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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang sedemikian cepatnya telah membawa dunia 

memasuki era modern yang lebih cepat dari yang yang pernah dibayangkan 

sebelmunya, salah satunya teknologi dibidang informasi. Sejak dahulu informasi 

menjadi suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat, tanpa informasi 

masyarakat merasa ada yang janggal. Semakin berkembangnya teknlogi informasi 

saat ini memacu suatu penyampaian informasi yang lebih cepat, tepat, mudah dan 

akurat. 

Penggunaan komputer terutama dalam sistem informasi merupakan alat 

bantu yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan baik dalam bidang 

pendidikan, ekonomi , instansi maupun Industri. Terutama pada sistem informasi 

emergency yang berperan cukup penting sebagai alat pemecahan masalah baik 

dalam ketelitian, penyampaian informasi, maupun volume pekerjaan yang 

ditangani. Sehingga dalam penyajian laporan dalam bentuk informasi yang 

dibutuhkan dapat diperoleh secara cepat, akurat dan lengkap tanpa harus 

melakukan pencatatan secara manual yang dilakukan berulang-ulang dan 

membutuhkan banyak tempat untuk penyimpanan data-data. 

Pengembangan sistem informasi yang dapat mendukung dalam proses 

emergency ini penulis tujukan pada salah satu lembaga pemerintah, Badan 

Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Provinsi Bangka Belitung. 

Dalam rangka pelaksanan tugas dan fungsi para petugas di lembaga tersebut, 

penulis melihat bahwa dengan frekuensi pelayanan yang tinggi, akan banyak 

kegiatan dan atau pelaksanan tugas yang membutuhkan koordinasi dan informasi 

dilakukan petugas pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 

(BASARNAS). Sehingga diperlukan pengendalian yang ketat agar pelaksanan 

tugas menjadi berdaya guna dan berhasil guna. 
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Badan Nasional pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) adalah lembaga 

pemerintah Non kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan 

dibidang pencarian dan pertolongan. Basarnas mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pembinaan, pengkoodinasian, dan pengendalian dalam pencarian 

serta pertolongan saat terjadinya musibah atau bencana terhadap orang dan 

material yang hilang dan/atau dikhawatirkan hilang dalam pelayaran dan/atau 

penerbangan. Hal tersebut tentu perlu adanya penerapan strategi yang harus 

dilakukan supaya petugas maupun masyarakat dapat dengan mudah berkoordinasi 

dalam proses penanganan bencana pada suatu daerah.  

Dalam hal ini setiap informasi sangat diperlukan dalam kegiatan tersebut. 

Kurangnya informasi mengenai kebutuhan akan jenis dan jumlah sumberdaya 

serta lokasi keberadaan posko-posko tanggap darurat menjadi faktor penghambat 

dalam proses penyaluran bantuan sumber daya. Sistem koordinasi yang kurang 

baik antara pelaku penanganan bencana menyebabkan penyaluran bantuan 

sumberdaya semakin tidak optimal. Sering terjadi penumpukan dan penggandaan 

bantuan pada satu posko tanggap darurat. Dalam kondisi kedaruratan bencana 

dibutuhkan sebuah alat atau wadah koordinasi. 

Sistem informasi berbasis web sebagai alat koordinator diharapkan dapat 

mempercepat aliran informasi yang disampaikan posko tanggap darurat menuju 

posko induk dan para donatur. Selain itu, sistem informasi koordinasi diharapkan 

dapat menjadi bahan acuan dalam mengoptimalkan penyaluran bantuan 

sumberdaya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada penelitian ini 

penulis membangun sistem perancangan yang akan diimplementasikan dalam 

penelitian berikut “Sistem Informasi Emergency Masyarkat di Bangka 

Belitung Berbasis Web di Kantor Badan Nasional Pencarian dan 

Pertolongan (BASARNAS) Provinsi Bangka Belitung” karena penggunaan dan 

cara aksesnya yang begitu mudah sehingga sangat efektif untuk membantu 

mengelola informasi untuk menunjang kelancaran pencarian dan pertolongan. 
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1.2 RumusanMasalah 

Bagaimana merancang sistem informasi Emergency yang membantu petugas 

dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan efesiensi waktu dan 

tenaga yang efisien? 

 

1.3 BatasanMasalah 

 Batasan masalah yang akan dikajikan dalam pembangunan ”Sistem 

Informasi Emergency Masyarkat di Bangka Belitung Berbasis Web di Kantor 

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Provinsi Bangka 

Belitung ”,  yaitu sebagai Berikut: 

 

a. Perancangan Sistem Informasi ini membahas mengenai proses dan 

perkembangan penanganan bencana. 

b. Pengguna Sistem Informasi hanya dapat dilakukan oleh bagian 

Informasi. 

c. Agar Informasi dapat untuk diketahui oleh semua petugas dan 

masyarakat umum. 

 

1.4 Tujuandan Manfaat Penelitian 

Tujuan penulisan ini diharapkan dapat membantu Bagian Informasi di 

kantor Badan Nasional pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Pangkalpinang  

dalam memperbaiki sistem yang ada dengan harapan pengolahan dan penyajian 

informasi yang selama ini hanya satu pintu untuk seluruh Indonesia dapat 

dipermudah dengan dibuatnya rancangan sistem informasi daerah. 

 

Dengan adanya sistem informasi daerah ini, maka diharapkan dapat 

mendukung tercapainya tujuan sebagai berikut : 

a. Merancang dan membuat sistem informasi emergency di Badan 

Nasional pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Bangka Belitung 

dengan website. 

b. Mengoptimalkan penyaluran bantuan sumberdaya.  
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c. Memudahkan masyarkat umum mencari informasi perkembangan 

pencarian dan pertolongan bencana 

d. Efisiensi waktu dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan bencana 

e. Meningkatkan efektifitas dalam koordinasi proses penanganan bencana 

pada suatu daerah. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan laporan ini, pembahasan dan penganalisaannya 

diklasifikasikan secara sistematis ke dalam 5 (lima) bab yaitu : 

  

BAB I        PENDAHULUAN 

Dalam tahap ini atau bab ini penulis menjelaskan mengenai latar 

belakang, Rumusan masalah, Batasan Masalah, Tujuan, Metode 

Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

 

BAB II       LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini penulis menerangkan teori-teori yang digunakan 

sebagai panduan yang mendasari pengembangan sistem informasi 

berbasis Website pada Badan Nasional pencarian dan Pertolongan 

(BASARNAS) Pangkalpinang dimana terdapat kutipan dari buku-

buku, sumber inertent yang meliputi dari jurnal penelitian 

terpublikasi maupun makalah dan sumber refrensi lainnya yang 

mendukung penyusunan skripsi.  

 

 

BAB III     OBJEK  DAN METODOLOGI  PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas mengenai model apa yang digunakan dan 

tahapan-tahapan apa saja yang digunakan dalam proses penelitian 

sistem. 

 

BAB IV     ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
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Bab ini menjelaskan perencanaan dalam pengembangan suatu sistem 

emergency untuk mendapatkan suatu kemudahan dalam pelayanan 

dan pembuatan laporan. Dalam bab ini ada beberapa uraian yaitu: 

Proses Bisnis, Activity Diagram, Analisa Masukan, Analisa 

Keluaran, Identifikasi kebutuhan, Use Case Diagram, Deskripsi Use 

Case, ERD ( Entity Relationship Diagram), Transformasi ERD ke 

LRS, LRS (logical Record Structure),Tabel,Spesifikasi Basis Data, 

Class Diagram, Sequence Diagram, Deployment Diagram, 

Rancangan Layar dan Tampilan Layar. 

 

BAB V       PENUTUP 

Dalam bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari apa yang telah 

penulis lakukan dalam menulis Laporan Skripsi ini, serta 

memberikan saran-saran terhadap analisa dan perancangan yang 

dibuat agar tetap bermanfaat dan bisa digunakan seutuhnya dalam 

proses kerja pengolahan Informasi Emergency pada bagian 

Informasi di Badan Nasional pencarian dan Pertolongan 

(BASARNAS) Pangkalpinang. 
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