
BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

Pada tahap ini dilakukan perancangan FFWS dan LFWS di website dan 

android. Perancangan ini berdasarkan jurnal ilmiah yang pernah disusun 

sebelumnya. Namun pada perancangan sebelumnya alat hanya akan mengirimkan 

pesan saat terjadi error atau trouble. Pada perancangan ini diharapkan bahwa sistem 

mampu membaca dan mendeteksi tingkat intensitas banjir secara terus-menerus. 

3.1 Analisa Sistem 

Dalam pembuatan aplikasi ini, secara umum pada tahap ini dilakukan 

analisa terhadap sistem dan selanjutnya dilakukan perancnagan terhadap perangkat 

lunak untuk mendesain sistem aplikasi. Selain sebagai alat komunikasi telepon 

seluler juga digunakan sebagai media hiburan dan pendidikan lewat beragam 

aplikasi yang bersifat mobile. Pengguna aplikasi yang bersifat mobile juga 

meningkat seiring dengan banyaknya aplikasi yang diproduksi. Hal inilah yang 

melatar belakangi dibuatnya suatu aplikasi mobile pada platform android.  

Cara kerja sistem ini yaitu output hardware menghasilkan data sebenarnya, 

kemudian data akan dikirimkan ke server komputer menggunakan SMS. Data 

sebenarnya yang pertama akan langsung dikirimkan sebagai data server. Data 

sebenarnya juga akan melewati beberapa proses analisa menggunakan metode 

ANN backpropagation untuk menghasilkan keluaran sistem yang kedua berupa 

tingkat kewaspadaan banjir dan langsung dikirimkan sebagai data server. Data 

sebenarnya akan ditambah dengan data masukan dari BMKG dan data hasil survei 

kemudian melewati beberapa proses analisa menggunakan metode ANN 

backpropagation untuk menghasilkan keluaran sistem yang ketiga berupa prediksi 

datangnya banjir dan langsung dikirimkan sebagai data server. Ketiga keluaran 

yang dikirimkan akan ditampilkan pada website dan android yang user friendly 

sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Selanjutnya akan dibuat tampilan peta 

untuk menunjukkan direction ke tempat lokasi banjir dan tanah longsor. 

Berikut cara kerja sistem yang digambarkan dalam diagram blok dibawah ini. 



 

Gambar 3.1 Blok Diagram Perancangan Sistem FFWS dan LFWS 

 

3.2 Perancangan Perangkat Lunak (Interface) FFWS dan LFWS 

Pada perancangan sistem ini akan dibahas mengenai alur kerja pembuatan 

aplikasi sistem peringatan dini peringatan dini banjir dan tanah longsor barbasis 

android (software). Untuk lebih jelasnya, seluruh proses kerja sistem ini akan 

digambarkan menggunakan flowchart, seperti berikut : 
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Gambar 3.2 Diagram Alir Sistem Android 

 Gambar 3.2 menunjukan alur kerja sistem secara keseluruhan, sistem 

aplikasi peringatan dini banjir dan tanah longsor, ketika user membuka aplikasi ini 

akan tampil menu utama pada sistem yang didalam halaman utama terdapat 3 

button menu yaitu peta,banjir dan longsor. Sebelum menampilkan lokasi daerah 

rawan bencana di dalam peta. Tahap pertama yaitu memasukan data koordinat di 



dalam database, setelah itu sistem akan memulai masuk ke lembar kerja sesuai 

dengan request user, di tampilan menu utama terdapat menu lokasi peta yang 

berfungsi untuk mengetahui lokasi user berada dan lokasi dimana rawan banjir dan 

tanah longsor ketika user membuka halaman peta, lalu sistem akan memproses 

untuk menampilkan lokasi user berada dan lokasi bencana. 

 Selanjutnya user memilih salah satu lokasi yang rawan bencana yang 

berada dalam lokasi peta, setelah dipilih maka sistem akan memproses untuk 

mendapat data lalu akan muncul informasi tentang kondisi di lokasi tersebut di 

dalam halaman informasi lokasi terdapat button cari jalan, setelah user menekan 

button cari jalan, maka sistem akan memproses data direction untuk menentukan 

jalan untuk menuju lokasi tujuan. 

 Selanjutnya ketika user menuju halaman utama lagi dan memilih menu 

banjir atau longsor, dua menu ini mempunyai fungsi yang hampir sama yaitu 

informasi tentang bencana, tindakan yang harus dilakukan ketika ada bencana, 

video edukasi tentang bencana dan daftar tentang bencana. 

3.3 Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan berbagai alur aktivitas sistem yang 

sedang dirancang, sehingga dapat juga dikatakan bahwa  activity diagram adalah 

representasi grafis dari alur kerja tahapan aktifitas. Adapun beberapa aktifitas yang 

dilakukan oleh sistem yang melibatkan interaksi antara sistem dan user. Berikut ini 

adalah activity diagram dari aplikasi : 

1. Activity Diagram Lokasi 

 

Gambar 3.3 Activity Diagram Lokasi 



Pada Gambar 3.3 menggambarkan proses dimana seorang user akan membuka 

halaman peta, lalu akan menampikan peta lokasi user dan bencana. Saat user menekan lokasi 

yang ingin di tuju maka akan keluar info window, maka setelah menekan info window maka 

akan keluar informasi tempat lokasi, lalu ketika user menekan cari jalan maka akan keluar 

penunjuk jalan ke lokasi. 

 

2. Activity Diagram Banjir 

 

Gambar 3.4 Activity Diagram Banjir 

 

Pada gambar 3.4 menggambarkan proses dimana user akan memilih 

halaman banjir di halaman banjir terdapat lima pilihan, tiga diantaranya merupakan 

tindakan apa yang seharusnya di lakukan sebelum banjir, saat banjir dan setelah 

banjir terdapat juga pilihan video edukasi tentang banjir dan yang terakhir 

merupakan daftar banjir. 

 

 

 

 



3. Activity Diagram Longsor 

 

Gambar 3.5 Activity Diagram Longsor  

 

Pada gambar 3.5 Memiliki proses yang hampir sama dengan activity 

diagram banjir, dimana user akan memilih halaman longsor di halaman longsor 

terdapat lima pilihan, tiga diantaranya merupakan tindakan apa yang seharusnya di 

lakukan sebelum longsor, saat longsor dan setelah longsor terdapat juga pilihan 

video edukasi tentang longsor dan yang terakhir merupakan daftar longsor. 

 

3.4 Perancangan Data Base 

 Pada tahap ini terdapat desain table dari database yang berfungsi 

sebagai inputan lokasi bencana, terdapat beberapa beberapa table yang digunakan 

yang ditunjukkan beserta tipe data masing-masing field. Selain itu juga terdapat 

primary key dan foreign key pada masing-masing table. Berikut merupakan 

rancangan database: 

Tabel 3.1 Tabel Banjir 

No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 Id int(15) primary key 

2 id_lokasi int(15) foreign key 

3 ket_air int(3)  

4 kec_air int(3)  

5 cur_hujan int(3)  



6 Deskripsi varchar(6)  

 

Tabel 3.2 Tabel Lokasi 

No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 Id_lokasi int(2) primary key, 

foreign key 

2 Kecamatan varchar(50)  

3 Desa varchar(50)  

4 Lat decimal(10,6)  

5 Lng decimal(10,6)  

 

Tabel 3.3 Tabel Longsor 

No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 id int(2) primary key 

2 id_lokasi int(2) foreign key 

3 lu_longsor int(3)  

4 ket_longsor int(3)  

5 cur_hujan1 int(3)  

6 deskripsi varchar(7)  

 

3.5  Perancangan model GIS dengan GPS 

 Pada perancangan pemodelan GIS dengan GPS yang digunakan untuk 

menentukan jalur evakuasi. Untuk menampilkan GIS atau informasi pada peta 

diperlukan sebuah script json.php yang berfungsi untuk menampilkan data dari 

database selanjutnya akan ditampilkan ke peta android.  Jalur evakuasi sendiri 

diambil dengan memanfaatkan google maps direction api selanjutnya dengan 

memanfaatkan GPS dari android sehingga lokasi user dan jalur ke tempat bencana 

bisa ditampilkan ke android. 

3.6 Perancangan Antarmuka (Interface) 

 Perancangan antarmuka aplikasi ini tidak hanya membuat design yang 

bagus tapi kemudahan fungsi pada aplikasi atau aplikasi yang user friendly juga 

diperlukan, dalam perancangan antarmuka ini terdiri dari perancangan halaman 

utama, perancangan halaman peta, perancangan halaman direction, perancangan 

halaman banjir dan perancangan halaman tanah longsor. 



3.6.1. Halaman Menu Utama  

 Pada aplikasi ini pertama akan merancang sebuah interface menu utama. 

Pada menu utama ada beberapa menu, yang pertama lokasi peta, yang kedua banjir 

dan yang ketiga tanah longsor. 

 

Gambar 3.6 Desain menu utama 

Pada tampilan menu utama diatas, nama aplikasi bertuliskan nama aplikasi 

yang saya buat yaitu “Peringatan Dini”, icon merupakan sebuah logo UMM dan 

selanjutnya ada  tiga menu yang sudah disebutkan sebelumnya diatas.   

 

 

 

 

 



3.6.2 Halaman Peta 

 

Gambar 3.7 Desain Halaman Peta 

Pada Gambar 3.7, menunjukkan halaman peta, dalam menu peta, user 

dapat memilih lokasi rawan bencana yang ada di tampilan peta. 

3.6.3. Halaman Info  

 

Gambar 3.8 Desain Halaman Info 

 Pada Gambar 3.8, menunjukkan halaman info, dalam menu info user  

bisa mengetahui ada apa saja informasi di lokasi yang dipilih. 



3.6.4. Halaman Cari Jalan 

 

Gambar 3.9 Desain Cari Jalan 

Pada Gambar 3.9, menunjukkan desain pada halaman desain cari jalan, 

didalam menu direction sistem akan memberi petunjuk jalan ke tempat lokasi 

yang telah dipilih oleh user. 

3.6.5 Halaman Banjir 

 

Gambar 3.10 Desain Halaman Banjir 



Pada Gambar 3.10, menunjukkan desain halaman banjir, dalam menu banjir 

user akan dapat memilih tindakan apa saja yang seharusnya dilakukan, video 

edukasi tentang banjir dan juga daftar rawan banjir yang ada dalam peta. 

3.6.6 Halaman Longsor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Desain Menu Longsor 

Pada Gambar 3.11, menunjukkan desain halaman longsor, dalam menu 

longsor user akan dapat memilih tindakan apa saja yang seharusnya dilakukan, 

video edukasi tentang longsor dan juga daftar rawan longsor yang ada dalam peta. 

3.6.7 Halaman Tindakan 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Halaman Tindakan 
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 Pada Gambar 3.12, menunjukkan desain halaman tindakan, dalam menu 

tindakan ini berisi informasi tindakan apa saja yang seharusnya dilakukan sebelum, 

saat dan setelah terjadi bencana banjir atau tanah longsor. 

 


