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ABSTRAK 

 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru adalah instansi atau Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) pemerintah yang mempunyai tugas untuk membantu mengkoordinasikan perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu. Tentunya saat ini BPBD dalam 

melaksanakan proses sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan sesudah terjadi bencana pendataan masih 

dilakukan secara manual melalui pencatatan pada buku. 

Dengan membangun suatu aplikasi secara daring (dalam jaringan), data pegawai, data keajadian, data 

petugas, data pelapor, data penanggulangan, data logistik, data posko, data penerima, data distribusi dan data 

kerusakan maka akan berbasis web. Sehingga memberikan kemudahan bagi korban yang terkena musibah atau 

bencana alam untuk melaporkan bencana dan memudahkan kantor BPBD Kota Banjarbaru ini melalui 

pengembangan aplikasi data siaga bencana sehingga mempermudah pendataan dan pendistribusian bantuan pasca 

bencana agar bantuan dapat tersalurkan secara efisien. 

Metode perancangan yang dipergunakan untuk mengidentifikasi perancangan sistem ini meliputi, struktur 

tabel dalam database dan beberapa peracancangan pembuatan diagram- diagram alur.pembuatan sistem ini tidak 

lupt dari menggunakan software Sublime Text, dengan Bahasa pemrograman PHP, dan menggunakan database 

MYSQL. 

Dengan adanya Aplikasi Penanggulangan Bencana Pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Banjarbaru dapat membantu dalam pemrosesan data. 
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ABSTRACT 

 

The Banjarbaru City Disaster Management Agency is a government agency or Regional Working Unit 

(RWU) that has the task of helping coordinate planning and implementation of integrated disaster and emergency 

management activities. Of course, currently BPBD is conducting processes before a disaster occurs, when a disaster 

occurs, and after a disaster, data collection is still done manually through recording in books. 

By building an online application (in the network), employee data, incident data, officer data, reporter 

data, prevention data, logistical data, postal data, recipient data, distribution data and damage data will be web-

based. So as to provide convenience for victims affected by natural disasters or disasters to report disasters and 

facilitate the Banjarbaru City BPBD office through the development of a disaster preparedness data application so 

as to facilitate data collection and distribution of post-disaster assistance so that assistance can be channeled 

efficiently. 

The design method used to identify the design of this system includes, table structure in the database and 

some design flowcharts. Making this system does not escape from using Sublime Text software, with the PHP 

programming language, and using the MYSQL database. 

With the Disaster Management Application at the Regional Disaster Management Agency Office of 

Banjarbaru City, it can assist in data processing. 
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PENDAHULUAN 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru adalah instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) pemerintah yang dibentuk tahun 2016, yang beralamat Jl. Trikora No.1 Banjarbaru Kalimantan Selatan. 

BPBD mempunyai tugas untuk membantu mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan 

bencana dan kedaruratan secara terpadu, serta melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan mulai dari 

sebelum, pada saat, dan setelah terjadi bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagagaan, penanganan darurat, 

dan pemulihan. 

Pada saat ini komputer memegang peranan penting dalam suatu pekerjaan serta dapat meningkatkan kualitas 

dan kuantitas pekerjaan tersebut. Banyak pekerjaan yang dilakukan pada setiap instansi maupun organisasi dapat 

berjalan dengan baik jika menggunakan media komputer sebagai alat bantu. Dengan media komputer dapat 

memberikan manfaat dalam pengelolaan data, jika hal tersebut  dapat dimanfaatkan dan dibuat dalam sebuah sistem 

agar lebih efisien dan mudah  dalam mengelola data tersebut untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh 

instansi maupun organisasi untuk mencapai satu tujuan. Untuk itu, diperlukan suatu sistem informasi yang baik, 

dimana sistem informasi tersebut merupakan suatu dukungan yang dapat memberikan pelayanan terhadap 

permasalahan yang dihadapi perusahaan swasta maupun instansi pemerintah. Salah satunya yang terjadi pada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru. Program BPBD Kota Banjarbaru dalam penanggulangan 

pengelolaan bencana melalui tiga bagian yakni sosialisasi, simulasi, dan rehabilitas karena dengan adanya program 

BPBD dalam pengelolaan penanggulangan bencana ini akan lebh terstruktur, terencana maksimal dalam 

pengerjaannya. 

Saat ini BPBD dalam melaksanakan proses sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan sesudah terjadi 

bencana pendataan masih dilakukan secara manual melalui pencatatan pada buku. Apabila pada saat pencarian data 

atau pembuatan laporan masih dengan membuka lembaran dokumen catatan sehingga menghambat kelancaran 

aktivitas operator untuk menginput laporan pendataan bencana. Sistem yang dibuat berbasis web menggunakan 

database sebagai penyimpan data. Penyimpan data didalam database dapat meminimalisir kemungkinan data 

tersebut hilang atau terkena virus komputer yang mengakibatkan data itu rusak. 

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan pelayanan terpadu diantaranya adalah penelitian dengan 

judul “Perancangan sistem informasi pengolahan data korban bencana pada Badan Penanggulangan Bencana 

(BPBD) Kota Ternate”, (Abdul Syah Lamahamu, 2018). Penelitian “Sistem informasi data korban kebencanaan 

berbasis web”, (Zulfan, Bahagia, Ahmadian, & Satria, 2017) dan “Analisis dan Perancangan Sistem Pengumpulan 

Data Bencana Alam” (Julianto, 2015). 

Menurut Abdul Syah Lamahamu, dengan adanya sistem ini pada dapat mempermudah admin dalam mengelola 

data bencana serta meningkatkan kinerja pelayanan pada BPBD Kota Ternate. (Abdul Syah Lamahamu, 2018).  

Menurut Hendri Ahmadian pada Perancangan Sistem Informasi ini data bencana pada Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Aceh yang dapat mengolah data bencana khususnya pada lingkungan Kabupaten Aceh dengan 

menginput form yang telah dibangun yaitu form data kecamatan, desa, jenis bencana, user, korban, kerusakan, 

sector, dan bantuan. (Zulfan, Bahagia, Ahmadian, & Satria, 2017).  Menurut Eddy Julianto, Data yang terkumpul 

akan disajikan dalam bentuk web dan terampil pada peta, sehingga memudahkan instansi terkait dalam memantau 

kondisi bencana dan korban bencana. (Julianto, 2015). 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka perlu dibuat suatu program pengolahan data yang berbasis 

komputer guna dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi, dengan judul “APLIKASI PENANGGULANGAN 

BENCANA PADA KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA 

BANJARBARU”, yang mampu untuk menyimpan secara efisien, mempermudah dan mempercepat dalam mencari 

korban-korban data bencana. 

 

METODE 

Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1. Observasi 

Pengumpulan data yang dilakukan langsung terjun ketempat yang di jadikan objek penelitian yaitu pada 

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru dengan menggunakan catatan informasi 

atau melihat buku yang berisi catatan catatan yang ada pada kantor BPBD. Waktu observasi dilakukan 

selama 3 minggu.  

2. Wawancara 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui komunikasi/percakapan langsung dengan mengunjungi 

bagian Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Banjarbaru yaitu Bapak Bahrani S.sos, MM 

dan beberapa petugas lapangan salah satunya yaitu Bapak Sholihin Rifai yang telah menjelaskan 

bagaimana proses siaga bencana ini dijalankan, dari tahap sebelum bencana, saat bencana dan sesudah 

bencana yang saat ini data nya masih menggunakan catatan buku.  

 

 



 

3. Studi Kepustakaan 

Pada metode ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dari berbagai 

buku-buku, catatan-catatan, dan gambar-gambar yang menunjang penyusunan laporan skripsi ini. 

Tahap Perangkat Lunak 

Tahap perangkat lunak dalam proses perancangan analisis dan pengembangan sistem menggunakan metode 

waterfall, tahap-tahap proses metode waterfall yaitu : 

 
Gambar 1.  Metode Waterfall 

a. Requirement Definition 

Tahap ini pengembang sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk memahami perangkat lunak 

yang diharapkan oleh pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut. Informasi ini biasanya dapat 

diperoleh melalui wawancara, diskusi atau survei langsung. Informasi dianalisi untuk mendapatkan data 

yang dibutuhkan oleh pengguna. 

b. System and Software Design 

Tahap ini spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan dipelajari dalam fase ini dan desain sistem 

disisapkan. Desain sistem membantu dalam menentukan perangkat keras (hardware) dan sistem 

persyaratan dan juga membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. 

c. Implementation and Unit Testing 

Tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan di program kecil yang disebut unit, yang terintegrasi dalam 

tahap selanjutnya. Setiap unit dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut sebagai unit 

testing. 

d. Integration and System Testing 

Tahap ini seluruh unit yang dikembangkan dalam tahap implementasi diintegritaskan ke dalam sistem 

setelah pengujian yang dilakukan masing-masing unit. Setelah integrasi seluruh sistem diuji untuk 

mengecek setiap kegagalan maupun kesalahan. 

e. Operation and Maintance 

Tahap akhir dalam metode waterfall. Perangkat lunak yang sudah jadi, dijalankan serta dilakukan 

pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah 

sebelumnya. Perbaikam implementasi unit sitem dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Terhadap Sistem Lama 
Alur sistem pelayanan pendataan bencana yang sedang berjalan saat ini pada Kantor Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Banjarbaru dapat dilihat pada flowchart dibawah ini : 

 
Gambar 2. Flowchart Sistem Lama 

 

Berdasarkan tabel diatas, pendataan bencana di BPBD Bidang Kedaruratan dan Logistik mencatat kejadian 

bencana, lalu diterima Bidang Pusdalops untuk direkap datanya, data direkap dibuku, setelah rekapan data dicatat, 

diantar ke pimpinan untuk melihat  rekapan data tersebut. 

 



 

Usulan Sistem Baru 

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem lama untuk pendataan bencana pada BPBD Kota Banjarbaru maka 

dapat diusulkan sistem baru untuk dapat diharapkan dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas kinerja pegawai 

yang berbasis web dalam pendataan bencana, sehingga pegawai dapat mempercepat dalam menghasilkan informasi 

data dengan akurat sehingga tidak terjadinya kesulitan dalam pendataan bencana menjadi relatif lebih mudah dan 

akurat. Usulan sistem baru dapat dilihat pada flowmap dibawah ini: 

Gambar 3. Flowmap Usulan Sistem Baru 

 Berdasarkan analisis aplikasi penanggulangan bencana dapat di gambarkan sebagai berikut : 

1. Pelapor dapat mendaftar atau register account terlebih dahulu. 

2. Pelapor dapat login ke aplikasi setelah register. 

3. Pelapor dapat melaporkan kejadian dengan menambahkan data kejadian pada menu data pelapor dan 

status kejadian akan menjadi pending. 

4. Setelah selesai pelapor melaporkan kejadian maka data tersebut akan di verifikasi oleh admin dan status 

akan menjadi terverifikasi pada pelapor. 

5. Admin mempunyai tugas menambahkan Data Kejadian, Data Petugas, Data Kerusakan, Data 

Penanggulangan, Data Posko, Data Logistik, Data Distribusi, Data Penerima, Data Pegawai. 

6. Pemimpin hanya bisa mempunyai akses melihat hasil laporan. 

 

Rancangan Model Sistem 

Use Case Diagram 

 
Gambar 4. Use Case Diagram 

 
Gambar diatas terdapat 3 aktor yang terdiri dari Pelapor, Admin, Pimpinan. Pelapor hanya bisa melaporkan 

kejadian. Admin memverifikasi data pelapor dan melakukan semua aksi pengolah data pada semua sistem.  

Pimpinan hanya dapat melihat hasil data laporan dari menu menu aplikasi. 

 



 

Activity Diagram 

1. Activity Diagram Pelapor 

 
Gambar 5. Activity Diagram Pelapor 

a. User masuk ke halaman registrasi 

b. User melakukan penginputan nama, username dan password 

c. User masuk kehalaman login. 

d. User melakukan penginputan username dan password 

e. Apabila user salah dalam menginput password , maka gagal login 

f. Setelah berhasil login maka tampil menu pelapor 

g. Klik menu pelapor, lalu tambah data pelapor 

 

2. Activity Diagram Verifikasi Pelapor 

 
Gambar 6. Activity Diagram verifikasi pelapor 

a. Admin masuk ke halaman login 

b. Admin melakukan penginputan username dan password 

c. Apabila admin salah dalam menginput password, maka gagal login 

d. Setelah berhasil login maka tampil menu utama 

e. Klik menu pelapor, lalu tampil data pelapor, data di cek jika data benar maka  di verifikasi  dan jika 

data salah maka di pending. 

 

3. Activity Diagram Kejadian 

 

Gambar 7. Activity Diagram Kejadian 

 



 

a. Admin masuk ke halaman login 

b. Admin melakukan penginputan username dan password 

c. Jika admin salah dalam menginput password , maka gagal login 

d. Setelah berhasil login maka tampil menu utama  

e. Klik menu kejadian, lalu tampil data kejadian, menambahkan data kejadian lalu klik tombol simpan. 

 

4. Activity Diagram Kerusakan 

 
Gambar 8. Activity Diagram Kerusakan 

a. Admin masuk ke halaman login 

b. Admin melakukan penginputan username dan password 

c. Jika admin salah dalam menginput password , maka gagal login 

d. Setelah berhasil login maka tampil menu utama  

e. Klik menu kerusakan, lalu tampil data kerusakan, menambahkan data kejadian lalu klik tombol 

simpan. 

 

5. Activity Diagram Penanggulangan 

 
Gambar 9. Activity Diagram Penanggulangan 

a. Admin masuk ke halaman login 

b. Admin melakukan penginputan username dan password 

c. Jika admin salah dalam menginput password , maka gagal login 

d. Setelah berhasil login maka tampil menu utama  

e. Klik menu Penanggulangan, lalu tampil data Penanggulangan, menambahkan data penanggulagan lalu 

klik tombol simpan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Activity Diagram Posko. 

 
Gambar 10. Activity Diagram Posko 

a. Admin masuk ke halaman login 

b. Admin melakukan penginputan username dan password 

c. Jika admin salah dalam menginput password , maka gagal login 

d. Setelah berhasil login maka tampil menu utama  

e. Klik menu posko, lalu tampil data posko, menambahkan data posko lalu klik tombol simpan. 

 

7. Activity Diagram Logistik 

 
Gambar 11. Activity Diagram Logistik 

a. Admin masuk ke halaman login 

b. Admin melakukan penginputan username dan password 

c. Jika admin salah dalam menginput password , maka gagal login 

d. Setelah berhasil login maka tampil menu utama  

e. Klik menu logistik, lalu tampil data logistik, menambahkan data logistik lalu klik tombol simpan. 

 

8. Activity Diagram Distribusi 

 
Gambar 12. Activity Diagram Distribusi 

a. Admin masuk ke halaman login 

b. Admin melakukan penginputan username dan password 

c. Jika admin salah dalam menginput password , maka gagal login 

d. Setelah berhasil login maka tampil menu utama  

e. Klik menu distribusi, lalu tampil data distribusi, menambahkan data distribusi lalu klik tombol simpan. 

 



 

9. Activity Diagram Penerima 

 
Gambar 13. Activity Diagram Penerima 

a. Admin masuk ke halaman login 

b. Admin melakukan penginputan username dan password 

c. Jika admin salah dalam menginput password , maka gagal login 

d. Setelah berhasil login maka tampil menu utama  

e. Klik menu penerima, lalu tampil data penerima, menambahkan data penerima lalu klik tombol simpan. 

 

10. Activity Diagram Pegawai 

 
Gambar 14. Activity Diagram Pegawai 

a. Admin masuk ke halaman login 

b. Admin melakukan penginputan username dan password 

c. Jika admin salah dalam menginput password , maka gagal login 

d. Setelah berhasil login maka tampil menu utama  

e. Klik menu pegawai, lalu tampil data pegawai, menambahkan data pegawai lalu klik tombol simpan. 

 

11. Activity Diagram Petugas 

 
Gambar 15.  Activity Diagram Petugas 

a. Admin masuk ke halaman login 

b. Admin melakukan penginputan username dan password 

c. Jika admin salah dalam menginput password , maka gagal login 

d. Setelah berhasil login maka tampil menu utama  

e. Klik menu petugas, lalu tampil data petugas, menambahkan data petugas lalu klik tombol simpan. 

 



 

Sequence Diagram 

 
Gambar 16. Diagram Sequence Login 

Gambar diatas menjelaskan setiap aktor diharuskan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum 

melakukan login dan dapat mengakses halaman utama sesuai hak akses yang dimiliki. 

 

 
Gambar 17. Diagram Sequence Pelapor 

Gambar diatas menjelaskan pelapor dapat melihat data pelapor dan menambahkan data pelapor, yang nantinya 

akan di verifikasi oleh admin. Pelapor juga dapat mencetak data pelapor. 

 

 
Gambar 18. Diagram Sequence Admin 

Gambar diatas menjelaskan admin dapat melihat data pelapor, memverifikasi data pelapor dan mencetak data 

pelapor, menambah data kejadian dan mencetak data kejadian, menambah data penerima dan mencetak data 

penerima, menambah data logistik dan mencetak data logistik, menambah data distribusi dan mencetak data 

distribusi, menambah data kerusakan dan mencetak data kerusakan, menambah data petugas dan mencetak data 

petugas, menambah data penanggulangan dan mencetak data penanggulangan, menambah data posko dan mencetak 

data posko, menambah data pegawai dan mencetak data pegawai. 



 

 
Gambar 19. Diagram Sequence Pimpinan 

Gambar diatas menjelaskan pimpinan hanya dapat melihat dan mencetak data pelapor, penerima, kejadian, 

logistik, distribusi, kerusakan, petugas, penanggulangan, posko dan pegawai. 

 

Class Diagram 
Class diagram mendeskripsikan jenis-jenis objek didalam sistem dan berbagai macam hubungan statis. Class 

diagram aplikasi penanggulangan bencana pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

 
Gambar 20. Class Diagram 

 

Hasil Tampilan Aplikasi 

Tampilan Antarmuka Masukan Aplikasi 

1. Tampilan Login  

Halaman Login berfungsi sebagai akses admin, pelapor dan pemimpin menuju Aplikasi data pelapor, data 

pegawai, data petugas, data kejadian, data kerusakan, data penanggulangan, data posko, data logistik, data 

distribusi, dan data penerima. Halaman ini berfungsi sebagai sistem keamanan yang diperuntukkan kepada 

admin. Caranya pertama masukkan username dan password yang telah ada dan tekan tombol login. 

 
Gambar 21. Halaman Login  



 

2. Tampilan Menu Utama Pelapor 

Halaman menu utama pelapor ini berfungsi sebagai melaporkan kejadian bencana dimana di dalam menu 

utama pelapor hanya terdapat menu data pelapor dan tombol keluar, pada dashboard terdapat foto-foto 

petugas, struktur organisasi dan kalender. 

 
Gambar 22. Halaman Menu Utama Pelapor 

 

3. Tampilan Menu Utama Admin 

Halaman menu utama admin ini berfungsi sebagai menu utama untuk mengakses menu-menu yang 

terdapat pada admin menu tersebut ada menu utama, data bencana, dan report, di tampilan dashboard 

terdapat kalender dan struktur struktur organisasi bpbd dan terdapat data counts yaitu data kejadian, data 

pegawai, data kerusakan, data pelapor dan profil di pojok kanan atas. 

 
Gambar 23. Halaman Menu Utama Admin 

 
4. Tampilan Halaman Pelapor 

Halaman pelapor ini berfungsi untuk menampilkan data pelapor yang isinya no, id, tanggal, nik, nama, 

status keluarga, alamat, telepon, kejadian, lokasi, kerugian, verifikasi dan foto kejadian selain berfungsi 

untuk menampilkan data berfungsi juga untuk menambah data, hapus data, edit data, verifikasi data, 

mencari data dan juga print data pelapor. 

 
Gambar 24. Tampilan Halaman Pelapor 

 



 

5. Tampilan Halaman Posko 

Halaman posko berfungsi untuk menampilkan data posko yang isinya no, jenis kejadian, nama posko, 

lokasi, kapasitas, dan penanggung jawab selain berfungsi untuk menampilkan data berfungsi juga untuk 

menambah data, edit data, hapus data, mencari data dan juga print data posko. 

 
Gambar 25. Tampilan Halaman Posko 

 

6. Tampilan Halaman Petugas 

Halaman petugas ini berfungsi untuk menampilkan data petugas yang isinya no, nip, nama, ttl, alamat, 

telepon, bagian, dan status selain berfungsi untuk menampilkan data berfungsi juga untuk menambah 

data, edit data, hapus data, mencari data dan juga print data petugas. 

 
Gambar 26. Tampilan Halaman Petugas 

 

7. Tampilan Halaman Penerima Bantuan 

Halaman penerima bantuan berfungsi untuk menampilkan data penerima yang isinya no, tanggal, data 

penerima, dan data logistik. Selain berfungsi untuk menampilkan data berfungsi juga untuk menambah 

data, edit data, hapus data, mencari data dan juga print data penerima bantuan. 

 
Gambar 27. Tampilan Halaman Penerima Bantuan 

 

8. Tampilan Halaman Penanggulangan Bencana 

Halaman penanggulangan bencana berfungsi untuk menampilkan data penanggulangan yang isinya no, 

tanggal, waktu, jenis bencana, bentuk bantuan, petugas, dan lokasi kejadian selain berfungsi untuk 

menampilkan data berfungsi juga untuk menambah data, edit data, hapus data, mencari data dan juga 

print data penanggulangan bencana. 

 
Gambar 28. Tampilan Halaman Penanggulangan Bencana 



 

9. Tampilan Halaman Pegawai 

Halaman pegawai ini berfungsi untuk menampilkan data pegawai yang isinya no, nip, nama, tempat, 

tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, jabatan, dan status selain berfungsi untuk menampilkan data 

berfungsi juga untuk menambah data, edit data, hapus data, mencari data dan juga print data pegawai. 

 
Gambar 29. Tampilan Halaman Pegawai 

 

10. Tampilan Halaman Logistik 

Halaman logistik berfungsi untuk menampilkan data logistik yang isinya no, tanggal, jenis bantuan, nama 

barang, jumlah, sumber bantuan, dan nama petugas selain berfungsi untuk menampilkan data berfungsi 

juga untuk menambah data, edit data, hapus data, mencari data dan juga print data logistik. 

 
Gambar 30. Tampilan Halaman Logistik 

 

11. Tampilan Halaman Kerusakan 

Halaman kerusakan berfungsi untuk menampilkan data kerusakan yang isinya no, kejadian, kerusakan, 

kerugian, dan keterangan. Selain berfungsi untuk menampilkan data berfungsi juga untuk menambah 

data, edit data, hapus data, mencari data dan juga print data kerusakan. 

 
Gambar 31. Tampilan Halaman Kerusakan Pasca Bencana 

 

12. Tampilan Halaman Kejadian 

Halaman kejadian ini berfungi untuk menampikan data kejadian yang isinya no, tanggal, jam, kejadian,  

lokasi, pelapor, dan telepon selain berfungsi untuk menampilkan data berfungsi juga untuk menambah 

data, edit data, hapus data, mencari data dan juga print data kejadian. 

 
Gambar 32. Tampilan Halaman Kejadian 



 

13. Tampilan Halaman Distribusi 

Halaman distribusi berfungsi untuk menampilkan data distribusi yang isinya no tanggal, jenis bantuan, 

petugas dan pelapor. selain berfungsi untuk menampilkan data berfungsi juga untuk menambah data, edit 

data, hapus data, mencari data dan juga print data distribusi. 

 
Gambar 33. Tampilan Halaman Distribusi 

 

14. Tampilan Halaman Input Pelapor 

Halaman input pelapor berfungsi untuk menginput data yang isinya tanggal, nik, nama pelapor, tempat 

lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status keluarga, alamat, telepon, kejadian, lokasi, kerugian, dan foto 

kejadian, ketika pelapor menekan tombol simpan maka data yang diisi akan tersimpan, tombol reset 

berfungsi untuk menghapus, dan tombol batal berfungsi untuk kembali kehalaman tampilan tabel data 

pelapor. 

 
Gambar 34. Tampilan Halaman Input Pelapor 

15. Tampilan Halaman Input Pegawai 

Halaman Input pegawai berfungsi untuk menginput data isinya no, nip, nama pegawai, tempat tanggal 

lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, jabatan dan status. Admin mengisi data pegawai dan menekan 

tombol simpan maka data yang diisi akan tersimpan, tombol reset berfungsi untuk menghapus, dan 

tombol batal berfungsi untuk kembali kehalaman tampilan tabel data pegawai. 

 

Gambar 35. Tampilan Halaman Input Pegawai 

16. Tampilan Halaman Input Petugas  

Halaman input petugas berfungsi untuk menginput data yang isinya no, nip, nama petugas, tempat lahir, 

tanggal lahir, alamat, telepon, bagian dan status pada status admin diminta memilih aktif dan tidak aktif, 

aktif petugas masih bekerja lapangan sedangkan tidak aktif petugas tidak sedang bekerja lapangan, 

Admin mengisi data petugas dan menekan tombol simpan maka data yang diisi akan tersimpan, tombol 

reset berfungsi untuk menghapus, dan tombol batal berfungsi untuk kembali kehalaman tampilan tabel 

data petugas. 



 

 

Gambar 36. Tampilan Halaman Input Petugas 

17. Tampilan Halaman Input Kejadian 

Halaman input kejadian berfungsi untuk menampilkan data yang isinya no, tanggal, jam, kejadian, lokasi, 

id pelapor, nama pelapor, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat dan telepon. Admin mengisi 

data kejadian dan menekan tombol simpan maka data yang diisi akan tersimpan, tombol reset berfungsi 

untuk menghapus, dan tombol batal berfungsi untuk kembali kehalaman tampilan tabel data kejadian.  

 
Gambar 37. Tampilan Halaman Input Kejadian 

 

18. Tampilan Halaman Input Penanggulangan  

Halaman input penanggulangan berfungsi untuk menampilkan data yang isinya no, tanggal, waktu, jenis 

bencana, bentuk bantuan, petugas lapangan dan lokasi kejadian. Admin mengisi data penanggulangan 

dan menekan tombol simpan maka data yang diisi akan tersimpan, tombol reset berfungsi untuk 

menghapus, dan tombol batal berfungsi untuk kembali kehalaman tampilan tabel data penanggulangan. 

 
Gambar 38. Tampilan Halaman Input Penanggulangan Bencana 

 

19. Tampilan Halaman Input Logistik 

Halaman input logistik berfungsi untik menampilkan data yang isinya no, tanggal pendistribusian, jenis 

bantuan, nama barang, jumlah, sumber bantuan, nama petugas, penerima. Admin mengisi data logistik 

dan menekan tombol simpan maka data yang diisi akan tersimpan, tombol reset berfungsi untuk 

menghapus, dan tombol batal berfungsi untuk kembali kehalaman tampilan tabel data logistik. 

. 

Gambar 39. Tampilan Halaman Input Logistik 



 

20. Tampilan Halaman Input Posko 

Halaman input posko berfungsi menampilkan data yang isinya no, jenis kejadian, nama posko, lokasi, 

kapasitas dan penanggung jawab. Jenis kejadian berisi pilihan kejadian yang sudah di laporkan oleh 

pelapor. Admin mengisi data posko dan menekan tombol simpan maka data yang diisi akan tersimpan, 

tombol reset berfungsi untuk menghapus, dan tombol batal berfungsi untuk kembali kehalaman tampilan 

tabel data posko. 

 
Gambar 40. Tampilan Halaman Input Posko 

 

21. Tampilan Halaman Input Penerima Bantuan  

Halaman input penerima bantuan berfungsi untuk menampilkan data yang isinya no, tanggal, id pelapor, 

nama pelapor, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telpon, logistik, jumlah bagian dari data 

penerima dan data logistik. Admin mengisi data penerima bantuan dan menekan tombol simpan maka 

data yang diisi akan tersimpan, tombol reset berfungsi untuk menghapus, dan tombol batal berfungsi 

untuk kembali kehalaman tampilan tabel data penerima bantuan. 

 

Gambar 41. Tampilan Halaman Input Penerima Bantuan 

22. Tampilan Halaman Input Distribusi 

Halaman input distribusi berfungsi untuk menampilkan data yang isinya no, tanggal, jenis bantuan, 

jumlah, petugas lapangan dan penerima bantuan, nama pelapor. Admin mengisi data distribusi dan 

menekan tombol simpan maka data yang diisi akan tersimpan, tombol reset berfungsi untuk menghapus, 

dan tombol batal berfungsi untuk kembali kehalaman tampilan tabel data distribusi. 

 

Gambar 42. Tampilan Halaman Input Distribusi 

23. Tampilan Halaman Input Kerusakan Bencana 

Halaman input kerusakan bencana berfungsi untuk menampilkan data yang isinya no, id pelapor, nama 

pelapor, kejadian, kerusakan bencana, kerugian dan keterangan. Admin mengisi data kerusakan dan 



 

menekan tombol simpan maka data yang diisi akan tersimpan, tombol reset berfungsi untuk menghapus, 

dan tombol batal berfungsi untuk kembali kehalaman tampilan tabel data kerusakan bencana. 

 

Gambar 43. Tampilan Halaman Input Kerusakan Bencana 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Tampilan Halaman Laporan Penerima Bantuan 

Halaman laporan penerima bantuan berfungsi untuk menampilkan data penerima dan mencetak menjadi 

sebuah laporan. Caranya filter tanggal data yang ingin ditampilkan terlebih dahulu lalu tekan tombol 

print. Setelah itu akan muncul data penerima bantuan sesuai tanggal yang dimasukkan. Cetak laporan 

penerima bantuan hanya bisa diakses oleh admin dan pimpinan. 

 
Gambar 44. Tampilan Halaman Laporan Penerima Bantuan 

 

2. Tampilan Halaman Laporan Logistik 

Halaman laporan logistik berfungsi untuk menampilkan data logistik dan mencetak menjadi sebuah 

laporan. Caranya filter tanggal data yang ingin ditampilkan terlebih dahulu lalu tekan tombol print. 

Setelah itu akan muncul data logistik sesuai tanggal yang dimasukkan. Cetak laporan logistik hanya bisa 

diakses oleh admin dan pimpinan. 

 
Gambar 45. Tampilan Halaman Laporan Logistik  



 

3. Tampilan Halaman Laporan Pegawai 

Halaman laporan pegawai berfungsi untuk menampilkan data pegawai dan mencetak menjadi sebuah 

laporan. Caranya terlebih dahulu lalu tekan tombol print. Setelah itu akan muncul data pegawai sesuai 

data yang dimasukkan. Cetak laporan pegawai hanya bisa diakses oleh admin dan pimpinan.  

 
Gambar 46. Tampilan Halaman Laporan Pegawai 

 

4. Tampilan Halaman Laporan Pelapor 

Halaman laporan pelapor berfungsi untuk menampilkan data pelapor dan mencetak menjadi sebuah 

laporan. Caranya filter tanggal data yang ingin ditampilkan terlebih dahulu lalu tekan tombol print. 

Setelah itu akan muncul data pelapor sesuai tanggal yang dimasukkan. Cetak laporan pelapor hanya bisa 

diakses oleh admin dan pimpinan. 

 
Gambar 47. Tampilan Halaman Laporan Pelapor 

5. Tampilan Halaman Laporan Penanggulangan 

Halaman laporan penanggulangan berfungsi untuk menampilkan data penanggulangan dan mencetak 

menjadi sebuah laporan. Caranya filter tanggal data yang ingin ditampilkan terlebih dahulu lalu tekan 

tombol print. Setelah itu akan muncul data penanggulangan sesuai tanggal yang dimasukkan. Cetak 

laporan penanggulangan hanya bisa diakses oleh admin dan pimpinan. 

 
Gambar 48. Tampilan Halaman Laporan Penanggulangan Bencana 



 

6. Tampilan Halaman Laporan Petugas  

Halaman laporan petugas berfungsi untik menampilkan data petugas dan mencetak menjadi sebuah 

laporan. Caranya terlebih dahulu lalu tekan tombol print. Setelah itu akan muncul data petugas sesuai 

data yang dimasukkan. Cetak laporan petugas hanya bisa diakses oleh admin dan pimpinan.  

 
Gambar 49. Tampilan Halaman Laporan Petugas 

 

7. Tampilan Halaman Laporan Posko 

Halaman laporan posko berfungsi untuk menampilkan data posko dan mencetak menjadi sebuah laporan. 

Caranya terlebih dahulu lalu tekan tombol print. Setelah itu akan muncul data posko sesuai data yang 

dimasukkan. Cetak laporan posko hanya bisa diakses oleh admin dan pimpinan. 

 
Gambar 50. Tampilan Halaman Laporan Posko 

 

8. Tampilan Halaman Laporan Kejadian  

Halaman laporan kejadian berfungsi untuk menampilkan data kejadian dan mencetak menjadi sebuah 

laporan. Caranya filter tanggal data yang ingin ditampilkan terlebih dahulu lalu tekan tombol print. 

Setelah itu akan muncul data kejadian sesuai tanggal yang dimasukkan. Cetak laporan kejadian hanya 

bisa diakses oleh admin dan pimpinan. 

 
Gambar 51. Tampilan Halaman Laporan Kejadian 



 

9. Tampilan Halaman Laporan Kerusakan  

Halaman laporan kerusakan berfungsi untuk menampilkan data kerueakan dan mencetak menjadi sebuah 

laporan. Caranya terlebih dahulu lalu tekan tombol print. Setelah itu akan muncul data distribusi sesuai 

data yang dimasukkan . Cetak laporan kerusakan hanya bisa diakses oleh admin dan pimpinan. 

 
Gambar 52. Tampilan Halaman Laporan Kerusakan 

 

10. Tampilan Halaman Laporan Distribusi 

Halaman laporan distribusi berfungsi untuk menampilkan data distribusi dan mencetak menjadi sebuah 

laporan. Caranya filter tanggal data yang ingin ditampilkan terlebih dahulu lalu tekan tombol print. 

Setelah itu akan muncul data distribusi sesuai tanggal yang dimasukkan. Cetak laporan distribusi hanya 

bisa diakses oleh admin dan pimpinan. 

 
Gambar 53. Tampilan Halaman Laporan Distribusi  

 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil analisis, perancangan dan pengujian terhadap Aplikasi Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Banjarbaru, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Aplikasi mampu memperbaiki sistem yang ada sebelumnya yang masih berupa manual yaitu semua 

pelaporan dan data korban bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru yang 

masih disimpan pada satu tempat yaitu pada buku besar. 

2. Aplikasi mampu menunjang kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru agar 

berjalan secara terstruktur dan efisien. 

3. Mempercepat laporan kepada pimpinan sehingga memudahkan kinerja staff Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah menjadi lebih efektif dan efisien. 

4. Semua data bencana terdokumentasi dengan baik dan aman tersimpan di database sehingga apabila 

sewaktu-waktu data yang ada dilaptop hilang masih punya cadangan data. 

5. Aplikasi dapat digunakan oleh admin, pelapor dan pimpinan. 

Saran 

Adapun saran untuk pengembangan Aplikasi Penanggulangan Bencana Pada Kantor Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Banjarbaru sebagai berikut : 

1. Untuk pengembangan selanjutnya diharapkan aplikasi dapat ditambahkan lokasi berupa maps supaya 

mudah dicari. 

2. Aplikasi ini juga diharapkan dapat diterapkan pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

provinsi lain agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah disetiap masing-masing provinsi dapat sering 

terintregasi. 
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