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Abstrak 

 

Dengan tingginya jumlah bencana alam yang terjadi di Indonesia, menyebabkan kekhawatiran masyarakat 

karena hingga saat ini sedikit informasi seputar data rekam bencana alam. Oleh karena itu jurnal ini dibuat 

menggunakan metodologi USDP (Unified System Development Process) dengan UML (Unified Modeling 

Language) sebagai model penggambaran sistem serta PHP dan MySQL sebagai bahasa pemograman dan 

database yang digunakan. Hasil dari pembuatan jurnal ini adalah sistem informasi geografis bencana alam di 

Indonesia berbasis web yang dapat memberikan informasi seputar bencana alam di Indonesia sehingga 

diharapkan mampu membuat masyarakat lebih waspada.  
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I. PENDAHULUAN 

 
Perkembangan teknologi informasi beberapa tahun 

belakangan ini berkembang dengan cepat. Sehingga 

dengan pekembangan ini telah mengubah paradigma 

masyarakat dalam mencari dan mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan. Salah satunya informasi 

tentang bencana alam khususnya yang terjadi di 

Indonesia. Wilayah negara Indonesia terletak pada 6ᵒ 

LU – 11ᵒ LS dan diantaranya 95ᵒ BT - 141ᵒ BT, 

mempunyai letak yang strategis pada garis 

khatulistiwa, namun ada beberapa hal yang 

menjadikan posisi alam Indonesia memiliki kondisi 

rawan terjadinya bencana alam. Hal ini disebabkan 
posisi Indonesia berada pada wilayah perbenturan 

tiga lempeng kerak bumi yaitu lempeng eurasia, 

lempeng pasifik, dan lempeng India Australia. Selain 

itu wilayah Indonesia terletak pada petemuan 

lempeng benua, yaitu jalur Sirkum Pasifik dan Alpide 

Transasiatic. Posisi wilayah ini mempunyai 

kerawanan teradap bencana berupa gempa bumi. 

Indonesia juga merupakan salah satu negara yang 

memiliki jumlah gunung api aktif terbanyak di dunia. 

Selain itu iklim dengan curah hujan tinggi dan 

kemarau yang panjang akan menambah potensi 
terjadinya banjir, tanah longsor, dan kekeringan. 

Bencana yang terjadi akan memberikan dampak dan 

traumatis bagi masyarakat serta konflik sosial dalam 

masyarakat apabila tidak dilakukan penanganan yang 

tepat saat bencana terjadi. Diawal tahun 2014 

Indonesia sudah disambut dengan beberapa bencana 

banjir, tanah longsor, dan gunung meletus. Gunung 

kelud yang letaknya di Jawa Timur menyemburkan 

apinya sampai di beberapa wilayah Jawa Tengah dan 

DIY. Kerugian yang ditimbulkan akibat letusan 

gunung kelud bahkan mencapai miliyaran rupiah, 

untuk wilayah DIY sendiri memerlukan waktu yang 
lama untuk terbebas dari abu vulkanik. Dampak yang 

ditimbulkan tidak cukup dampai disitu saja sektor 

perusahaan restoran, penerbangan dan parawisata 

mengalami penurunan omset sampai dengan 80% 

karena abu vulkanik. Halini menunjukan bahwa 

tindakan penangulangan bencana belum berjalan 

secara optimal secara dibutuhkan suatu cara untuk 

dapat meminimalkan korban dan kerugian harta 

benda akibat bencana. Untuk meminimalisir resiko 

tersebut, dibutuhkan sebuah website informasi yang 

selain berisikan Sistem Informasi Geografis (SIG) 
juga menyajikan informasi bencana alam dalam 

bentuk statistik. Diharapkan dengan adanya sistem 

informasi geografis bencana alam dapat memberikan 

gambaran lengkap daerah yang disajikan berupa peta 

3D sehingga masyarakat yang berada atau hendak 

berpergian menuju daerah yang pernah mengalami 

bencana bisa lebih waspada. Selain itu website 

tersebut juga dapat memberikan statistik korban 

bencana serta waktu dan jumlah korban saat sedang 

terjadi bencana. Berdasarkan hal tersebut maka 

penulis membuat jurnal yang berjudul “Rancang 

Bangun Sistem Informasi Bencana Alam di Indonesia 

Berbasis WEB”.  

 
Sedangkan menurut jurnal yang penulis dapatkan, 

sistemnya berbasis WebGis yaitu berbasis web dan 

GIS yang dapat memperlihatkan titik bencana BPBD. 

Dengan adanya informasi peta dari web dan 

GPS ”(Global Positioning System)”. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Sistem Informasi 
Sistem informasi merupakan suatu perkumpulan 

data yang terorganisasi beserta tata cara 

penggunaannya yang mencakup lebih jauh daripada 

sekedar penyajian. Istilah tersebut menyiratkan suatu 

maksud yang ingin dicapai dengan jalan memilih dan 

mengatur data serta menyusun tata cara 

penggunaannya. 

B. Sistem Informasi Geografis 

SIG adalah sistem informasi yang didasarkan 

pada kerja computer yang memasukkan, mengelola, 

memanipulasi, dan menganalisa data, serta memberi 
uraian. (Aronaff, 1989). 

Menurut Crisman (dalam Mohammad Iqbal, 

2012:204) SIG merupakan suatu sistem yang terdiri 

dari perangkat keras, perangkat lunak, data, manusia, 

organisasi dan lembaga yag digunakan untuk 

mengumpulkan, menyimpan, menganalisa dan 

menyebarkan informasi-informasi mengenai daerah-

daerah di permukaan bumi. 

C. Bencana 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bencana 

mempunyai arti sesuatu yang menyebabkan atau 

menimbulkan kesusahan, kerugian atau penderitaan. 
Sedangkan bencana alam artinya adalah bencana 

yang disebabkan oleh alam (Purwadarminta, 2006) 

D. Metode Pengembangan Perangkat Lunak 

Unified System Development Process (USDP) 

merupakan proses kerja pengembangan sistem atau 

perangkat lunak menggunakan bahasa pemrograman 

berorientasi objek, yang prosesnya diawali dengan 

pembuatan diagram Usecase, yang pada prinsipnya 

dibuat untuk mendapatkan spesifikasi kebutuhan 

pengguna. USDP tidak mengikuti siklus hidup 

pengembangan perangkat lunak tradisional (waterfall 
model) melainkan mengadopsi pendekatan iterative 

dengan 4 fase utama. Setiap fase menggambarkan 

penekanan pada kegiatan yang penting pada 

pengembangan sistem. Fase- fase tersebut 

digambarkan dalam bentuk aliran kerja (workflows) 

dimana aliran tersebut merupakan serangkaian 

aktivitas. (Adi Nugroho, 2010). 

E. Unified Modeling Language (UML) 



Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa 

pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang 

berparadigma (berorientasi objek). Pemodelan 

(modeling) sesungguhnya digunakan untuk 

penyederhanaan permasalahan- permasalahan yang 

kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah 
dipelajari dan di pahami. (sumber : Adi Nugroho, 

2010 : 6).  

F. Macam – macam Diagram UML 

1. Use Case Diagram 

Use Case didefinisikan dari sudut pandang actor – 

actor yang berinteraksi dengan sistem atau perangkat 

lunak yang sedang dikembangkan. Sebuah actor pada 

dasarnya merupakan peran yang orang – orang atau 

sarana – sarana mainkan saat mereka berinteraksi 

dengan perangkat lunak. (Sumber : Roger, 2010 : 

161). 

2. Activity Diagram 
Activity Diagram yang disediakan UML 

melengkapi use case dengan memberikan 

representasi gratis dari aliran aliran interaksi di dalam 

suatu sekenario yang sifatnya spesifik. Activity 

diagram menambahkan rincian – rincian dalam use 

case yang tidak secara langsung dijelaskan (tetapi 

tersamar). (Sumber, Roger, 2010 : 195). 

3. Sequential Diagram 

Dalam UML sequence diagram bermanfaat untuk 

memperlihatkan bagaimana event- event yang tejadi 

bisa mengakibatkan transisi dari suatu objek ke objek 
lainnya. Diagram sequence merupakan versi pendek 

dari use case. (Sumber : Roger, 2010 : 237). 

4. Class Diagram 

Menurut Rosa dan M.Shalahuddin (2011 : 122 ) 

yang dimaksud dengan class diagram adalah suatu 

class yang menggambarkan struktur sistem dari segi 

pendefinisian class – class yang akan dibuat untuk 

membangun sebuah sistem. 

III. INCEPTION DAN ELABORATION 
 

A. Inception 

Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan 

data melalui studi  pustaka terhadap beberapa sumber 

yang memuat informasi seputar bencana alam yang 

terjadi di Indonesia seperti internet dan media berita 

( televisi atau koran). Data yang dikumpulkan terlihat 

bahwa bencana alam yang terjadi di Indonesia 

meningkat setiap tahunnya. Maka penulis membuat 
system informasi geografis bencana alam di 

Indonesia berbasis web sehingga masyarakat yang 

menggunakan sistem tersebut, diharapkan lebih 

waspada akan ancaman terjadinya bencana di 

beberapa daerah rawan bencana alam. 

B. Elaboration 

Pada tahap ini penulis mematangkan konsep – 

konsep yang terbentuk dari fase inception. Focus 

utama dalam tahapan elaboration ada pada 

persyaratan fungsional yang akan dimodelkan 

melalui diagram yang terdapat pada UML. 

C. Skenario Sistem 

Penulis merancang skenario sistem yang akan 
dibuat pada system informasi geografis bencana 

alam di Indonesia. Skenario sistem tersebut adalah:  

1. Admin mengakses aplikasi 

2. Admin melakukan proses login 

3. Admin melakukan pengelolaan data bencana 

4. Admin melakukan pengelolaan data provinsi 

5. Admin melakukan pengelolaan data 

informasi bencana 

6. Admin melakukan logout 

7. User mengakses aplikasi 

8. User memilih menu lihat statistic bencana 
9. User melihat peta bencana 

D. Definisi Aktor 

Definisi aktor merupakan penjelasan dari apa 

yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam 

perangkat lunak yang dibangun. Adapun deskripsi 

dari aktor-aktor yang terlibat dalam sistem informasi 

geografis data bencana alam di Indonesia berbasis 

web adalah seperti dalam tabel III.1: 

Tabel 3. 1 Definisi Aktor 

N

o 

Aktor Deskripsi 

1 User Melihat statistik 
bencana 

Melihat peta bencana 

2 Admin Mengelola data 

bencana 

Mengelola data 

provinsi 

Mengelola info 

bencana 

Melakukan Login 

Melakukan Logout 

 

 

E. Use Case Diagram 
 



 
Gambar 3. 1 Use Case Diagram 

Alur use case 

1. Admin melakukan proses Login. 

2. Admin melakukan pengelolaan terhadap. 

data becana, provinsi info bencana. 

3. Admin melakukan logout. 

4. User melihat statistic bencana. 

5. User melihat peta bencana 

F. Sekenario Use Case 
Sekenario (flow of event) use case dari sistem 

informasi bencana alam di indonesia berbasis sistem 

informasi geografis seperti dalam tabel 3.2 berikut 

ini : 

Tabel 3. 2 Sekenario Use case 

No Use Case Deskripsi 

1 Statistik Bencana Menampilkan menu 

statistik bencana 

2 Peta Bencana Menampilkan menu peta 

bencana 

3 DataBencana Menampilkan data 

bencana 

4 Data Provinsi Menampilkan data 

provinsi 

5 Info bencana Menampilkan info 

bencana 

6 Login Menampilkan menu 
login 

7 Logout Menampilkan menu 

logout 

G. Activity Diagram 

Activity Diagram adalah salah satu cara untuk 

memodelkan event- event yang terjadi dalam suatu 

use case, tiap proses diwakili oleh langkah – langkah 

yang digambarkan secara berurutan. Berikut ini 

adalah activity diagram sistem informasi geografis 

data bencana alam di Indonesia berbasis WEB : 

a. Activity Diagram Statistik Bencana 

Langkah – langkah dalam activity diagram menu 
statistic bencana meliputi : 

1. Pengguna mengakses menu statistic bencana. 

2. Aplikasi menampilkan menu statistik 

bencana, jika selesai ke langkah 3, jika tetap 

di langkah 2. 

3. Sistem menampilkan menu utama. 

Untuk memperjelas langkah – langkah tersebut 

dapat dilihat dalam gambar 3.2  
 

 
Gambar 3. 2 Activity Diagram Statistik Bencana 

 

b. Activity Diagram Peta Bencana 

Langkah  - langkah dalam activity diagram menu 

peta bencana meliputi : 
1. Pengguna mengakses menu peta bencana. 

2. Aplikasi menampilkan menu peta bencana, 

jika selesai ke langkah 3, jika tidak tetap 

dilangkah 2. 

3. Sistem menampilkan menu utama. 

Untuk memperjelas langkah – langkah tersebut 

dapat dilihat pada gambar 3.3 

 



 
Gambar 3. 3 Activity diagram Peta Bencana 

H. Sequence Diagram 

Sequence diagram adalah suatu diagram yang 

menggambarkan interaksi antar objek yang 

mengindikasikan komunikasi antara objek tersebut. 

Berikut ini merupakan sequence diagram sistem 

informasi geografis data bencana alam di Indonesia 

berbasis WEB : 

 

 
Gambar 3. 4 Sequen Diagram Statistik Bencana 

I. Struktur Tabel 

1. Struktur Tabel Login 

Primary Key : Username                   

No Field Type Data Panjang Data 

1 Username varchar 20 

2 Password varchar 20 

 

IV. CONSTRUCTION 

A. Construction 

     Pada tahap ini penulis mulai melakukan 

pembuatan system secara nyata yang mengacu 

kepada kebutuhan-kebutuhan pengguna yang telah 

ditentukan dalam tahapan sebelumnya. Hasil yang 

didapatkan dalam tahapan ini berupa aplikasi yang 

dapat dijalankan. Aplikasi yang dibuat 

menggunakan Bahasa pemrograman PHP dengan 

database MySQL. 

Berikut ini merupakan hasil dari aplikasi yang 

dibuat : 

1. Tampilan Menu Utama 

 

 
Gambar 4. 1 Tampilan Menu Utama 

2. Tampilan Statistik 

 

 
Gambar 4. 2 Tampilan Statistik 

 

V. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah menyelesaikan penulisan jurnal yang 

berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi 

Geografis Bencana Alam di Indonesia berbasis web. 

Maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu: 

1. Sistem Informasi Geografis Bencana Alam di 
Indonesia berbasis web dibuat dengan 

menggunakan metode pengembangan 

peragkat lunak Unified System Development 

Process (USDP). 

2. Sistem informasi geografis bencana alam di 

Indonesia berbasis web yang telah dibuat 

menggunakan bahasa pemrograman PHP 

kemudian diubah kedalam internet 

menggunakan situs penyedia jasa hosting web 

sehingga pengguna dapat mengaksesnya 

computer atau smartphone yang memiliki 

sambungan internet. 

B. SARAN 

Terdapat beberapa saran yang diusulkan oleh 

penulis kepada para pembaca khususnya mahasiswa 

act Statistik bencana

Pengguna mengakses 

menu statistik bencana

Halaman statistik 

bencana

Selesai

Halaman utama

Y

T

sd User Interface Model

Pengguna

Aplikasi Databaase

5. menampilkan halaman()

6. halaman statistik bencana()

2. loading data()

1.mengakses menu statistik bencana()

3. eksekusi loding data()

4. data()



STT Wastukancana yang ingin mengembangkan 

aplikasi dengan tema yang sama, yaitu: 

1. Menambah fitur lain yang dirasa masih 

kurang. 

2. Membuat tampilan aplikasi yang lebih 

atraktif namun mudah digunakan oleh 
pengguna. 
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