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Abstract

Ajax is a new technology based on asynchronous communication
between a client web browser and a back-end server, allowing web
application to request and receive data without reloading the page. A
popular application that uses Ajax technology is Google Maps. The goal
of this project is to  build web based on disaster management application
that integrate Google Maps  and provide information and solution to
problems in the aftermath of a disaster. The project includes development
of a client-side Ajax engine and user interface in JavaScript, and
development of  PHP  that serves data and using MySQL as database.
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1. Pendahuluan

Indonesia terletak pada pertemuan lempeng tektonik aktif, jalur pegunungan
aktif, dan kawasan beriklim tropik, sehingga menjadikan sebagian besar wilayahnya
rawan terhadap bencana alam. Upaya penanggulangan bencana harus didukung
oleh suatu sistem informasi yang memadai. Hal ini didasari oleh alasan bahwa
pengumpulan data menghabiskan biaya yang sangat besar; berbagai perencanaan
penanganan bencana menuntut tersedianya data dan informasi secara cepat, akurat,
dan terintegrasi, dan basis data digital memiliki kelebihan dalam hal penyimpanan,
pemrosesan, analisa, dan pemutakhiran.

Sistem terintegrasi berbasis Ajax untuk pengelolaan data bencana alam di
Indonesia sebagai suatu sistem informasi dengan kemampuan untuk menangani data
bereferensi geografis, sangatlah tepat untuk diterapkan. Sistem  dibangun dalam
bentuk perangkat lunak berbasis web, yang memungkinkan dilakukannya komunikasi
data dan informasi di seluruh daerah. Sistem ini juga dibangun dengan teknik
pemrograman Ajax yang memungkinkan untuk representasi data dan lokasi terjadinya
bencana dalam bentuk web dinamis (interaktif) serta mengintegrasikannya dengan
salah satu penggunaan teknologi Ajax yang lain yaitu Google Maps. Sistem ini menjadi
lebih tepat untuk digunakan oleh organisasi-organisasi yang terkait langsung dengan
penanggulangan bencana alam di Indonesia.
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2.  Kajian Pustaka

Bagian ini akan menjelaskan secara umum mengenai manajemen bencana,
Ajax dan Google Maps. University of Wisconsin mendefinisikan manajemen bencana
sebagai serangkaian kegiatan yang didesain untuk mengendalikan situasi bencana
dan darurat. Dengan adanya sistem manajemen yang baik maka orang-orang yang
rentan bencana dapat mempersiapkan diri lebih baik bila sewaktu-waktu terjadi
bencana. Manajemen bencana berkaitan dengan situasi yang terjadi sebelum, selama,
dan setelah bencana [1]. Siklus manajemen bencana terjadi dalam tiga tahap waktu
[2], yaitu sebelum kejadian bencana, yang meliputi mitigasi bencana dan kesiapan
menghadapi kejadian bencana. Yang kedua yaitu pada saat atau sesaat setelah
kejadian bencana, yang meliputi penyelamatan korban bencana dan pemberian
bantuan kepada korban bencana. Yang ketiga yaitu pasca kejadian bencana, yang
meliputi rehabilitasi lahan bencana, dan rekonstruksi atau pembangunan dan penataan
kembali lahan bencana. Sistem yang dibuat sangat berperan dalam penyediaan
informasi pada ketiga tahapan siklus manajemen bencana.Adapun siklus manajemen
bencana adalah sebagaimana pada Gambar 1.

Gambar 1 Siklus Manajemen Bencana

Siklus Manajemen Bencana terjadi dalam tiga tahap waktu yaitu sebelum
kejadian bencana, yang meliputi (1) Mitigasi bencana, meliputi pengumpulan dan
analisis data bencana dalam rangka usaha memperkecil tingkat kerentanan dan bahaya
suatu bencana dan (2) Kesiapan menghadapi kejadian bencana, meliputi prediksi
kejadian bencana (pemantauan bencana), kesiapsiagaan emergensi (persiapan tanda-
tanda bahaya, sistem peringatan dini, dan sistem evakuasi), dan sosialisasi bencana
melalui media cetak maupun ceramah. Yang kedua, pada saat/sesaat setelah kejadian
bencana, yang meliputi (1) Penyelamatan korban bencana, termasuk pula usaha
pencarian dan evakuasi (pengungsian) korban dan (2) Pemberian bantuan kepada
korban bencana, meliputi pemberian bantuan  bahan makanan, pelayanan sosial
(santunan), dan pelayanan medik. Yang ketiga, pasca kejadian bencana, yang meliputi
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(1) Rehabilitasi lahan bencana, terutama pada lokasi-lokasi bekas pemukiman
penduduk yang rusak atau bahkan hancur akibat bencana dan (2) Rekonstruksi
atau pembangunan dan penataan kembali lahan bencana.

Pada prinsipnya, manajemen dilakukan sejak sebelum bencana terjadi, bukan
pada saat dan setelah bencana menimpa. Tujuan manajemen bencana yang baik
adalah (1) Menghindari kerugian pada individu, masyarakat, maupun negara melalui
tindakan dini (sebelum bencana terjadi), (2) Meminimalisasi kerugian pada individu,
masyarakat, maupun negara berupa kerugian yang berkaitan dengan orang, fisik,
ekonomi, dan lingkungan bila bencana tersebut terjadi, (3) Meminimalisasi penderitaan
yang ditanggung oleh individu dan masyarakat yang terkena bencana, dan (4) Untuk
memperbaiki kondisi sehingga individu dan masyarakat dapat mengatasi permasalahan
akibat bencana.

Ajax sesungguhnya merupakan sebuah bentuk untuk mendeskripsikan proses
dari penggunaan objek XMLHttpRequest untuk mendapatkan informasi dari  web
server dengan cara dinamis . Ajax merupakan suatu pengembangan aplikasi berbasis
web yang mengintegrasikan berbagai teknologi yang sudah ada. Ide mendasar dari
arsitektur Ajax adalah mekanisme komunikasi antara klien dan server yang terjadi
pada aplikasi berlangsung secara asinkron, tanpa harus menunggu respon dari server.
Pada Gambar 2 disajikan perbedaan mendasar antara aktifitas pemrosesan data
pada aplikasi web konvensional dengan aplikasi web berbasis Ajax [3].

(a)                              (b)

Gambar 2 Perbedaan Arsitektur Web Konvensional (a) dan Teknik Ajax (b) [3]

Model aplikasi web konvensional bekerja melalui mekanisme sebagai berikut.
Sebagian besar aktifitas user yang terjadi pada tampilan antarmuka web memicu
terjadinya pengiriman data oleh HTTP ke web server. Server melakukan penerimaan
serta pemrosesan data sesuai dengan permintaan lalu mengirimkan hasilnya berupa
halaman HTML pada user. Proses ini pada umumnya disebut sebagai model
sinkronus. Gambaran mekanisme sinkronus yang dijelaskan diatas dapat dilihat pada
Gambar 3.
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Gambar 3 Mekanisme Akses Sinkronous pada Arsitektur Web Konvensional [3]

Aplikasi berbasis Ajax berkerja dengan melakukan eliminasi proses koneksi
dan pemutusan yang terjadi secara berkelanjutan dan alamiah selama interaksi antara
user dengan server pada halaman web. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya
Ajax engine. Ajax engine melakukan respon  terhadap proses render pada halaman
antarmuka pengguna dan komunikasi dengan server secara asinkronus. Proses ini
umumnya disebut sebagai model asinkronus. Perbedaan dengan model sinkronus
adalah terdapatnya layer Ajax engine yang bekerja di sisi klien. Gambaran mekanisme
asinkronus dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4 Mekanisme Akses Asinkronous pada Arsitektur Web dengan Ajax [3]

2.1 Teknologi yang Membentuk Ajax

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Ajax merupakan integrasi dari
berbagai teknologi web yang sudah ada saat ini.

Teknologi-teknolgi pembentuk Ajax adalah (1) HTML/XHTML: Tipe
dokumen standar di internet, merupakan bahasa yang mendeskripsikan format
dokumen, konten yang pada dasarnya merupakan static text dan gambar, (2) CSS:
Menyediakan kemampuan untuk memformat tampilan, (3) DOM: Meng-update
data secara dinamis pada halaman yang dipanggil, (4) XML: Format pertukaran
data, (5) XSLT: Mengubah XML menjadi XHTML, (6) XMLHttp: Perantara
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komunikasi utama, dan (7) JavaScript: Scripting language yang digunakan untuk
memprogram sebuah Ajax engine [4]

Pada kenyataannya, semua teknologi yang tersedia untuk digunakan pada
solusi pengembangan dengan Ajax, tetapi hanya tiga yang dibutuhkan, diantaranya
adalah HTML/XHTML, DOM, dan Javascript. XHTML secara nyata diperlukan
untuk menampilkan informasi, DOM diperlukan untuk mengubah isi dari sebuah
halaman XHTML tanpa harus melakukan proses reload keseluruhan halaman. Bagian
yang terakhir adalah JavaScript yang sangat dibutuhkan untuk menginisialisasikan
komunikasi antara klien dengan server dan memanipulasi DOM untuk mengupdate
halaman web. Teknologi yang lain juga diperlukan untuk meningkatkan solusi
pengembangan dengan Ajax, tetapi bukan menjadi bagian utama. Semua teknologi
yang disebutkan merupakan teknologi yang berhubungan langsung dengan sisi klien
Ajax engine. Satu komponen utama yang diperlukan di sisi server adalah komponen
seperti halaman PHP, Java Servlets ataupun .NET

2.2 XMLHttpRequest

Objek XHR (XMLHttpRequest) adalah inti dari Ajax engine. XHR merupakan
objek yang memberikan kemampuan sebuah halaman untuk mendapatkan data
(menggunakan metode GET) atau mengirim data (menggunakan metode POST)
dari server yang prosesnya terjadi dibelakang layar, itu berarti refresh browser tidak
diperlukan sepanjang proses ini. Hal inilah yang menjadi faktor kunci dalam
memberikan kelebihan aplikasi kepada user. User tidak perlu mengetahui proses
sehingga dapat fokus dengan pekerjaan yang dilakukan[5].

Di samping dari proses data yang terjadi di belakang layar, metode GET dan
POST merupakan objek XHR yang sama bekerja sebagai  standar HTTP request.
Menggunakan salah satu, baik metode POST maupun GET dapat digunakan untuk
melakukan permintaan data dan menerima tanggapan dari server dengan format
standar. Format standar yang dapat diterima dari server adalah XML, JSON
(Javascript Object Notation), dan teks.

Semua Ajax request dimulai dengan interaksi disisi klien yang diatur oleh
JavaScript. JavaScript menciptakan objek XHR dan membuat sebuah HTTP
Request ke server.

Ada tiga model request yang dapat terjadi setelah proses tersebut, yaitu:
1. Standard XHR

Pada model pertama sebuah statik XML, JSON atau file teks yang
berada pada domain yang sama di-request oleh objek XHR melalui metode
GET, lalu dikembalikan oleh server untuk ditangani oleh kode di sisi klien
yang melakukan permintaan. Gambar 5 memberikan gambaran mengenai
alur proses dari model Ajax standar
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Gambar  5 Mekanisme Model Ajax Standar [5]

2. Database-Enabled XHR
Proses yang terjadi pada model ini dimulai dengan sebuah permintaan

ke sebuah bahasa sisi server. Bahasa sisi server akan melakukan query
ke database sesuai dengan permintaan yang diterima. lalu database yang
didapatkan dikembalikan ke XHR sebagai XML, JSON atau teks yang
ditangani oleh kode di sisi klien. Permintaan ini mengijinkan user untuk
menerima data sesuai dengan  permintaan yang dibuat. Gambar 6
memberikan gambaran mengenai alur proses dari model database-enabled
XHR

Gambar  6 Mekanisme Model Database-Enabled XHR [5]

3. Pengiriman data ke Database-Enabled XHR
Proses ini dimulai dengan sebuah XHR GET atau POST ke sebuah

bahasa sisi server. Sesudah server menerima permintaan, server
memparsing XML atau nilai yang dikirim oleh XHR dan mengupdate
database. Model request ini berdasarkan pada interaksi user, tanpa me-
refresh browser.

Pengiriman data ke database-enabled XHR memberikan
kemampuan penuh dalam mengontrol database melalui XHR. Ada banyak
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situasi yang berbeda yang dapat dilakukan untuk mengirim data ke server
dengan menggunakan XHR. Gambar 7 memberikan gambaran mengenai
alur proses dari model pengiriman data ke database-enabled XHR

Gambar 7 Pengiriman data ke Database-Enabled XHR [5]

2.3 Perbandingan Performa Web Tradisional dengan Web Ajax

Perbandingan performa antara web tradisional dengan web Ajax telah
dilakukan oleh peneliti sebelumnya [8]. Perbandingan ini didasarkan berdasarkan
beberapa aturan yang antara lain adalah (1) Lima pengguna dibutuhkan untuk
memasukan data dengan jumlah yang sama pada tiap aplikasi, (2) Arsitektur pada
web tradisional hanya melakukan pengiriman ke server ketika benar-benar
dibutuhkan, (3) HTML, JavaScript, dan gambar yang ditampilkan dihitung tanpa
penggunaan cache, (4) Microsoft Fiddler dan stopwatch digunakan untuk mengukur
data dengan relevan, (5) Pengguna yang melakukan testing memiliki setidaknya
level moderatepengetahuan tentang komputer, dan (6) Pengguna yang melakukan
testing menerima pelatihan yang sama tentang kedua versi aplikasi sebelum melakukan
testing.

Tabel 1 merupakan tabel yang memperlihatkan perbandingan performa antara
web tradisional dengan web Ajax yang telah dilakukan.

Tabel  1 Tabel Perbandingan Performa antara Web Tradisional dengan Web Ajax [8]



189

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pada semua parameter
yang diujikan. Peningkatan terbesar terjadi pada jumlah transfer byte pada aplikasi
Ajax yaitu 73%, sedangkan bandwidth yang dibutuhkan untuk pengiriman data
adalah 68% lebih optimal dari web tradisional. Yang lebih penting dari pertimbangan
bandwidth adalah waktu yang dibutuhkan oleh web Ajax untuk mengeksekusi sebuah
tugas adalah lebih cepat 32% dari web tradisional.

2.4 Google Map API

Google Map adalah satu aplikasi berbasis Ajax yang paling dikenal  di antara
aplikasi web yang ada saat ini. Google Map menyediakan pengalamatan berdasarkan
pemetaan global yang mengijinkan pengguna untuk mencari lokasi di manapun di
dunia berdasarkan alamat, titik potong, dan kata kunci [9]. Sesudah peta dipanggil,
pengguna dapat melakukan perbesaran gambar, menggeser secara interaktif, memilih
bagian yang menarik dari lokasi peta tanpa membutuhkan sebuah reload. Gambar
peta dipanggil sesuai dengan pergeseran kursor, yang menunjukan implementasi dari
Ajax.Google telah membuat API untuk mengintegrasikan fungsi dari Google Map
ke aplikasi web lain. Hal ini membuat  API dapat digunakan untuk membuat sebuah
web aplikasi yang menggabungkan layanan peta yang diberikan Google dengan
aplikasi kita.

Google Map API merupakan salah satu jenis teknologi pustaka yang
dikembangkan untuk  mendukung aplikasi berbasis AJAX. Dalam perkembangannya
saat ini Google Map API telah mencapai versi 2.0 . Untuk dapat menggunakan API,
pengembang web diharuskan mendaftarkan alamat webnya untuk kemudian
mendapatkan API key, yang nantinya digunakan untuk mengakses API tersebut.

Google Map API mendukung browser yang sama yang digunakan oleh situs
Google Map. Sejak aplikasi yang berbeda membutuhkan browser yang berbeda.
API menyediakan metode global (GBrowserIsCompatible()) untuk mengecek
kompatibel atau tidaknya browser yang digunakan.

3.  Metodologi Penelitian

Gambar 8 Gambaran Sistem Secara Umum

Sistem yang akan dibangun seperti yang digambarkan pada Gambar 8
membutuhkan beberapa komponen yang harus dipenuhi, antara lain Google server
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yang berfungsi untuk menyimpan komponen sistem yang berhubungan dalam
pengelolaan gambar peta serta pustaka pendukung sistem, hosting server yang
berfungsi untuk menyimpan komponen sistem yang berhubungan dalam penyajian
informasi bencana, Ajax engine yang berfungsi untuk melakukan koneksi asinkronous
pada sistem. Ajax engine telah terintegrasi dengan browser-browser yang ada
sekarang ini, mulai dari Internet Explorer, Mozilla Firefox maupun Opera.

Use case diagram ini menjelaskan keseluruhan kerja sistem secara garis besar
dan juga merepresentasikan interaksi antara aktor-aktor dengan sistem pengelolaan
peta bencana alam yang dibangun serta menggambarkan fungsionalitas yang dapat
diberikan sistem kepada user.

Use case diagram pada Gambar 9 dapat dijelaskan dalam beberapa bagian,
yang pertama ada dua aktor dalam sistem pengelolaan peta bencana alam yang
dibangun, yaitu user dan administrator. User berperan sebagai pencari informasi
yang mencakup korban bencana, masyarakat awam yang ingin mencari berita,
maupun organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana alam yang
memerlukan informasi dari sistem, sedangkan administrator adalah organisasi yang
terkait dengan penanggulangan yang perannya mengelola informasi bencana alam.

Yang kedua ada 11 use case pada diagram tersebut, yaitu memilih jenis
bencana, navigasi peta, melakukan pergeseran gambar, menampilkan titik lokasi
bencana, melakukan zoom gambar, memilih tipe peta yang ditampilkan, mendapatkan
informasi bencana yang dipilih, mengelola data bencana, menghapus data bencana,
mengubah data bencana, menambah data bencana.

Gambar 9 Use Case Diagram
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Yang ketiga use case navigasi peta mencakup use case melakukan pergeseran
gambar, use case menampilkan titik lokasi bencana, use case melakukan zoom
gambar, dan use case memilih tipe peta yang ditampilkan.

Gambar 10 Activity  Diagram Pilih Jenis Bencana

Pada activity diagram pilih jenis bencana, dimulai dengan pemanggilan gambar
peta, lalu user memasukan pilihan jenis bencana. Pilihan jenis bencana ini digunakan
untuk pencarian data kota di database. Selain ditampilkan data kota juga di-filter
untuk proses penampilan titik lokasi pada peta.

Gambar 11 Activity Diagram Pilih Kota

Pada activity diagram pilih kota, user memasukkan pilihan kota. Pilihan
kota ini digunakan untuk pencarian data tanggal dan informasi bencana di data-
base. Setelah ditemukan lalu data ditampilkan.

Gambar 12 Activity Diagram Pilih Tanggal Bencana
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Pada activity diagram pilih tanggal bencana, user memasukan pilihan tanggal
bencana. Pilihan tanggal bencana ini digunakan untuk pencarian detail informasi
bencana di database yang akan ditampilkan dalam bentuk form detail informasi.

Gambar 13 Activity Diagram Pilih Karakteristik Bencana

Pada activity diagram pilih karakteristik bencana, user memasukan pilihan
tanggal bencana. Pilihan tanggal bencana ini digunakan untuk pencarian detail
informasi bencana di database yang akan ditampilkan dalam bentuk form detail
informasi. Yang kedua yaitu activity diagram pada sisi administrator.

Pada activity diagram ini, diawali dengan login admin yang apabila benar
maka sistem akan memberikan respon dengan menampilkan halaman menu utama
administrator yang adalah tiga macam jenis manajemen data, yaitu daerah, jenis
bencana dan informasi bencana.

Gambar 14 Activity Diagram Sisi Administrator
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Masing- masing memiliki fungsi-fungsi pengolahan data yang sama, yaitu tambah
data, hapus data, dan edit data. Jika yang dipilih adalah tambah data maka form
tambah data  akan ditampilkan untuk diisi, setelah selesai pengisian data pada form
tambah data yang terjadi adalah proses penambahan data baru tersebut ke data-
base. Begitu pula apabila edit data dilakukan maka akan terjadi pemanggilan data
yang dipilih untuk di edit yang ditampilkan di form edit. Setelah data selesai diubah,
maka proses selanjutnya adalah pengubahan data di database. Untuk hapus data,
yang terjadi adalah data yang dipilih akan langsung terhapus. Tiap terjadi pengolahan
data maka secara otomatis data yang ditampilkan adalah yang terbaru.

3.1 Perancangan Database

Database yang digunakan adalah database MySQL Server. Gambar 15
merupakan desain rancangan database pada sistem yang akan dibuat:

Gambar 15 E-R Diagram
Keterangan gambar :

  menandakan hubungan one to many

Dari Gambar 15 bisa dilihat bahwa hubungan antara tabel daerah dengan
tabel informasi daerah adalah one to many yang menandakan bahwa satu daerah
dapat menampilkan banyak informasi bencana, nama field yang menghubungkan
adalah kodeKota. Begitu juga dengan hubungan antara tabel jenis bencana dengan
tabel informasi adalah one to many yang menandakan bahwa satu jenis bencana
dapat menampilkan banyak informasi bencana, nama field yang menghubungkan
adalah kodeBencana.

4. Komponen sistem

Komponen sistem yang sangat penting yang digunakan dalam sistem adalah
Google Map API. Google Map API digunakan pada sistem untuk fungsi pengolahan
gambar peta. Kelas-kelas yang dipakai dalam pengembangan sistem pengelolaan
peta bencana alam adalah GMap2, GMarker, GLatLng, dan GEvent.

Ajax (Prasetyo,dkk)
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4.1 GMap2

Kelas GMap2 berfungsi sebagai kelas sentral pada API, karena digunakan
untuk menampilkan gambar peta. Di kelas ini terdapat berbagai macam construc-
tor, method, dan event. Namun hanya constructor dan method yang digunakan
dalam sistem yang dibangun seperti yang dijelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2 Constructor dan Method pada GMap2

4.2 GMarker

Sebuah instance dari kelas ini digunakan untuk menandai lokasi geografis
pada peta. Dikelas ini terdapat berbagai macam constructor, method, dan event.
Adapun constructor, method, dan event yang digunakan dijelaskan pada Tabel 3.

Tabel 3 Constructor dan Method pada GMarker

4.3 GLatLng

Merupakan kelas yang merepresentasikan secara geografis garis lintang dan
garis bujur pada peta. Di kelas ini terdapat berbagai macam constructor, method,
dan event. Namun hanya constructor yang digunakan dalam sistem yang dibangun,
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yaitu GLatLng(lat, lng , [unbounded]) yang merupakan constructor  yang berfungsi
untuk menciptakan sebuah instant baru GLatLng.

4.4 GEvent

Merupakan kelas yang merepresentasikan secara geografis garis lintang dan
garis bujur pada peta. Di kelas ini hanya terdapat method. Adapun method yang
digunakan dalam sistem yang dibangun, adalah addListener(object,event,handler)
yang merupakan method  yang berfungsi untuk menambahkan event dan handle
pada sebuah objek.

5. Hasil Perancangan dan Pengujian

Sequence diagram pada Gambar 16 menggambarkan keseluruhan
rancangan dan urutan alur sistem secara detail.

Tahap pengujian dibagi menjadi beberapa bagian yaitu: pengujian inputan,
pengujian login dan pengujian validasi dan sisi administrator. Pengujian inputan ini
dilakukan untuk mengetahui apakah rancangan sistem pada bagian inputan yang
dibangun dan koneksi dengan database telah berjalan dengan semestinya. Pengujian
juga diperlukan untuk mengetahui apakah sistem dapat berhubungan dan dapat
mengolah database serta menyajikannya dengan benar.

Ada beberapa tahapan pengujian yang dilakukan, yaitu pemilihan jenis
bencana. Pengujian dilakukan untuk memastikan apakah nama-nama daerah
terjadinya bencana dan juga titik lokasi bencana ditampilkan pada layar, bila jenis
bencana dipilih.

Tabel 4 Pengujian Pemilihan Jenis Bencana

Selanjutnya yaitu pemilihan nama daerah. Pengujian dilakukan dengan
menekan klik kanan pada salah satu nama daerah yang akan memunculkan waktu
terjadinya bencana pada daerah tersebut pada sidebar.

Ajax (Prasetyo,dkk)
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Gambar 16 Sequence Diagram Sisi Administrator

Gambar 17 Pengujian Pemilihan Jenis Bencana
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Tabel 5 Pengujian Pemilihan Tanggal Kejadian

Gambar 18 Pengujian Pemilihan Nama Daerah

Selanjutnya yaitu pemilihan tanggal kejadian bencana. Pengujian dilakukan
memastikan form yang berisi informasi detail mengenai bencana pada tanggal
kejadian bencana yang dipilih akan ditampilkan dengan benar apabila nama daerah
dipilih dan menonaktifkan fungsi-fungsi navigasi dibelakangnya.

Gambar 19  Pengujian Pemilihan Tanggal Kejadian

Ajax (Prasety,dkk)
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Selanjutnya adalah pemilihan karakteristik bencana. Pengujian dilakukan
dengan menekan klik kanan pada link karakteristik bencana yang ada pada form
informasi detail yang akan memunculkan form karakteristik bencana dan
menonaktifkan fungsi-fungsi navigasi dibelakangnya.

Tabel 6 Pengujian Pemilihan Karakteristik Bencana

Gambar 20 Pengujian Pemilihan Karakteristik Bencana

Pengujian kedua yaitu pengujian login dilakukan untuk membatasi hanya
pengguna yang terdaftar di database yang dapat masuk ke halaman utama
administrator.
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Gambar 21 Form Login

Tabel 6 Spesifikasi Login

Tabel 7 Spesifikasi Validasi

Gambar 22 Pesan Bila Status Validasi Sah

Gambar 23 Pesan Bila Status Validasi Tidak Sah

Ajax (Prasetyo,dkk)
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6.  Simpulan

Setelah dilakukan pengujian pada bab sebelumnya maka dapat diberikan
beberapa kesimpulan antara lain pembuatan sistem informasi untuk mengelola data
bencana alam di Indonesia dapat dilakukan dengan mengintegrasikan Ajax, PHP,
MySQL dan Google Map API. Keuntungan penggunaan Ajax pada sistem adalah
tetap dapat dilakukannya  interaksi pada sistem walaupun sedang terjadi proses
response dari server atas permintaan data karena interaksi sebelumnya. Hal tersebut
juga memberikan keuntungan lain yaitu mengurangi distraksi pada layar karena sistem
tidak melakukan proses refresh halaman keseluruhan. Kerugian penggunaan Ajax
yang berupa tidak berfungsinya tombol back pada browser dapat diatasi dengan
pembuatan navigasi pada sistem yang berfungsi untuk memanggil data sebelumnya.
Untuk menjalankan sistem yang mengintegrasikan Ajax, fungsi javascript pada klien
(browser) harus diaktifkan.
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