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ABSTRAK 

 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarbaru merupakan badan yang bertugas dalam hal 

pencegahan dan penanganan bencana di wilayah Kota Banjarbaru. BPBD Kota Banjarbaru mempunyai salah 

satu tugas dalam penggunaan bantuan logistik yang diterima dari pemerintah ataupun bantuan dari pihak lain. 

Ketika terjadi bencana di daerah bantuan logistik ini akan disalurkan kepada penduduk yang terdampak 

bencana. Permasalahan yang kerap muncul yaitu karena pengelolaan data secara manual dengan mengisi form 

bantuan masuk dan bantuan keluar sehingga membuat pekerjaan semakin lama dan tidak efisien mencatat ulang 

dengan membuat sebagian laporan mencari data lama untuk membongkar arsip pada ahirnya memperlama 

dalam hasil laporan yang menjadikan tidak akurat walaupun ada menggunakan komputerisasi tapi masih berupa 

data mentah yang proses pengelolaanya masih belum terstruktur rapi. Dari data yang ada, peranan komputer 

sangat penting dalam pengolahan data dan dapat memberikan informasi yang akurat. Komputer dipandang perlu 

karena komputer dapat memproses data serta merekap data dengan cepat dan komputer dipandang sebangai alat 

bantu utama untuk memberikan informasi.Kesimpulan yang didapat dengan adanya sistem dengan 

menggunakan metode waterfall dan bahasa pemrograman PHP serta Database MySQL. Meningkatkan efesiensi 

dan efektifitas kinerja pegawai dalam pengelolaan data pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan bencana. 

Mempermudah pengaksesan data dan informasi dalam monitoring data bantuan logistik.  

 

Kata Kunci: BPBD Kota Banjarbaru, Bencana, Bantuan, Logistik. 

 

 

ABSTRACT 

 

The Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Banjarbaru City is an agency in charge of disaster 

prevention and management in the Banjarbaru City area. BPBD Banjarbaru City has one of the tasks in the use 

of logistical assistance received from the government or assistance from other parties. When a disaster occurs 

in the area, this logistical aid will be distributed to the affected population.The problem that often arises is due 

to manual data management by filling in the incoming assistance and outgoing assistance forms so that it makes 

work longer and inefficient to re-record by making some reports look for old data to unload archives in the end 

which prolongs the results of reports which make it inaccurate even though there using computerization but still 

in the form of raw data whose management process is still not neatly structured. From existing data, the role of 

computers is very important in data processing and can provide accurate information. Computers are deemed 

necessary because computers can process data and recap data quickly and computers are seen as the main tool 

for providing information.The conclusions obtained with the system using the waterfall method and the PHP 

programming language and MySQL database. Improve the efficiency and effectiveness of employee 

performance in managing data on the implementation of disaster aid distribution activities. Facilitate data 

access and information in monitoring logistical assistance data. 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah 

 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kota Banjarbaru merupakan badan yang bertugas 

dalam hal pencegahan dan penanganan bencana di 

wilayah Kota Banjarbaru. Kantor BPBD Kota 

Banjarbaru beralamatkan di Jalan Trikora No 1 

Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. 

BPBD Kota Banjarbaru berfungsi sebagai unsur 

pelaksanaan pemerintah bertugas dan bertanggung 

jawab dalam mewujudkan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, 

terkoordinasi dan menyeluruh. 

Berkaitan dengan hal tersebut, BPBD Kota 

Banjarbaru mempunyai salah satu tugas dalam 

penggunaan bantuan logistik yang diterima dari 

pemerintah ataupun bantuan dari pihak lain. Ketika 

terjadi bencana di daerah bantuan logistik ini akan 

disalurkan kepada penduduk yang terdampak 

bencana. Dalam hal ini, BPBD Kota Banjarbaru 

memiliki peranan yang sangat penting terhadap 

pelaksanaan kegiatan penanganan bencana yaitu 

melakukan pendistribusian barang logistik untuk 

disalurkan kepada korban bencana. 

Dari data yang ada, peranan komputer sangat 

penting dalam pengolahan data dan dapat 

memberikan informasi yang akurat. Komputer 

dipandang perlu karena komputer dapat memproses 

data serta merekap data dengan cepat dan komputer 

dipandang sebangai alat bantu utama untuk 

memberikan informasi. Apalagi di kantor BPBD 

Kota Banjarbaru pengolahan data logistik harus 

dikelola secara cepat dan tepat, tidak efesien lagi 

bila data diolah secara manual dan akan terjadi 

kesalahan-kesalahan serta membutuhkan waktu 

yang cukup lama untuk mengolah semua itu.  

Pada BPBD Kota Banjarbaru selalu mencatat 

secara manual dengan mengisi form bantuan masuk 

dan bantuan keluar sehingga membuat pekerjaan 

semakin lama dan tidak efisien mencatat ulang 

dengan membuat sebagian laporan mencari data 

lama untuk membongkar arsip pada ahirnya 

memperlama dalam hasil laporan yang menjadikan 

tidak akurat walaupun ada menggunakan 

komputerisasi tapi masih berupa data mentah yang 

proses pengelolaanya masih belum terstruktur rapi. 

Telah dilihat dan diketahui pada kantor BPBD Kota 

Banjarbaru yang sudah memiliki fasilitas komputer 

dari segi hardware. Akan tetapi jika dilihat dari segi 

software ternyata masih belum maju, dan penulis 

hanya menemukan sistem aplikasi seperti 

Micrososft Office dan Excel saja dalam pembuatan 

database dan lain sebagainya khususnya dalam 

pembuatan laporan barang logistik, distribusi dan 

berbagai laporan lainnya. 

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan 

tentang pengolahan surat diantaranya adalah 

penelitian dengan judul “Rancang Bangun Sistem 

Informasi Bantuan Logistik Bencana Studi Kasus 

Pada BPBD Kabupaten Magelang”, (Rinawati, 

Sari, Priatamphatie, & Fahrudin, 2018). Penelitian 

“Sistem Informasi Pengelolaan Barang Logistik 

Bantuan Bencana Di Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

Berbasis Web”, (Afriansyah, 2018). Penelitian 

“Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data 

Korban Bencana pada Badan Penanggulangan 

Bencana (BPBD) Kota Ternate”, (Lamahamu & 

Subhan, 2018). Penelitian “Sistem Informasi 

Pengolahan Data Kebencanaan Berbasis Desktop 

Pada BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”, 

(Darmawan, 2017). Penelitian “Prototype Sistem 

Informasi Inventory Logistik Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi”, 

(Arvita & Meisak, 2019). 

Menurut (Rinawati, Sari, Priatamphatie, & 

Fahrudin, 2018),  Posko Induk (BPBD) mengalami 

kesulitan untuk melakukan fungsi pengawasan 

terhadap pendistribusian, persediaan bantuan 

dikarenakan pencatatan bantuan yang masih 

manual dengan bahasa pemrogaran adalah PHP dan 

database menggunakan MySQL, untuk penelitian 

berikutnya dapat dilakukan pengembangan sistem 

informasi bantuan logistik bencana pada berbagai 

jenis bencana dan berbagai wilayah di Indonesia.  

Menurut (Afriansyah, 2018), proses pendataan 

korban bencana masih lambat yang disebabkan 

karena masih memprosesnya secara manual dengan 

bahasa pemrogaran adalah PHP dan database 

menggunakan MySQL, untuk pengembangan 

selanjutnya tidak hanya membahas data logistik 

saja tetapi bisa juga ditambahkan data yang lain. 

Menurut (Lamahamu & Subhan, 2018), terjadi 

kesulitan ketika pimpinan ingin mengetahui 

ketersediaan logistik dan butuh waktu yang cukup 

lama untuk mencari data-data logistik masuk, 

keluar dan tersedia yang tersimpan sebelumnya 

dengan bahasa pemrogaran adalah Delphi, 

kekurangan dari penelitian ini adalah perlu 

memperbanyak pengawasan atau bimbingan ahli 

program agar memperoleh hasil yang maksimal 

dari suatu program tersebut. 

Menurut (Darmawan, 2017), sering terjadi 

kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan proses-

proses pengolahan data kebencanan dan juga 

terkadang waktu yang dibutuhkan terlalu lama 

dengan bahasa pemrogaran adalah Delphi, 

kekurangan dari penelitian ini adalah diperlukan 

dalam membangun sistem berbasis web sangatlah 

penting, untuk kemudahan proses data dimasa yang 

akan datang. 

Menurut (Arvita & Meisak, 2019), masih 

menggunakan sistem yang manual yang 

keseluruhan datanya belum terintegrasi dengan 

baik,  sehingga menyulitkan mengakses  informasi 

kebutuhan  logistik dengan bahasa pemrogaran 

adalah PHP dan database menggunakan MySQL, 

kekurangan dari penelitian ini adalah perlu adanya 



kelengkapan-kelengkapan program menyeluruh 

termasuk di dalamnya adalah pendukung yang 

mampu memproses data. 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, 

untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dapat 

dibuatkan suatu sistem untuk mengakomodir 

seluruh aktifitas penanggulangan bencana pada 

kantor BPBD Kota Banjarbaru yang berjudul 

“Aplikasi Penyaluran Dan Pengelolaan Data 

Bantuan Logistik Pada Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Banjarbaru”. 

 

1. Analisis Sistem Yang Berjalan 

 

Merupakan gambaran tentang bagaimana sistem 

yang sedang berjalan di BPBD Kota Banjarbaru 

sebelum dibuatnya sistem, saat ini sistem 

digunakan masih banyak ditemukan proses manual, 

walaupun ada menggunakan komputerisasi tapi 

masih berupa data mentah yang proses 

pengelolaannya masih belum terstruktur rapi. Telah 

diketahui pada BPBD Kota Banjarbaru yang sudah 

memiliki fasilitas komputer dari segi hardware. 

Akan tetapi jika dilihat dari segi software ternyata 

hanya sistem aplikasi seperti Micrososft Word dan 

Excel saja dalam pembuatan database dan lain 

sebagainya khususnya dalam pembuatan laporan 

barang logistik, distribusi dan berbagai laporan 

lainnya.  

Analisis sistem ini bertujuan untuk membuat sistem 

yang baru agar dapat lebih efektif dan efisien pada 

perusahaan dalam mengakomodir seluruh 

pengelolaan aktifitas seluruh aktifitas 

penanggulangan bencana. Dengan adanya aplikasi 

ini diharapkan dapat meningkatkan efesiensi dan 

efektifitas kinerja pegawai yang berbasis web 

dalam pengelolaan data, sehingga pegawai dapat 

mempercepat dalam menghasilkan informasi data 

dengan akurat sehingga tidak terjadinya kesulitan 

dalam pengolahan data menjadi relatif lebih mudah 

dan akurat. 

 

Flowchart Alur Sistem Yang Berjalan 

 

 
 

2. Analisis Kebutuhan Sistem 

 

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem lama 

untuk pengelolaan data bantuan logistik pada 

BPBD Kota Banjarbaru maka dapat diusulkan 

sistem baru untuk dapat diharapkan dapat 

meningkatkan efesiensi dan efektifitas kinerja 

pegawai yang berbasis web dalam pengelolaan 

data, sehingga pegawai dapat mempercepat dalam 

menghasilkan informasi data dengan akurat 

sehingga tidak terjadinya kesulitan dalam 

pengolahan data menjadi relatif lebih mudah dan 

akurat. Usulan sistem baru dapat dilihat pada 

flowmap dibawah ini: 

 

Flowmap Sistem Usulan 

 

 
 

3. Rancangan Model Sistem 

 

Perancangan sistem adalah merancang atau 

mendesain sistem yang baik, isinya adalah langkah-

langkah operasi dalam pengolahan data dan 

prosedur untuk operasi sistem. Rancangan model 

sistem APLIKASI PENYALURAN DAN 

PENGELOLAAN DATA BANTUAN LOGISTIK 

PADA BADAN PENANGGULANGAN 

BENCANA DAERAH KOTA BANJARBARU 

berbasis web berupa Use Case Diagram, Sequence 

Diagram, Activity Diagram, dan Class Diagram 

yang akan digambarkan seperti berikut : 

 

a. Use Case Diagram 

 
b. Sequence Diagram 

 



Sequence Diagram Login 

 
 

Sequence Diagram Registrasi 

 
 

Sequence Diagram Edit Profil 

 
 

Sequence Diagram Data Pegawai 

 
 

Sequence Diagram Data Posko 

 
 

Sequence Diagram Data Barang 

 
 

Sequence Diagram Data Distribusi 

 

Sequence Diagram Laporan 

 
 

c. Activity Diagram 

 

Activity Diagram Login 

 
 

Activity Diagram Registrasi 

 
 

Activity Diagram Edit Profil 

 
 

Activity Diagram Data Pegawai 

 
 



Activity Diagram Data Posko 

 
 

Activity Diagram Data Barang 

 
 

Activity Diagram Data Logistik 

 
 

Activity Diagram Data Barang 

 
 

Activity Diagram Data Distribusi 

 
 

Activity Diagram Laporan 

 
 

d. Class Diagram 

 
 

4. Rancangan Basis Data 

 

Perancangan basis data (database) merupakan garis 

besar keseluruhan sistem pengolah data elektornik 

yang akan dilakukan dalam membuat sebuah sistem 

aplikasi yang berbasis database yang membutuhkan 

rancangan yang memadai dikarenakan data yang 

akan diolah merupakan inti utama dari seluruh 

sistem yang berjalan. 

 

5. Rancangan Antarmuka Masukan Sistem 

 

1. Rancangan Halaman Depan 

Pada rancangan halaman depan ini adalah halaman 

pertama index website. 

 
 



2. Rancangan Form Login 

Pada rancangan form ini digunakan untuk masuk 

ke halaman aplikasi.

 
 

3. Rancangan Halaman Admin 

Rancangan Halaman Admin ini terdapat menu 

untuk masuk ke form yang digunakan untuk 

pengelolaan data. Pada menu Laporan cetak 

laporan. 

 
 

4.Rancangan Halaman Pegawai 

Rancangan Halaman Pegawai ini terdapat menu 

untuk masuk ke form yang digunakan untuk 

pengelolaan Data Bencana dan Data Dokumentasi. 

Kemudian terdapat informasi data Distribusi 

 
 

5.Rancangan Halaman Pemohon 

Rancangan Halaman Pemohon ini terdapat menu 

untuk masuk ke form yang digunakan untuk proses 

permohonan bantuan. 

 
 

6.Rancangan Halaman Data Logistik 

Rancangan Data ini digunakan mengelola data 

logistik yang telah disimpan. 

 
 

7.Rancangan Halaman Data Distrubusi 

Rancangan Data ini digunakan mengelola data 

distribusi yang telah disimpan. 

 
 

8.Rancangan Halaman Data Pegawai 

Rancangan Form ini digunakan untuk 

menginputkan data pegawai. 

 
 

9.Rancangan Halaman Data Posko 

Rancangan Data ini digunakan mengelola data 

posko yang telah disimpan. 

 
 

10.Rancangan Halaman Data Barang 

Rancangan Data ini digunakan mengelola data 

posko yang telah disimpan 



 
 

11.Rancangan Halaman Data Bencana 

Rancangan Data ini digunakan mengelola data 

bencana yang telah disimpan. 

 
 

12.Rancangan Halaman Data Dokumentasi 

Rancangan Data ini digunakan mengelola data 

yang telah disimpan. 

 
 

13.Rancangan Halaman Data Permohonan 

Rancangan Data ini digunakan mengelola data 

yang telah disimpan. 

 
 

6. Rancangan Antarmuka Keluaran Sistem 

 

1.Rancangan Laporan Rekapitulasi Bantuan Masuk 

 

2.Rancangan Laporan Rekapitulasi Bantuan Keluar 

 
 

3.Rancangan Laporan Penerimaan Dan 

Pengeluaran Barang 

 
 

4.Rancangan Laporan Rekapitulasi Persediaan 

 
 

5.Rancangan Laporan Distribusi 

 
 

6. Rancangan Laporan Bencana 

 



 
 

7.Rancangan Laporan Permohonan 

 
 

8.Rancangan Laporan Dokumentasi 

 
 

9.Rancangan Laporan Posko 

 
 

10.Rancangan Laporan Pegawai 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Antarmuka Masukan 

 

1. Tampilan Antarmuka Halaman Login 

 

 
 

2. Tampilan Antarmuka Halaman Depan 

 

 
 

3.Tampilan Antarmuka Halaman Admin 

 

 
 

4.Tampilan Antarmuka Halaman Pegawai 

 



 
 

5.Tampilan Antarmuka Halaman Data Logistik 

 
 

6.Tampilan Antarmuka Halaman Data Distribusi 

 
 

7.Tampilan Antarmuka Halaman Data Pegawai 

 
 

8.Tampilan Antarmuka Halaman Posko 

 
 

9.Tampilan Antarmuka Halaman Data Barang 

 
 

10.Tampilan Antarmuka Halaman Data Bencana 

 



 
 

11.Tampilan Antarmuka Halaman Data 

Dokumentasi 

 
 

12.Tampilan Antarmuka Halaman Data 

Permohonan 

 
 

13.Tampilan Antarmuka Halaman Data 

Permohonan 

 

 
 

14.Tampilan Antarmuka Halaman Data 

Permohonan 

 
 

Hasil Antarmuka Keluaran 

 

1. Tampilan Laporan Rekapitulasi  Bantuan Masuk 

 
 

2. Tampilan Laporan Rekapitulasi Bantuan Keluar 

 



3.Tampilan Laporan Penerimaan dan pengeluarn 

 
 

4.Tampilan Laporan Rekapitulasi Persediaan 

 
 

5. Laporan Distribusi 

 
 

6. Laporan Bencana 

 

7.Laporan Permohonan 

 
 

8.Laporan Dokumentasi 

 
 

9.Laporan Posko 

10.Laporan Pegawai 



 
11.Laporan Kedaluwarsa 

 
 

Hasil Pengujian Sistem 

 

1. Pengujian Form Login 

Skenario Uji : Input “Username” dan “Password” 

dilanjutkan klik tombol “Login  

Hasil Diharapakan : Apabila tombol login di klik 

maka akan masuk tampilan menu utama  

Kesimpulan : Valid 

 

2. Pengujian Form Data Logistik 

Skenario Uji : Memasukkan  semua input pada 

aplikasi dengan benar, lalu klik button simpan 

Hasil Diharapakan : Sistem akan menerima dan 

menampilkan pesan “Data Berhasil Disimpan” 

Kesimpulan : Valid 

 

3. Pengujian Form Data Distribusi 

Skenario Uji : Memasukkan  semua input pada 

aplikasi dengan benar, lalu klik button simpan 

Hasil Diharapakan : Sistem akan menerima dan 

menampilkan pesan “Data Berhasil Disimpan” 

Kesimpulan : Valid 

 

4. Pengujian Form Data Pegawai 

Skenario Uji : Memasukkan  semua input pada 

aplikasi dengan benar, lalu klik button simpan 

Hasil Diharapakan : Sistem akan menerima dan 

menampilkan pesan “Data Berhasil Disimpan” 

Kesimpulan : Valid 

 

5.Pengujian Form Data Posko 

Skenario Uji : Memasukkan  semua input pada 

aplikasi dengan benar, lalu klik button simpan 

Hasil Diharapakan : Sistem akan menerima dan 

menampilkan pesan “Data Berhasil Disimpan” 

Kesimpulan : Valid 

 

6.Pengujian Form Data Barang 

Skenario Uji : Memasukkan  semua input pada 

aplikasi dengan benar, lalu klik button simpan 

Hasil Diharapakan : Sistem akan menerima dan 

menampilkan pesan “Data Berhasil Disimpan” 

Kesimpulan : Valid 

 

6.Pengujian Form Data Barang 

Skenario Uji : Memasukkan  semua input pada 

aplikasi dengan benar, lalu klik button simpan 

Hasil Diharapakan : Sistem akan menerima dan 

menampilkan pesan “Data Berhasil Disimpan” 

Kesimpulan : Valid 

 

KESIMPULAN 

 

Hal–hal   yang   dapat  disimpulkan dalam laporan 

Aplikasi Penyaluran Dan Pengelolaan Data 

Bantuan Logistik Pada Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Banjarbaru ini, yaitu : 

1. Dengan adanya aplikasi yang dapat 

mengakomodir seluruh aktifitas penyaluran 

bantuan maka dapat meningkatkan efesiensi dan 

efektifitas kinerja pegawai dalam pengelolaan 

data, sehingga pegawai dapat mempercepat 

dalam menghasilkan informasi data dengan 

akurat sehingga tidak terjadinya kesulitan dalam 

pengolahan data menjadi relatif lebih mudah 

dan akurat. 

2. Mempermudah pengaksesan data dan informasi 

panyaluran bantuan mengenai pelaksanaan 

kegiatan penanganan bencana sehingga tidak 

terjadinya kesulitan dalam monitoring data 

bantuan logistik 

3. Mempermudah proses pengolahan data bantuan 

logistik serta mencakup penyimpanan yang 

lebih efektif dalam database. 

4. Pengelolaan data yang lebih mudah dan 

terstruktur agar meminimalisir kesalahan dalam 

pembuatan laporan. 

 

SARAN 

 

Aplikasi Penyaluran Dan Pengelolaan Data 

Bantuan Logistik Pada Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Banjarbaru ini masih jauh 

dari kata sempurna dan masih banyak memiliki 



kekurangan. Untuk itu, perlu dilakukan 

pengembangan dan penyempurnaan lebih lanjut.  

Adapun saran agar aplikasi ini bisa berjalan dengan 

optimal dan lebih menarik yaitu sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini masih perlu dikembangkan tidak 

hanya dari segi fungsi, tetapi juga dari tampilan 

user interface dan tambahan fitur.  

2. Aplikasi ini diharapkan mampu dikembangkan 

untuk lingkungan instansi lain dengan 

menyesuaikan kondisi instansi tersebut. 

3. Aplikasi memungkinkan dapat dikembangkan 

dengan aplikasi berbasis android agar petugas 

dapat mendokumentasikan penyaluran bantuan 

secara langsung saat di lapangan. 
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