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3. BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1. Analisa 

3.1.1. Analisa Masalah  

Bagaimana merancang suatu aplikasi yang mudah digunakan oleh user, 

memberikan fungsi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh user dan 

memberikan output apliaksi yang dirancang dengan model Web responsive. 

Aplikasi pemetaan gempa bumi ini dapat diimplementasikan terhadap lingkungan 

pengembangan aplikasi. Hasil pengujian aplikasi pada user sesuai dengan hasil 

output yang sudah ditentukan. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen dan data 

yang berhubungan dengan pembuatan sistem. Dokumen ini lah yang akan menjadi 

acuan  untuk menterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. 

3.1.2. Analisa Kebutuhan 

Aplikasi yang akan dibangun merupakan sistem informasi untuk 

membantu masyarakat dapat memberikan suatu informasi peringantan berupa 

suara alarm dan broadcast informasi valid sesuai dari keterangan BMKG sebelum 

terjadinya bencana gempa bumi sehingga masyarakat pada wilayah yang akan 

berpotensi bencana akan segera bersiaga. Aplikasi pemetaan gempa bumi tersebut, 

akan di rancang pada wilayah kota / kabupaten malang untuk meminimalisir 

timbulnya korban jiwa serta mengurangi adanya kerugian material, non-material, 

dan dampak psikologis bagi kehidupan masyarakat yang tertimpa musibah 

tersebut. Pada aplikasi ini data pada server sudah tersinkronisasi oleh data dari 

BMKG dengan bantuan library. Dan pada aplikasi ini dapat melakukan broadcast 

pesan pada social media khususnya pada platform facebook dengan menggunakan 

teknik grabbing yang akan di simpan ke dalam database sistem. Sehingga dengan 

adanya sistem ini, dapat membantu masyarakat dan membantu pemerintah dalam 

upaya bersiaga misal akan terjadi suatu bencana. 

3.1.3. Analisa Kebutuhan Non Fungsional  

Kebutuhan non fungsional yang dibutuhkan untuk membangun sistem ini 

terdiri dari kebutuhan perangkat keras dan kebutuhan perangkat lunak.  
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3.1.3.1. Analisa Kebutuhan Perangkat Keras  

Perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun sistem ini adalah:  

a. Processor Intel Core i3@ 2.2 Ghz  

b. Harddisk 500 GB  

c. RAM 2 GB  

d. Monitor  

e. Mouse  

f. keyboard  

3.1.3.2. Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak  

Perangakat lunak yang diperlukan untuk membangun sistem ini adalah:  

a. Windows 7 32 bit, untuk sistem operasi. 

b. Sublime Text dan Notepad++, sebagai perangkat lunak yang digunakan 

untuk membangun web service dan perangkat lunak web based aplikasi 

pemetaan gempa bumi. 

c. Bahasa pemrogramannya menggunakan PHP. 

d. Menggunakan database MySQL 

e. Software compilernya yaitu XAMPP 

3.1.4. Analisa Sistem  

3.1.4.1. Arsitektur Sistem  

Aplikasi pemetaan gempa bumi ini merupakan aplikasi berbasis web base 

dengan desain web responsive yang dapat digunakan oleh user menggunakan 

android melalui browser dengan bantuan media internet. User yang menggunakan 

aplikasi ini menggunakan web based. Dalam penelitian ini akan mencoba 

membangun sistem pemetaan menggunakan google maps dengan memanfaatkan 

google maps API (Application Programming Interface). Sistem akan melakukan 

inventarisasi data bencana kemudian disajikan melalui google maps menggunakan 

library API Key yang di embedded kedalam pemprograman untuk memaksimalkan 

kinerja dari google maps dengan marker atau tanda untuk membantu pengguna 

melihat lokasi atau daerah rawan bencana. Dan pada aplikasi ini ditambahkan 

suatu fitur tambahan bila terdapat gelombang yang di nyatakan berpotensi gempah 

bumi akan otomatis akan pengirimkan suatu pesan broadcast pada social media 
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khususnya pada platform facebook dengan menggunakan teknik grabbing yang 

akan di simpan ke dalam database sistem. Data tersebut bersumberkan langsung 

pada situs resmi BMKG agar mendapat informasi yang valid, agar masyarakat 

akan selalu siaga bila terjadi suatu bencana yang akan terjadi. 

3.2. Perancangan Sistem 

Sistem pemetaan gempa bumi berbasis android ini merupakan sistem 

informasi yang bertujuan sebagai suatu piranti yang dapat memberikan suatu 

informasi jika mana terjadi sebuah bencana gempa bumi, dengan suatu 

peringantan berupa suara alarm dan broadcast informasi valid sesuai dari 

keterangan BMKG sehingga masyarakat pada wilayah yang akan berpotensi 

bencana akan segera bersiaga. Dan pada gambaran umum arsitektur Sistem 

Pemetaan Gempa Bumi dengan Google Maps Menggunakan Web service dapat 

dilihat pada Gambar 3.1 berikut. 

INTERNET

SERVER
USER

Database
Informasi Bencana Alam

BMKG
(www.bmkg.go.id)Facebook

 
Gambar 3.1 Arsitektur Sistem 

Pada arsitektur aplikasi ini, terdapat data yang berada di server diakses oleh 

masing-masing client / user. Hubungan antara client dan server tidak terjadi 

secara langsung. Hubungan antara client dan server dijembatani oleh file web 

services dalam format tertentu. Sehingga akses terhadap database akan ditangani 

tidak secara langsung oleh server, melainkan melalui perantara yang disebut 

sebagai web services. Peran dari web services ini akan mempermudah distribusi 

sekaligus integrasi antara sistem pada tiap client. Web service digunakan untuk 

menyediakan layanan (dalam bentuk informasi) kepada aplikasi tersebut, sehingga 
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sistem pemetaan gempa bumi ini dapat berinteraksi melalui layanan layanan 

(service) yang disediakan oleh suatu web. Pada arsitektur diatas juga terlihat 

proses aplikasi dapat melakukan pengambilan data menggunakan teknik grabbing 

yang ada pada situs bmkg, data inputan berupa lokasi koodinat yang diambil dari 

nama lokasi gempa bumi dan keterangan gempa bumi dengan menggunakan 

teknik grabbing untuk mengetahui berita gempa bumi, data-data tersebut akan di 

simpan kedalam database, kemudian data-data tersebut akan di distribusikan 

kepada seluruh pengguna aplikasi agar dapat mengetahui lokasi kejadian bencana 

alam yang sedang terjadi melalui media sosial facebook. 

3.3. Proses Grabbing 

Dengan metode grabbing, informasi yang ada dalam beberapa halaman 

website, dapat diakses melalui satu halaman website saja sehingga akan 

memberikan kemudahan bagi user untuk memperoleh informasi dengan cepat dan 

akurat. Pada penelitian kali ini menerapkan metode grabbing di dalam diantaranya 

website bmkg, yang diharapkan dapat menampilkan informasi mengenai perkiraan 

terjadinya gelombang gempa bumi pada hari dan tanggal saat dilakukan akses 

website tersebut. Informasi perkiraan gelombang gempa bumi, bersumber dari 

website resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di situs 

www.bmkg.go.id. Script metode grabbing yang diterapkan untuk mengambil 

informasi perkiraan gelombang gempa bumi terkini:  

<?php  

function grabbing($url){ $data = curl_init();  

curl_setopt($data, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);  

curl_setopt($data, CURLOPT_URL, $url);  

$output = curl_exec($data);  

curl_close($data);  

return $output;  

}  

$ambilhtml = grabbing (‘http://www.bmkg.go.id/gempabumi/gempabumi-

terkini.bmkg’); 

http://www.bmkg.go.id/
http://www.bmkg.go.id/gempabumi/gempabumi-terkini.bmkg
http://www.bmkg.go.id/gempabumi/gempabumi-terkini.bmkg


23 
 

CURL

Text HTML

Tag HTML 
Remover

Text WEB

WEB 
BMKG

  
Gambar 3.2 Diagram Proses Grabbing 

Proses pertama yang dilakukan adalah menganbil data text HTML dengan 

menggunakan fitur CURL pada server web, kemudian dilakukan pembersihan tag 

HTML sehingga di dapat data isi dari web berupa text web yang akan di olah ke 

proses selanjutnya yaitu tokenizing. Proses grabbing dilakukan pada setiap user 

melakukan inputan kata kunci dalam proses pencarian yang kemudian hasil 

grabbing akan di simpan kedalam database sebagai data history. Proses teknik 

grabbing pada sistem adalah sebagai berikut:  

a. Proses dimulai dengan admin memilih subjeck bencana alam yang akan 

diambil datanya, 

b. Sistem akan membaca alamat website referensi sesuai subjeck bencana alam 

yang dipilih dengan fungsi cURL, 

c. Memotong halaman website untuk memperoleh bagian yang dibutuhkan untuk 

memperoleh data gempa bumi dan spesifikasi, 

d. Diperoleh data banyaknya gempa bumi yang akan diambil datanya, 

e. Dilakukan perulangan sejumlah banyaknya data, di mana pada setiap 

perulangan akan dilakukan teknik grabbing yang memotong halaman website 

sehingga diperoleh detail data gempa bumi dan spesifikasi setiap gempa bumi. 

Untuk memperoleh detail data gempa bumi dan spesifikasi digunakan delimiter 

sesuai dengan tag HTML sehingga konten yang dibutuhkan dapat diperoleh, 
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f. Pada spesifikasi data gempa bumi proses yang dilakukan adalah memotong 

halaman website untuk memperoleh konten general bencana alam seperti 

banjir, tanah longsor, gempa bumi,dll proses yang dilakukan adalah memotong 

halaman website untuk memperoleh data  gempa bumi, 

g. Setelah semua data detail gempa bumi diperoleh maka data akan di tampilkan 

h. Proses berlangsung terus menerus hingga diperoleh data gempa bumi yang 

akan di informasikan. 

3.4. Data Flow Diagram 

3.4.1. Data Flow Diagram Level 0 

Diagram konteks berisi gambaran umum sistem yang akan dibuat. Secara 

kalimat, dapat dikatakan bahwa diagram konteks ini berisi “siapa saja yang 

memberi data ke sistem, serta kepada siapa saja informasi yang  dihasilkan sistem. 

”Jadi, yang diperlukan adalah: 

a. Siapa saja yang  memberikan data ke sistem,  

b. Data yang akan diberikannya ke sistem,  

c. Sistem akan memberikan informasi atau laporan, dan 

d. Jenis laporan yang diberikan sistem. 

Kata “Siapa” di atas dilambangkan dengan kotak persegi atau disebut dengan 

terminator dan kata “apa” di atas dilambangkan dengan aliran data bisa disebut 

dengan data flow dan kata “sistem” dilambangkan dengan lingkaran yang biasa 

disebut dengan process. 

Pada DFD level 0 ini terdapat entitas dari luar yaitu user sebagai pengguna 

sistem ini dapat melakukan proses pencarian data, melihat data bencana alam dan 

melihat data do’a bencana: 
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Gambar 3.3 Data Flow Diagram Sistem 

3.4.2. Data Flow Diagram Level 1 

Tujuan dari diagram level 1 adalah memperinci sebuah sistem menjadi proses 

yang dilakukan orang dalam. Atau jika dijelaskan dalam kalimat adalah : “Apa 

saja proses yang dilakukan untuk mencapai sistem tersebut ?.” Jadi, diagram ini 

kelanjutan dari diagram konteks, yang “memperbanyak lingkaran,” sedangkan 

untuk (isi dan jumlah) terminator serta (jumlah dan isi) data flow dari dan ke 

terminator harus tetap. 

DFD level 1 merupakan representasi dari data pada DFD level 0 yang sudah 

dipartisi untuk memberikan penjelasan yang lebih detail. Pada aplikasi pusat 

informasi berita bencana ini terdiri dari beberapa proses yaitu proses yaitu proses 

grabing informasi, proses view berita, proses view peta, dan proses view do’a 

bencana yang di jelaskan dalam Gambar 3.3 berikut: 
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Gambar 3.4 Data Flow Diagram Level 1 

3.5. Database Aplikasi Pemetaan Gempa Bumi 

3.5.1. PDM Aplikasi  

Detail basis data Aplikasi Pemetaan Gempa Bumi dalam bentuk fisik 

digambarkan dalam bentuk PDM (Physical Data Model). PDM memperlihatkan 

struktur penyimpanan data yang benar pada basis data yang digunakan pada 

aplikasi. Gambaran dari PDM tersebut dapat dilihat pada gambar: 

data bencana

tbl_bencana

id_bencana
tgl_bencana
sumber
latitude
longitude
alamat

<pi> Integer
Date
Variable characters (500)
Variable characters (20)
Variable characters (20)
Variable characters (70)

<M>

Identifier_1 <pi>

tbl_grab

id_grab
url
isi

<pi> Integer
Variable characters (1000)
Long variable characters (30000)

<M>

Identifier_1 <pi>  
Gambar 3.5 PDM Database Aplikasi Pemetaan Gempa Bumi 
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3.5.2. Struktur Tabel 

. Tabel-tabel yang digunakan dalam aplikasi pemetaan gempa bumi berbasis 

android adalah sebagai berikut: 

a. Tabel Bencana

Digunakan untuk menyimpan data bencana yang nanti data tersebut akan 

dapat dikelola dan diakses aplikasi pemetaan gempa bumi, untuk memberikan 

informasi pada sistem. Struktur table bencana bisa dilihat pada table berikut:  

Tabel 3.1 Struktur Tabel Bencana Alam 

Name Code Data Type Length 
Primary 
Identifier 

id_bencana ID_BENCANA Integer TRUE 
tgl_bencana TGL_BENCANA Date FALSE 
sumber SUMBER Variable characters (500) 500 FALSE 
latitude LATITUDE Variable characters (20) 20 FALSE 
longitude LONGITUDE Variable characters (20) 20 FALSE 
Alamat ALAMAT Variable characters (70) 70 FALSE 

b. Tabel Grabbing

Digunakan untuk menyimpan data grabbing yang nanti data tersebut akan 

dapat dikelola dan diakses aplikasi pemetaan gempa bumi, untuk memberikan 

informasi pada sistem melalui pesan broadcash pada media sosial facebook. 

Struktur table grabbing bisa dilihat pada table berikut:  

Tabel 3.2 Struktur Tabel Grabbing 

Name Code Data Type Length 
Primary 
Identifier 

id_grab ID_GRAB Integer TRUE 
url URL Variable characters (1000) 1000 FALSE 
Isi ISI Long variable characters (30000) 30000 FALSE 

3.6. Desain Interface Antarmuka Aplikasi Pemetaan Gempa Bumi 

3.6.1. Desain Interface Antarmuka Aplikasi Android 

Interface atau antarmuka merupakan tampilan dari suau program aplikasi 

yang berperan sebagai media komunikasi yang digunakan sebagai sarana 

berdialog antara program dengan user. Sistem yang akan dibangun diharapkan 

menyediakan interface yang mudah dipahami dan digunakan oleh user. Berikut ini 

adalah perancangan antarmuka pada sistem yang akan dibuat. 
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3.6.1.1. Dashboard Aplikasi 

Dalam suatu aplikasi harus mempunyai desain tampilan yang menarik, dan 

mudah dimengerti oleh user / user friendly. Sehingga perlu didesain dengan detail 

secara seksama. Pada Gambar 3.6, merupakan gambaran halaman dashboard / 

halaman utama pada aplikasi pemetaan gempa bumi. Dimana pada sistem tersebut 

memperlihatkan beberapa menu diantaranya adalah Dashborad, Berita Bencana, 

Daftar Lokasi, Do’a Bencana, dan About Me. Diharapkan dengan beberapa menu 

ini dapat memudahkan user dalam penggunakan dalam aplikasi pemetaan gempa 

bumu tersebut. 

LogoMenu

Dashboard

Berita Bencana

Daftar lokasi

Do’a Bencana

About Me

 
Gambar 3.6 Interface Aplikasi Pemetaan Gempa Bumu 
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