasi ini sudah terintegrasi dengan baik, dengan 6 responden menilai 

setuju dan 2 menilai sangat setuju. Penggunaan aplikasi ini dapat dipahami dengan cepat oleh 

pengguna, dengan 6 responden menilai setuju dan 2 responden menilai sangat setuju. Sebanyak 

10 responden merasa aplikasi ini merupakan aplikasi yang praktis dan 8 dari 10 responden 

merasa percaya diri menggunakan aplikasi ini. Dari 10 responden, 2 responden merasa 

pengguna harus mempelajari berbagai hal terlebih dahulu sebelum pengguna siap untuk 

menggunakan aplikasi ini. Melihat penilaian rata-rata tiap pertanyaan dari responden, dapat 

dilihat bahwa responden menilai positif akan aplikasi yang dikembangkan. 

Untuk mendapatkan skor pengujian SUS, hasil pengujian masih harus dikonversi. Untuk 

setiap pertanyaan ganjil, nilai didapat dari jawaban pengguna dikurangi 1. Untuk pertanyaan 
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genap, nilai didapat dari 5 dikurangi jawaban pengguna. Setelah selesai maka akan didapati 

skor dengan rentang 0 sampai 4. Jumlahkan semua nilainya dan kalikan 2,5, sehingga didapat 

skor akhir diantara 0 sampai 100. Untuk dapat dikatakan bagus, maka skor akhir pengujian 

minimal harus berjumlah 68. Tabel 4.4 memuat hasil konversi SUS. Setelah dilakukan 

perhitungan, dapat dilihat bahwa 7 dari 10 responden merespon positif akan aplikasi yang 

dikembangkan. 

 

Tabel 4.4 Hasil Konversi SUS 

Responden Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Skor 

Responden 1 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 85 

Responden 2 1 3 3 4 3 3 3 3 3 1 67,5 

Responden 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 62,5 

Responden 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 70 

Responden 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 92,5 

Responden 6 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 85 

Responden 7 3 3 3 4 3 2 4 3 4 2 77,5 

Responden 8 1 2 3 2 2 3 2 3 3 1 55 

Responden 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72,5 

Responden 10 4 2 5 1 5 2 4 2 4 3 80 

 

Tabel 4.5 memuat penilaian essay pengguna akan aplikasi di mana pengguna diminta 

untuk menilai apakah aplikasi yang dikembangkan dapat membantu meningkatkan 

kesiapsiagaan terhadap bencana erupsi. 

Tabel 4.5 Hasil Penilaian Pengguna  

Responden Jawaban 

Responden 1 Ya, aplikasi sangat praktis dan mudah dipahami 

Responden 2 Ya. 

Responden 3 
Dapat, aplikasi ini dapat membantu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap 

bencana erupsi 

Responden 4 Ya, dapat membantu untuk lebih siaga jika ada informasi bencana  

Responden 5 
Ya, aplikasi ini membantu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap erupsi 

Merapi. 
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Responden 6 Ya, aplikasi ini sangat membantu jika ada bencana gunung Merapi. 

Responden 7 Iya bisa 

Responden 8 
Aplikasi ini sangat membantu masyarakat yang tinggal di sekitar gunung 

aktif 

Responden 9 
Menurut saya aplikasi dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dlm 

meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana erupsi gunung berapi. 

Responden 10 
Membantu, tinggal ditambahkan gunung berapi disekitar dan posko posko 

pengungsian yang lebih update 

 

Dapat dilihat bahwa responden memiliki penilaian positif akan aplikasi yang 

dikembangkan dengan beberapa di antaranya memberi masukan fitur untuk pengembangan 

aplikasi. Berdasarkan hasil pengujian pengguna yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa 

aplikasi dapat diterima dengan baik dan mendapatkan penilaian positif oleh pengguna 

Berdasarkan dari rangkaian hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi yang 

dikembangkan dapat membantu meningkatkan kesiapsiagaan pengguna akan bencana erupsi 

gunung berapi. Fungsionalitas aplikasi berjalan dengan baik, aplikasi mampu memberikan 

informasi-informasi barak pengungsian, panduan keselematan dan gunung berapi terdekat. 

Aplikasi juga mampu memberikan rute evakuasi menuju barak pengungsian terdekat dan 

memberikan notifikasi jika pengguna keluar atau masuk ke area berbahaya. Aplikasi memiliki 

kompatibilitas yang baik, dapat dijalankan di berbagai perangkat dengan spesifikasi yang 

berbeda-beda. Dari pengujian yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa aplikasi juga mendapat 

penilaian positif dari pengguna. 

  


