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Abstrak—Indonesia merupakan negara yang rentan akan 

bencana alam. Salah satu bencana alam terparah yang melanda 

Indonesia dan bisa dikatan merata di seluruh wilayah Indonesia 

adalah erupsi gunung berapi. Lokasi Indonesia yang terletak di 

cincin api pasifik mengakibatkan Indonesia memiliki banyak 

gunung berapi aktif. Di provinsi DIY sendiri terdapat gunung 

Merapi, gunung berapi teraktif di Indonesia yang terletak di 

perbatasan provinsi DIY dan Jawa Tengah. Tak jarang erupsi 

gunung berapi di Indonesia menelan korban jiwa yang 

jumlahnya tidak sedikit. Salah satu penyebab tingginya korban 

jiwa antara lain kurangnya kesiapsiagaan terhadap bencana 

alam. 

Berdasarkan masalah tersebut, maka dikembangkanlah 

sebuah aplikasi android informatif untuk membantu 

meningkatkan kesiapsiagaan pengguna baik penduduk, 

pendatang maupun wisatawan terhadap bencana alam. Aplikasi 

yang dikembangkan dapat mengingatkan pengguna jika 

pengguna memasuki kawasan rawan erupsi menggunakan 

location-based service. Aplikasi juga akan memuat informasi-

informasi seputar erupsi, seperti informasi dan rute evakuasi 

menuju barak pengungsian, panduan keselematan dan informasi 

mengenai gunung berapi terdekat ke pengguna. Aplikasi yang 

dikembangkan dirancang untuk beroperasi pada sistem operasi 

Android versi 4.4 (Kitkat) ke atas. Aplikasi memanfaatkan 

Google Maps API untuk pemetaan, Google Directions API untuk 

penentuan rute dan Firebase untuk basis datanya. 

Aplikasi Siag Siaga ini berhasil dibangun dan setelah melaui 

ujicoba fungsionalitas dan kompatibilitas, hasil yang didapat 

menunjukkan aplikasi yang dikembangkan dapat berfungsi 

dengan baik dan memiliki kompatibilitas yang baik. 

 

Kata kunci—gunung berapi, location based service, notifikasi, 

android, firebase 

I.  PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang rentan akan bencana 
alam. Tak jarang berbagai bencana yang melanda Indonesia 
tiap tahunnya, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, angin 

topan, tsunami dan erupsi gunung berapi menelan korban jiwa 
yang jumlahnya tidak sedikit. Erupsi gunung berapi merupakan 
salah satu bencana yang terparah yang melanda Indonesia. 
Lokasi Indonesia yang terletak di cincin api pasifik 
mengakibatkan Indonesia memiliki banyak gunung berapi 
aktif. Dari 127 gunung berapi aktif yang ada di Indonesia, 
hingga saat ini baru 68 gunung yang dipantau terus menerus 
[1]. Di provinsi DIY sendiri terdapat gunung Merapi yang 
merupakan gunung berapi teraktif di Indonesia.  

Salah satu penyebab tingginya korban jiwa antara lain 
kurangnya kesiapsiagaan terhadap bencana alam. Tak jarang 
penduduk yang tinggal di lokasi bencana tidak mengetahui 
informasi-informasi penting seputar bencana alam. Disamping 
penduduk sekitar tak jarang juga korban jiwa merupakan 
pendatang yang belum mengenal daerahnya, atau bahkan 
pengunjung yang sedang berwisata. Untuk menghindari 
jatuhnya korban jiwa diperlukan sosialisasi atau penyuluhan 
bencana alam terkait untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat mengenai bencana erupsi gunung berapi. Akan 
tetapi pemerintah tidak selalu rutin mengadakan sosialisasi. 
Disamping itu data-data informasi yang ada masih belum 
terpadu dan beberapa masih berupa data manual. 

Untuk membantu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat 
akan erupsi gunung berapi maka akan dikembangkan sebuah 
aplikasi informatif berbasis android yang dapat mengingatkan 
pengguna jika pengguna memasuki kawasan rawan erupsi 
menggunakan location-based service. Aplikasi juga akan 
memuat informasi-informasi seputar erupsi, seperti lokasi-
lokasi pengungsian, panduan keselematan, rute evakuasi dan 
informasi gunung berapi terdekat. Studi kasus aplikasi ini 
dibatasi pada Gunung Merapi di area Kabupaten Sleman.. 

II. LANDASAN TEORI 

A. 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. 

Erupsi jenis tipe hawaiian mengeluarkan lava yang 
mengalir dalam waktu yang cukup lama. Gunung yang 
memiliki erupsi tipe hawaiian berbentuk perisai, dimana tubuh 
gunung lebih besar dari tinggi gunung. 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 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. 

B. Gunung Merapi 

Gunung Merapi merupakan gunung berapi teraktif di 
Indonesia yang terletak di perbatasan Provinsi Jawa Tengah 
dan D.I. Yogyakarta. Gunung Merapi merupakan gunung 
berapi strato(kerucut) dengan ketinggian 2910m. Gunung 
Merapi terletak di zona subduksi, dimana 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 [2]. Letusan terbesar di abad ke-20 terjadi pada 
1930 dan 2010 dengan skala VEI 4. Letusan terbaru terjadi 
pada 2014. 

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. 
Untuk keselamatan penduduk, saat ini telah tersedia 33 tempat 
yang dapat digunakan sebagai barak pengungsian. Dimana 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 [3]. 

C. Kesiapsiagaan terhadap Bencana Alam 

Untuk menghindari jatuhnya korban jiwa diperlukan 
adanya kesiapsiagaan akan bencana alam. Tindakan yang perlu 
dilakukan terkait erupsi gunung berapi dapat dibagi dalam tiga 
tahap, sebelum erupsi, saat erupsi dan setelah erupsi. 

1) Sebelum terjadi letusan 

a) Memperhatikan arahan Pusat Vulkanologi dan 

Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) terkait dengan 

perkembangan aktivitas gunungapi. 

b) Persiapkan masker dan kacamata pelindung untuk 

mengantisipasi debu vulkanik. 

c) Mengetahui jalur evakuasi dan barak pengungsian 

yang telah disiapkan oleh pihak berwenang. 

d) Mempersiapkan skenario evakuasi lain apabila 

dampak letusan meluas di luar prediksi ahli. 

e) 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. 

2) Saat terjadi letusan 

a) Pastikan sudah berada di barak pengungsian atau 

tempat lain yang aman dari dampak letusan. 

b) Hindari daerah rawan bencana. 

c) Gunakan masker dan kacamata pelindung. 

d) Selalu memperhatikan arahan dari pihak berwenang 

selama berada di barak pengungsian. 

3) Setelah terjadi letusan 

a) Pastikan kebutuhan dasar terpenuhi jika harus 

tinggal lebih lama di barak pengungsian. 

b) Dampingi anak-anak dan remaja untuk mengurangi 

stres atau ketertekanan selama berada di barak pengungsian. 

c) Tetap gunakan master dan kacamata pelindung 

ketika berada di wilayah yang terdampak abu vulkanik. 

d) Memperhatikan perkembangan informasi dari pihak 

berwenang melalui radio atau pengumuman dari pihak 

berwenang. 

e) 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.. 

D. Location-Based Service 

Location-based service (LBS) merupakan suatu set aplikasi 
yang menggunakan informasi posisi geografis suatu perangkat 
untuk memberikan layanan atau fungsi berdasarkan informasi 
tersebut [4]. LBS dapat difenisikan sebagai sebuah layanan 
dimana: 

1) Pengguna dapat mengetahui lokasinya 

2) Informasi yang disediakan terkait dengan lokasi 

pengguna 

3) Pengguna diberikan interaksi dinamis dengan 

informasi lokasi atau konten yang ada. [5] 
Sebuah aplikasi LBS memiliki 4 komponen utama yaitu 

mobile device, conten provider, communication network, dan 
positioning component.. 

E. Android 

Android merupakan sistem operasi yang berjalan di 
berbagai perangkat seperti ponsel, jam tangan, mobil, televisi. 
Sistem operasi android merupakan sistem operasi milik Google 
Inc. yang diakuisisi dari Android Inc. pada tahun 2005. 

Sistem operasi android saat ini sudah merilis versi 9.0. 
Android memiiki sistem penamaan yang unik untuk tiap versi 
sistemnya, dimana penamaan menggunakan nama-nama 
makanan ringan. Versi sistem operasi juga diurut secara abjad, 



mulai dari versi 1.5 yang dirilis pada 2009 dengan nama 
Cupcake. Versi terbaru, 9.0 dirilis pada 6 Agustus 2018 dan 
diberi nama Pie. 

F. 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. Dengan menggunakan Google Maps API yang 
tersedia di Google Maps Platform pengguna dapat 
mengintegrasikan Google Maps ke berbagai perangkat, baik 
web, android maupun iOS. Disamping Google Maps API, 
aplikasi yang dikembangkan juga menggunakan Google 
Directions API untuk mencari dan membuat rute terdekat 
menuju barak pengungsian. 

G. 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, notifikasi dan 
lain-lain sehingga pengembang dapat fokus pada frontend dan 
fungsionalitas aplikasi yang akan dibuat. 

H. Aplikasi Sejenis 

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan 
setidaknya ada tiga aplikasi Android mengenai panduan dan 
keselamatan bencana yang telah tersedia di Google Play Store. 
Aplikasi – aplikasi tersebut antara lain Siaga Bencana, Disaster 
Aware dan Disaster Alert. 

III. ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN 

Data-data yang diperlukan dalam pengembangan aplikasi 
seperti koordinat lokasi barak pengungsian, rute evakuasi, 
informasi keselamatan seputar erupsi gunung berapi dan 
informasi lain seputar Gunung Merapid didapat dengan studi 
pustaka dan observasi. 

A. Analisis Kebutuhan 

Dalam penggunaan aplikasi hanya terdapat satu pengguna, 
yaitu masyarakat. Masyarakat merupakan siapapun yang 
menggunakan aplikasi untuk mendapatkan informasi seputar 
gunung berapi. Masyarakat dapat langsung menggunakan 
aplikasi tanpa perlu melakukan proses login. 

Sedangkan proses yang terdapat pada aplikasi antara lain: 
Proses lihat barak pengungsian, Proses lihat informasi barak 
pengungsian, Proses lihat rute evakuasi, Proses lihat informasi 
gunung berapi, Proses lihat informasi panduan keselamatan dan 
Proses lihat lokasi pengguna saat ini. 

B. Perancangan Sistem 

Pada aplikasi siap siaga bencana ini hanya terdapat satu 
jenis pengguna, yaitu masyarakat. Untuk memodelkan 
fungsionalitas pengguna dari palikasi ini maka digunakan use 
case diagram. 

 

 

Gambar 1 Usecase diagram aplikasi siap siaga bencana 

Aplikasi ini menggunakan Firebase sebagai databasenya. 
Terdapat tiga objek didalam database yang akan digunakan 
dalam aplikasi, antara lain: 

• Objek Shelter untuk menyimpan data barak 
pengungsian, yaitu nama, koordinat, fasilitas dan 
kapasitas. 

• Objek Gunung untuk menyimpan data gunung berapi, 
yaitu nama, koordinat, ketinggian, erupsi terakhir dan 
profil singkat gunung 

• Objek Pagar untuk menyimpan data area berbahaya, 
yaitu nama area, koordinat dan radius bahaya 

Aplikasi memiliki 4 menu, yaitu menu barak pengungsian, 
menu rute evakuasi, menu info keselamatan dan menu info 
gunung berapi. Fungsionalitas notifikasi dapat digunakan 
cukup dengan menyalakan GPS dan menjalankan aplikasi di 
perangkat tanpa harus membuka menu tertentu. 

 



 

Gambar 2 Rencana pengujian fungsionalitas 

Untuk memastikan aplikasi yang dibuat berjalan dengan 
baik dan sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna make perlu 
dilakukan pengujian. Rencana pengujian dibagi menjadi dua, 
pengujian fungsionalitas dan pengujian kompatibilitas. 

Pengujian selanjutnya yaitu pengujian kompatibilitas 
aplikasi. Pengujian kompatibilitas dilakukan untuk mengetahui 
apakah aplikasi dapat berjalan dengan baik di perangkat 
android yang memiliki spesifikasi dan versi sistem operasi 
yang berbeda-beda. Perangkat-perangkat yang digunakan 
dalam pengujian antara lain: Lenovo A6000, Xiaomi Redmi 
4X, Samsung Galaxy Grand 2, Asus Zenfone Max Pro dan 
Xiaomi Redmi Note 3 Pro. 

IV. PEMBAHASAN 

A. Implementasi Google Maps dan Google Directions 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. 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. 

B. Implementasi Aplikasi 

 

Gambar 3 Tampilan menu barak 

Antarmuka diatas menunjukan ketika pengguna mengakses 
menu barak pengungsian untuk melihat info barak. 

 

 

Gambar 4 Tampilan menu info keselamatan 

Antarmuka diatas menunjukan ketika pengguna mengakses 
menu info keselamatan untuk melihat info keselamatan. 

 
 



 

Gambar 4 Tampilan menu rute evakuasi 

Antarmuka diatas menunjukan ketika pengguna mengakses 
menu rute evakuasi, dimana aplikasi menunjukkan rute menuju 
barak terdekat dari lokasi pengguna saat ini. 

 

Gambar 6 Tampilan menu info gunung 

Antarmuka diatas menunjukan ketika pengguna mengakses 
menu info gunung, dimana aplikasi menampilkan informasi 
singkat seputar gunung berapi yang terdekat dengan lokasi 
pengguna saat ini. 

C. Pengujian Aplikasi 

Pengujian fungsionalitas dilakukan di perangkat Lenovo 
A600. 

 

Gambar 7 Hasil pengujian fungsionalitas 

 

Gambar 8 hasil pengujian kompatibilitas 

Berdasarkan kedua hasil pengujian diatas dapat 
disimpulkan bahwa aplikasi telah berjalan dengan baik dan 
memiliki kompatibilitas yang baik karena dapat berjalan 
dengan baik pada berbagai perangkat dengan spesifikasi 
berbeda-beda. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian, perancangan, implementasi, 
hingga pengujian pada tugas akhir ini, maka telah berhasil 
dibangun aplikasi peningkatan kesiapsiagan terhadap bencana 
alam dengan studi kasus erupsi gunung Merapi. Aplikasi yang 
dikembangkan memanfaatkan Google Maps API, Google 

 

 

 

 



Directions API dan menggunakan Firebase sebagai 
databasenya. Aplikasi dapat membantu pengguna untuk 
mendapatkan rute menuju barak pengungsian terdekat dan juga 
notifikasi jika pengguna berada di area rawan bencana. 
Disamping itu, pengguna juga bisa memanfaatkan aplikasi ini 
untuk mendapatkan informasi-informasi lain seperti melihat 
data barak pengungsian, info singkat seputar gunung berapi 
terdekat dan juga panduan keselamatan seputar bencana erupsi. 

Aplikasi ini memiliki kompatibilitas yang baik karena dapat 
berjalan dengan baik pada berbagai perangkat Android yang 
memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Berdasarkan 
pengujian yang telah dilakukan, aplikasi dapat bekerja dengan 
baik di berbagai perangkat dengan spesifikasi dan versi 
Android yang berbeda-beda. 

B. Saran 

Aplikasi yang telah dikembangkan ini masih terdapat 
beberapa kekurangan serta masih terbuka untuk bisa 
dikembangkan lagi. Beberapa saran dan masukan untuk 
pengembangan aplikasi kedepannya antara lain: 

1. Memperbaiki tampilan antarmuka dari aplikasi. 

2. Menambahkan perkiraan waktu tempuh menuju barak 
pengungsian. 
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