
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1 Halaman Website Persediaan logistik pada badan penanggulangan 

bencana daerah provinsi lampung 

Pada pembahasan ini menjelaskan mengenai isi dan fungsi dari tiap-tiap halaman 

pada Persediaan logistik pada badan penanggulangan bencana daerah provinsi 

lampung untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pembahasan dibawah ini. 

a) Halaman Login 

Halaman ini merupakan tampilan login dimana admin BPBD prov,dan pengaju 

bisa memasukan email dan password untuk masuk ke menu utama. 

 

 



Gambar 4.1 Tampilan halaman Login 

b) Halaman membuat akun login 

Halaman ini tampilan admin BPBD provinsi untuk membuat akun login kepada 

user BPBD kota maupun kabupaten. 

 

Gambar 4.2 Tampilan halaman membuat akun login 

 

 

 

 



 

c) Halaman menu utama 

Halaman ini merupakan tampilan menu awal dimana user bpbd kota maupun 

kabupaten bisa melihat persediaan logistik yang ada di BPBD provinsi. 

 

 

Gambar 4.3 Tampilan halaman menu 

 

 

 

 

 



 

 

d) Halaman data Permintaan Barang 

Halaman ini merupakan tampilan permintaan atau permohonan dari BPBD kota 

maupun kabupaten dimana user mengajukan permohonan bantuan kepada BPBD 

provinsi. 

 

 

Gambar 4.4 Tampilan halaman data permintaan barang. 

 

 



 

 

 

e) Halaman data barang masuk  

Halaman ini pilihan untuk mencetak laporan barang masuk hanya admin provinsi 

yang hanya biasa melihat tampilan barang masuk dan barang keluar. 

 

Gambar 4.5 Tampilan halaman data barang masuk. 

Halaman ini untuk mencetak laporan barang masuk dari BNPB pusat ke BPBD 

provinsi. 



 

Gambar 4.5.1 Tampilan cetak laporan. 

f) Halaman data barang keluar  

Halaman ini pilihan untuk mencetak laporan barang keluar hanya admin BPBD 

provnisi yang dapat mencetak barang barang keluar untuk membuat berita acara 

barang masuk dan barang keluar. 

 

Gambar 4.6 Tampilan halaman data barang keluar. 

 



Halaman ini untuk mencetak laporan barang keluar dari BPBD provinsi ke BPBD 

kota maupun kabupaten. 

 

Gambar 4.6.1 Tampilan cetak laporan. 

g) Halaman Data Permintaan Barang 

Halaman ini merupakan tampilan permintaan atau permohonan dari BPBD kota 

maupun kabupaten dimana user mengajukan permohonan bantuan kepada BPBD 

provinsi. 

 



 

Gambar 4.7 Tampilan halaman data permintaan barang. 

 

 

 

 

 

 

 

h) Halaman tampilan persediaan logistik 

Halaman ini tampilan dari persediaan logistik yang ad di BPBD provinsi dan 

dapat di lihat oleh admin maupun user BPBD kota maupun kabupaten yang ingin 

melihat ataupun ingin mengajukan permohonan bantuan. 



 

Gambar 4.8 Tampilan halaman persediaan logistik 

 

 

 

 

 

 

i) Halaman permohonan bantuan untuk admin 



Halaman ini merupakan tampilan dari permohonan bantuan dari BPBD kota 

mapun kabupaten yang sedang menunggu balasan dari BPBD provinsi apakah 

pengajuaan tersebut diterima atau tidak. 

 

Gambar 4.9 Tampilan halaman permohonan untuk admin 

 

 

 

 



j) Halaman Permohonan bantuan dari user 

Halaman ini adalah dimana admin BPBD provinsi melihat ada yang mengajukan 

permohonan bantuan, admin dapat menyetujui dan tidak menyetujui jika 

ketersediaan ataupun permohonan bantuan tersedia di gudang logistik BPBD 

provinsi. 

 

Gambar 4.10 Tampilan halaman permohonan dari user 

 

 

 

 



k) Halaman respon permintaan bantuan  

Halaman ini tampilan dari admin  BPBD provinsi yang merespon pengajuan 

permohonan bantuan dari BPBD kota maupun kabupaten yang dapat di terima 

admin dengan jumlah yang sesuai ataupun tidak sesuai dengan si pemohon,admin 

bisa menerima atau memberi bantuan sesuai jumlah stock ketersediaan yang ada 

di gudang logistik. 

 

Gambar 4.11 Tampilan halaman respon permintaan bantuan 

 

 



l) Halaman  balasan dari admin provinsi  kepada BPBD kota maupun kabupaten 

Halaman ini adalah balasan dari admin provinsi untuk BPBD Kota maupun 

kabupaten user dapat melihat apakah jumlah yang mereka ajukan di setujui 

ataupun tidak di setujui dengan dapat melihat status jumlah bantuan yang di 

setujui oleh admin provinsi. 

 

Gambar 4.12 Tampilan halaman balasan dari admin provinsi  kepada BPBD kota 

maupun kabupaten 

 

 



m) Halaman tampilan dari user 

Halaman ini merupakan tampilan di user BPBD kota maupun kabupaten yang 

stsatus pengajuan jumlah maupun pemohon bantuan di setujui oleh pihak admin 

provinsi atau tidak. 

 

Gambar 4.13 Tampilan halaman dari user 

 

 

 


