
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam 

dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh 

faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga timbulnya 

korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan psikologis. 

Bencana yang diakibatkan oleh faktor alam antara lain berupa gempa bumi, 

tsunami, gunung Meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah logsor. 

Sedangkan bencana yang diakibatkan oleh faktor non alam anatalain berupa 

wabah penyakit. 

Di Jepara daerah yang rawan bencana November 2019 meliputi 59 desa 12 

kecamatan, 10 desa di kecamatan walahan seperti welahan, ujung pandan dan 

sekitarnya, kecamatan Jepara kota seperti Jobokuto, Ujungbatu, Kauman dan 

sekitarnya, dan 8 kecamatan lainnya di Donorojo, Kembang, Mlonggo, Tahunan, 

Batealit, Pecangaan, Kalinyamatan, Nalumsari, dan Karimun. Pada tahun 2016 

ada 140 desa rawan banjir (medcom.id: 2019). 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 

2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jepara 

sedangkan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara berpedoman pada Peraturan 

Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara. BPBD berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Jepara. Serta tugas BPBD 

memberikan bantuan logistik dan bantuan alat, setelah itu mencatat bencana 

yang dilaporkan oleh masyarakat. bantuan Logistik dan bantuan alat merupakan 

hal yang penting ketika terjadi bencana, dampak bencana yang terjadi telah 

banyak menimbulkan korban, kerugian harta benda, rusaknya prasarana dan 

sarana publik. Sementara itu, logistik harus dikelola secara tepat agar 

menghasilkan informasi yang lebih akurat dan mudah dalam proses pencatatan 



serta informasi data-data barang logistik tersebut. Untuk menghasilkan 

informasi yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat memudahkan 

pengelolaan barang logistik baik mencatat barang masuk, mencatat barang yang 

tersedia maupun barang yang keluar serta bisa menghasilkan laporan yang 

akurat.  

Ketika ada masyarakat yang melaporkan bencana di BPBD Jepara. BPBD 

selaku penanggulangan bencana maka akan mengirimkan bantuan setelah 

disurvei oleh petugas, setelah itu BPBD mengirimkan bantuan alat sesuai 

kondisi yang terjadi, setelah barang selesai digunakan maka bantuan alat akan 

dikembalikan lagi ke instansi, dan mengirimkan bantuan logistik setiap perkartu 

keluarga (KK) yang telah tertimpa bencana, dalam bantuan logistik petugas akan 

mengecek bantuan pangan, apabila sudah expired maka bantuan tidak bisa 

diberikan masyarakat. dan setelah di proses laporan dari masyarakat BPBD akan 

menjadikan berita yang dapat dilihat oleh banyak masyarakat. Serta nanti 

masyarakat bisa memberikan bantuan melalui aplikasi yang berupa pakaian 

baru, tikar, makanan, dan bantuan alat, kemudian dosasi dari masyarakat akan 

diproses oleh petugas, Ketika donasi sudah diproses nanti pendonasi akan 

mendapatkan pemberitauan dari petugas.  

Seiring berkembangnya jaman masyarakat lebih banyak memiliki hp dari 

pada memiliki laptop, dan masyarakat lebih banya menggunakan hp android 

disini cara mengatasinya penulis menggunakan berbasis APK agar masyarat 

tidak perlu susah-susah mencari link di chrome atau mozila, untuk 

mempermudah masyarakat dalam pelaporan bencana bisa langsung untuk 

mendownload APK yang sudah tersedia. 

Dalam pelaporan bencana dan pengajuan bantuan warga harus menunggu 

tanggapan dari petugas sehingga warga harus menungu informasi dari kantor 

BPBD. Padahal kota Jepara adalah kota yang besar dan banyak terjadi bencana, 

dengan keterbatasan petugas BPBD harus menyelesaikan tugasnya satu-persatu. 

Dengan begitu warga yang mengirimkan pengajuan bantuan harus sabar dan 

menunggu kedatangan petugas BPBD ke tempat terjadinya bencana. Dengan 

banyaknya bencana yang terjadi menjadi kendala BPBD kabupaten Jepara untuk 

memberikan kabar kepada warga yang melakukan pelaporan. Seiring 



berkembangnya teknologi BPBD kabupaten Jepara membutuhkan teknologi 

agar warga selalu mendapatkan informasi terbaru terhadap kegiatan yang ada di 

BPBD. Sebagai fitur untuk dapat mempermudah warga dalam mendapatkan 

infromasi dari pengajuan bantuan maka dibuatlah notifikasi email Gateway. 

Email Gateway adalah suatu platform yang menyediakan mekanisme untuk 

menghantar dan menerima email dari peralatan mobile.  

Salah satu yang menjadi lama pengiriman bantuan adalah pencarian lokasi 

yang terjadi bencana maka harus ada sistem yang digunakan untuk 

mempermudah memilih titik lokasi terjadinya bencana seperti GIS (Sistem 

informasi Geografis). GIS adalah sistem informasi khusus yang mengelola data 

yang memiliki informasi spasial (bereferensi keruangan). Atau dalam arti yang 

lebih sempit, adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk 

membangun, menyimpan, mengelola dan menampilkan informasi berefrensi 

geografis, misalnya data yang di identifikasi menurut lokasinya, dalam sebuah 

database. Para praktisi juga memasukkan orang yang membangun dan 

mengoperasikannya dan data sebagai bagian dari sistem ini.  

Dalam penelitiannya (M. Khoirul Amri, 2017)  dengan penelitian yang 

sama, yang juga membahas tentang BPBD yang berjudul “ Sistem Informasi 

Pengelolaan Bantuan Peralatan Untuk Bencana Alam pada BPBD kabupaten 

Pati berbasis Web” dari penelitian tersebut mengenai tentang, ketika ada bencana 

di Jepara kepala desa lapor ke BPBD maka BPBD akan meminta bantuan alat ke 

BNBP setelah itu bantuan alat di kirimkan ke tempat terjadinya bencana. Tetapi 

disini sistem yang akan saya buat untuk mempermudah warga dalam pelaporan 

bencana dan mengajukan permintaan bantuan berupa logistik dan alat bantu 

untuk menyelesaikan sebuah bencana alam. 

Saat masyarakat yang melaporkan bencana melalui telepon, sms, atau 

datang ke kantor maka petugas BPBD akan mendatanya, pendataan bencana dan 

pendataan bantuan disini menggunakan microsoft office sehingga hanya dapat 

di akses satu tempat, apabila ada pembaruan data bantuan tidak dapat di akses di 

tempat lain. Dan pembuatan berita disini masih terpisah setelah ada pelaporan 

bencana nanti petugas membuat berita melalui instagram, facebook dll. Dari 

permasalahan tersebut maka di butuhkan suatu sistem yang berjudul “Sistem 



Informasi Pengaduan Bencana Alam dan Distribusi Bantuan di BPBD kabupaten Jepara”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka dapat dirumuskan 

permasalahannya bgaimana membagun Sistem Informasi Pengaduan Bencana Alam Dan 

Distribusi Bantuan di BPBD Kabupaten Jepara?, Sehingga bisa mempermudah warga dalam 

pelaporan ketika terjadi bencana alam dan pengajuan bantuan logistik/bantuan alat secara 

cepat agar masalah yang dialami oleh warga dapat cepat terselesaikan dan warga bisa kembali 

beraktifitas seperti biasa. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini perlu adanya batsan masalah agar dapat lebih terarah dan 

memudahkan dalam pembahasan masalah. Penulis telah membatasi masalah-masalah yang 

telah ada agar tidak menyimpang permasalahan yang telah dibahas, oleh sebab itu penulis 

membatasi masalah pada: 

1. Proses yang dihasilkan meliputi pelaporan bencana, penyaluran bantuan alat dan 

penyaluran bantuan logistik, berita yang dapat di lihat masyarakat umum, pendataan 

bantuan keluar, pendataan bantuan pengembalian. Fitur notifikasi email gateway untuk 

mengetahui proses pengajuan/pelaporan bencana, Fitur GIS untuk mempermudah 

menentukan titik lokasi terjadi bencana, petugas hanya dapat melakukan verifikasi 

pengajuan warga 

2. Laporan yang dihasilkan adalah laporan bencana dari warga, laporan logistik, laporan 

barang masuk, laporan barang keluar dan laporan donasi warga. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan disusunnya laporan tersebut adalah untuk membantu menjaga kwalitas 

informasi, dan kemudahan pada BPBD kabupaten Jepara perlu dibuatkan Sistem Informasi 

Pengaduan Bencana Alam Dan Distribusi Bantuan di BPBD Kabupaten Jepara. 

 

1.5 Manfaat 

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 



a. Bagi Individu 

1. Dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan semasa perkuliahan. 

2. Dapat menambah pengalaman, pengetahuan, serta wawasan bagi penulis. 

3. Dapat melakukan perbandingan ilmu teori yang telah didapatkan semasa dibangku 

perkuliahan dengan dunia pekerjaan sesungguhnya. 

b. Bagi Akademis 

1. Mengetahui seberapa jauh pemahaman mahasiswa ilmu yang diberikan. 

2. Seberapa jauh mengenai penerapan ilmu yang diperoleh mahasiswa, baik bersifat teori 

maupun praktek yaitu sebagai evaluasi tahap akhir perkuliahan.. 

c. Bagi Instansi 

1. Memberikan sarana kemudahan untuk instansi yang terkait, dalam menjalankan 

prosesnya. 

2. Memberikan kemudahan bagi instansi dan masyarakat yang sedang mencari 

informasi keberadaan bencana dan informasi korban. 

3. Meningkatkan kerjasama deprogram studi sistem informasi dengan instansi. 

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1. Metode Pengumpulan Data 

Agar memperoleh data yang relevan, akurat, reliable, dan akurat, maka penulis 

melakukan pengumpulan data menggunakan cara: 

1. Sumber Data Primer 

Data Primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari tempat 

penelitian baik melalui pengamatan dan pencatatan tentang objek penelitian. Sumber 

data primer meliputi: 

  



a. Observasi 

Pengamatan yang di lakukannya dengan cara langsung atau observasi yang 

merupakan teknik pengumpulan data dengan melihat kegiatan yang dilakukan oleh 

user secara langsung. Keuntungan dari observasi adalah sistem analis akan lebih 

mengenal linggkungan yang seperti tataletak ruangan serta peralatan dan formulir 

yang digunakan dan sangat membantu untuk melihat proses bisnis beserta 

kendalanya. Observasi dilakukan langsung datang ke BPBD 

Adapun teknik observasi yang digunakan dalam proses pengumpulan data 

dibagi menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut: 

1. Observasi Terstruktur 

Kegiatan ini memerlukan alat pencatat data yang spesifik, di mana  hasil 

observasi maka akan di analisa kemudian dicatat kedalam fungsi yang telah 

ditentukan. Observasi terstruktur dilakukan dengan cara mengamati alur kejadian 

yang ada di dalam BPBD secara langsung serta mencatatnya ke dalam bentuk 

tulisan. 

2. Observasi Semi  terstruktur 

Pada kegiatan ini tidak memerlukan catatan selama observasi, dimana hasil 

pengamatan akan dicatat pada formulir khusus setelah proses pengamatan 

tersebut selesai. 

Saat melakukan observasi sistem analis juga dapat mengumpulkan sampel 

data. Dan oleh karena itu observasi perlu direncanakan dahulu. Dengan 

perancanaan yang matang observasi akan dilakukan dengan efektif dan efisien. 

Data yang diperoleh yaitu meliputi: pendataan bencana, bantuan keluar dll. 

b. Wawancara 

Langkah pertama yang dilakukan pada proses pembangunan dan pengembangan 

sistem informasi adalah mengidentifikasikan kebutuhan sistem yang merupakan 

kegiatan analisis umum dari situasi yang ada untuk dapat menemukan masalah yang 

nyata dan dalam waktu yang bersamaan menghubungkan dengan penyebab dari 

masalah-masalah tersebut. Teknik wawancara adalah salah satu cara yang paling baik 

yang bisa digunakan dalam penelitian ini. Dengan teknik wawancara yang baik tidak 



hanya akan bisa didapatkan masalah yang nyata ada, namun juga dapat mengetahui 

bagaimana sikap dari masing-masing orang yang terlibat didalamnya.  

Teknik wawancara dilakukan dengan tanya jawab kepada pegawai BPBD 

mengenai proses bisnis yang berjalan.. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek 

penelitian. Data sekunder tersebut bisa diperoleh dari literatur ataupun buku. Sumber 

data sekunder meliputi: 

1. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi dikumpulkan dari literatur maupun dokumentasi dari media 

internet atau sumber informasi lainnya. Salah satu literatur yang saya gunakan adalah 

buku, jurnal dan skripsi. 

2. Studi Kepustakaan 

Studi pustaka, mengumpulkan data dan informasi dengan cara membaca dan 

mempelajari buku-buku, refrensi serta situs penyedia layanan yang berhubungan 

dengan sistem informasi pendataan bencana dan pengelolaan bantuan berbasis web. 

1.6.2. Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem adalah proses penting bagi pembuatan sebuah suatu 

sistem. Dalam penelitian ini yang diterapkan adalah pengembangan dengan permodelan 

SDLC (System Development Life Cycle) atau dapat juga disebut waterfall. Menurut 

(Sukamto & Shalahuddin, 2018), Waterfall menyediakan pendekatan alur hidup perangkat 

lunak secara sekuensial dimulai dari analisis, desain, pengodean, pengujian dan tahap 

pendukung (support).  

Tahapan pengembangan dengan menggunakan metode waterfall antara lain : 

1. Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak 

Proses pengumpuln kebutuhan dilakukan dengan cara intensif untuk 

menyepesifikasikan kebutuhan perangkat lunak supaya mudah dipahami seperti apa 

yang diperlukan oleh user. Hasil penganalisaan dan pengumpulan tersebut 

didokumentasikan kemudian diperlihatkan kembali kepada karyawan. 

2. Desain Perangkat Lunak 



Desain perangkat lunak adalah proses banyak langkah yang fokus pada desain 

pembuatan program perangkat lunak yang termasuk pada struktur data, representasi 

antarmuka, arsitektur perangkat lunak, dan prosedur pengodean. Tahap ini 

mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke representasi 

desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. Desain 

perangkat lunak yang dihasilkan tahap ini juga perlu didokumentasikan. Dokumentasi 

yang dihasilkan dari tahap desain sistem ini di antaranya adalah: Flow Of Document 

(FOD), Unified Modelling Language (UML) dan Entity Relationship Diagram (ERD). 

3. Pembuatan Kode Program 

Pembuatan kode program yaiyu desain harus ditranslasikan ke dalam program 

perangkat lunak. Hasil  tahap ini  program komputer sesuai dengan desain yang telah 

dibuat pada tahap desain. 

4. Pengujian 

Pengujian akan fokus pada perangkat lunak secara dari segi lojik dan fungsional 

dan memastikan bahwa semua bagian sudah diujinya. dilakukan untuk meminimalisir 

kesalahan dan memastikan keluaran yang dihasilkan seperti apa yang diinginkan atau 

yang diharapkan. 

5. Pendukung atau Pemeliharaan 

Pada tahap pendukung atau pemeliharaan tidak dilakukan, karena hasil akhirnya 

adalah melakukan pengujian saat sidang skripsi dan setelah itu selesai. 

1.6.3. Metode Perancangan Sistem  

Pada teknik pemrogramman berorientasi pada objek, munculah standartisasi bahasa 

permodelan dalam pembangunan software yang dibangun dengan mengguanakan teknik 

pemrogramman berorientasi pada objek, yaitu Unified Modelling Language (UML). UML 

muncul karena adanya kebutuhan permodelan visual untuk menspesifikasikan, 

membangun, menggambarkan, dan dokumentasikan dari sistem software. UML 

merupakan bahasa visual untuk permodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem 

dengan menggunakan diagram dan teks-teks pendukung (Sukamto & Shalahuddin, 2018). 

Berikut ini jenis-jenis diagram Unified Modelling Language (UML) antara lain: 

1. Use Case Diagram 



Use Case Diagram adalah permodelan untuk kelakuan (behavior) sistem informasi yang 

akan dibuat. Use case mendeskripsikan interaksi antara satu atau lebih actor dengan 

sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui function apa 

saja yang ada didalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak dalam 

penggunaan fungsi-fungsi tersebut. 

2. Class Diagram 

Class diagram digunakan dalam menggambarkan struktur suatu sistem dari segi 

pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat dalam pembangunan sistem. Class memiliki 

apa yang disebut attribute dan methode atau operation. 

3. Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan kelakuan suatu objek pada use case dengan cara 

mendeskripsikan urutan waktu objek dan pesan yang dikirim dan yang diterima antara 

objek lain dengan objek lainnya. Secara grafis menggambarkan cara sebagaimana objek 

berinteraksi satu sama lain melalui pesan pada sekuensi sebuah use case atau operation. 

4. Statechart Diagram 

Statechart diagram yang dalam bahasa Indonesianya dapat disebut diagram mesin 

adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan perubahan status atau transisi 

dari state sebuah mesin atau sistem atau objek. Diagram ini mengilustrasikan siklus 

hidup objek berbagai keadaan yang dapat diasumsikan oleh objek dan kejadian-kejadian 

(events) yang menyebabkan objek dari satu tempat ke tempat yang lain. 

5. Activity Diagram  

Activity diagram yaitu diagram yang menggambarkan workflow atau aliran kerja atau 

aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. 

Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan 

aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan 

oleh sistem. 

  



1.7 Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka pemikiran penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:  

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

PROBLEMS 

 Bantuan keluar dan bantuan masuk tidak tercatat 

dengan rapi. 

 Masyarakat kesulitan dalam pelaporan bencana  

 Warga yang melapor datanya tidak jelas dan bisa 

mengakibatkan petugas salah mengirimkan 

bantuan. 

 Sulit menemukan alamat warga pelapor bencana 

saat pengiriman bantuan 

 Tidak hapal link pengaduan di BPBD  

 

OPPORTUNITY 

 Semua orang seringkali menggunakan gadged untuk ber 

internet 

 Memanfaatkan teknologi web yang berkembang 

 Sumber daya manusia di BPBD kab. Jepara memadahi 

 Jaringan internet yang mudah di dapat 

 Mempermudah warga dalam pelaporan bencana dan 

permintaan bantuan 

APPROACH 

 Membangun suatu rancang bangun sistem yang dapat 

digunakan oleh para masyarakat yang ingin melakukan 

pelaporan bencana dengan fitur APK dan notifikasi email 

Gateway dan dengan memanfaatkan GIS untuk 

menentukkan titik Bencana 

 Teknologi Web Responsive  

SOFTWARE DEVELOPMENT 

 Metode Perancangan: Waterfall 

 Perancangan : UML (Unified Modelling Language) 

 Software : Visual Studio Code, Xampp7, Google  

Chrome, Gammu 

 Coding : PHP7 

 Database : MySQL / MariaDB 

 Testing : Black Box 

SOFTWARE IMPLEMENTATION 

 Sistem akan diimplementasikan pada BPBD (Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Jepara 

RESULT 

 Sistem Informasi Pengaduan Bencana Dan Distribusi 

Bantuan Di BPBD Kabupaten Jepara 


