
APLIKASI INFORMASI BENCANA ALAM BPBD KAB. BREBES  

BERBASIS WEBSITE 

 

 

Skripsi 

 

 

 

 

Disusun Oleh 

 

 

Faiq Rizal 

16.11.0324 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA 

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER 

AMIKOM PURWOKERTO 

PURWOKERTO 

2018 

 



ii 
 

APLIKASI INFORMASI BENCANA ALAM BPBD KAB. BREBES  

BERBASIS WEBSITE 

 

 

Skripsi 

 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S1 

pada Program Studi (Teknik Informatika) 

 

 

 

 

Disusun Oleh 

 

Faiq Rizal 

16.11.0324 

 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA 

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER 

AMIKOM PURWOKERTO 

PURWOKERTO 

2018 

 



iii 
 



iv 
 



v 
 

 

 

 

 



vi 
 

MOTTO 

 

 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 

telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 

berharap(Q.S Al Insyirah : 6-8). 

 Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua 

(Aristoteles). 

 Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang 

yang memiliki ilmu pengetahuan diantara kamu beberapa derajat. 

 Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen 

bersama untuk menyelesaikannya. 

 “Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai 

penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”           

(Al-Baqarah : 153) 
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Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha 

Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah 

dan inayahNya hingga terselesaikannya Skripsi ini dengan baik dan tepat pada 

waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa 

syukur dan terimakasih saya kepada: 

Tuhan YME, atas izin dan karuniaNyalah maka skripsi ini dapat dibuat dan 
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semangat, dukungan dan bantuan kalian semua, terimakasih untuk canda tawa dan 

perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang 
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semua, orang-orang yang saya sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat 
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