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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Aplikasi antrian layanan adalah sebuah aplikasi yang dapat membantu 

meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya 

desak-desakkan ketika proses antrian untuk mendapatkan layanan. Baik itu layanan 

perbankan, rumah sakit, imigrasi, dan lain sebagainya. Adanya sistem antrian juga 

mengajarkan kepada masyarakat bahwa mereka yang datang terlebih dahulu yang 

akan diutamakan untuk dilayani. Seiring dengan perkembangan zaman dan 

meningkatnya kebutuhan pelayanan yang cepat dan tepat maka hampir seluruh 

instansi pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat harus memiliki 

sistem antrian. Sistem antrian bisa dibuat dalam bentuk website maupun desktop[6] 

Sering kita melihat banyak orang menunggu di suatu tempat fasilitas 

pelayanan umum misalnya, di kantor kepala desa , umumnya, setiap orang pernah 

mengalami kejadian seperti dalam hidupnya. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa 

antrian sudah menjadi bagian dari kehidupan setiap orang.  Apabila dilihat secara 

sepintas, sering terjadi penungguan orang yang cukup banyak di kantor kepala desa 

terutama pada saat jam-jam sibuk, pertanyaan yang muncul adalah apakah 

permasalahan penungguan tersebut diakibatkan oleh daya tampung (kapasitas) 

yang terlampaui, atau oleh kurangnya jumlah pelayanan atau akibat kurang 

efektifnya sistem pelayanan di kantor kepala desa. Hal ini harus diselidiki lebih 

lanjut[11]. Masalah  yang  sering  dihadapi  adalah  ke-tidak  efisien dalam hal waktu, 

tidak efisien  dalam  hal  waktu  di  karenakan masyarakat harus datang lebih awal 

dan menunggu antrian yang panjang sehingga banyak masyarakat yang 

memutuskan untuk pulang terlebih dahulu sehingga memerlukan biaya transportasi 

2x lipat.[8]  

Setiap orang selalu mengharapkan untuk mendapatkan suatu fasilitas 

pelayanan yang sebaik-baiknya dan tidak terganggunya oleh waktu penungguan 

yang terlalu lama. Begitu juga dengan suatu sistem pelayanan, mereka juga 

berusaha memberikan suatu  fasilitas pelayanan yang sebaik-baiknya. Hal ini 
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mendorong penulis untuk mencoba membuat “Perancangan Aplikasi Antrian 

Layanan Administrasi di Kantor Kepala Desa Nibung  Berbasis Android”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana merancang aplikasi antrian layanan administrasi di kantor 

kepala desa nibung berbasis android yang dapat memberikan 

kemudahan pada masyarakat? 

b. Bagaimana penerapan model antrian di kantor kepala desa nibung? 

 

1.3.  Tujuan Penulisan 

a. untuk merancang aplikasi antrian layanan administrasi di kantor kepala 

desa nibung koba berbasis android yang dapat memberikan solusi untuk 

menangani permasalahan dalam atrian layanan administrasi  di desa 

Nibung selama ini. 

b. Menghasilkan dokumen perancangan aplikasi atrian layanan 

administrasi yang bisa menjadi rujukan dalam pengembangan sistem. 

 

1.4.  Batasan Masalah 

a. Aplikasi ini hanya diterapkan pada Kantor Kepala Desa Nibung. 

b. Pengerjaan laporan kuliah praktek(KP)  ini hanya pada perancangan 

aplikasi antrian layanan administrasi saja. 

 

1.5.  Metode Penelitian 

a. Adapun metode pengumpulan data yang terdiri dari: 

- Wawancara 

Adalah metode pengumpulan data melalui Tanya jawab secara 

langsung kepada kepala bagian serta pada beberapa pegawai lain 

yang bekerja di kantor kepala desa tersebut. 

- Studi Pustaka  

Studi Pustaka Pada bagian ini peneliti melakukan kajian pustaka 

dengan membaca buku-buku dan hasil penelitian dari beberapa 
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peneliti sebelumnya yang memiliki hubungan dengan aplikasi 

antrian layanan administrasi agar mendapat landasan teori mengenai 

masalah yang akan diteliti. 

- Observasi 

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati pola 

perilaku subyek (orang) atau obyek(benda) atau kejadian sistematik 

pada obyek penelitian. Penulis mengamati secara langsung proses 

system administrasi di kantor kepala desa nibung . 

b. Analisis Sistem 

Pengumpulan data dan analisis kebutuhan sistem. Pada tahap ini 

dilakukan analisis mengenai masalah yang terjadi pada kantor kepala 

desa nibung koba yaitu permasalahan pada antrian layanan administrasi 

yang masih manual. Kemudian dilakukan pengumpulan data sebagai 

kebutuhan sistem berupa data dan dokumen apa saja yang akan 

dibutuhkan, seperti pencatatan data masyarakat serta spesifikasi sistem 

informasi yang dibutuhkan oleh pengguna sistem. UML (Unified 

Modeling Language) adalah bahasa pemodelan, bukan metode. UML 

memiliki beberapa diagram yang digunakan untuk menggambarkan 

suatu sistem. Tujuan pembuatan diagram ini adalah agar sistem mudah 

dimengerti oleh semua pihak, baik yang teknis maupun nonteknis. 

Unified Modelling Language (UML) yang meliputi use case diagram, 

activity diagram, sequence diagram, class diagram. 

c. Perancangan System 

Perancangan system dengan menggunakan tools Unified Modelling 

Language (UML). Tahap perancangan sistem dilakukan perancangan 

aplikasi yang akan dibangun sesuai dengan hasil analisa kebutuhan 

sistem. Adapun perancangan sistem ini menggunakan alat bantu Unified 

Modelling Language (UML) yang meliputi use case diagram, activity 

diagram, sequence diagram, class diagram. Tujuannya ialah untuk 

kebutuhan pemodelan visual yang menspesifikasikan, menggambarkan, 

membangun, dan sebagai dokumentasi dari sistem perangkat lunak serta 
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untuk permodelan pada saat pengembangan sistem mulai dari tahap 

analisis sampai implementasi. 

d. Implementasi 

Implementasi merupakan tahap pelaksanaan dari sebuah rancangan 

sistem yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi 

sering juga diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan suatu sistem 

yang telah dirancang atau didesain kemudian dijalankan sepenuhnya 

pada suatu tempat riset, organisasi, perusahaan, maupun masyarakat. 

 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Pembahasan mengenai laporan ini dijelaskan berdasarkan sistematika 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penulisan, batasan masalah, metode penelitian serta 

sistematika penulisan. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisi acuan tentang pembuatan kerja praktek dan teori 

penunjang yang mendukung dalam perencanaan dan 

pembuatan kerja praktek ini. 

 

BAB III : ORGANISASI 

Bab ini berisi tentang instansi tempat kerja praktek seperti 

profil kantor kepala desa nibung, struktur organisasi dan 

arsitektur teknologi pada instansi tersebut. 
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BAB IV : PEMBAHASAN DAN IMPLEMENTASI 

Bab ini berisikan pembahasan mengenai implementasi 

disertai dengan analisa hasil yang dicapai oleh program yang 

dikembangkan. 

 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan mengenai apa saja yang 

dihasilkan dan saran-saran alternatif  yang  dapat diterapkan 

umtuk meningkatkan pengembangan aplikasi. 


