
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

OSS (Online Single Submssion) adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi 

untuk membantu proses pengajuan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses 

penindakan yang dilakukan oleh peran pengambil keputusan, aplikasi web OSS 

(Online Single Submission) ini menyediakan informasi seperti data permohonan 

berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dll. 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single 

Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang 

diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, 

gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik 

yang terintegrasi.
[1]

 

 Perkembangan teknologi saat ini semakin maju, dimana teknologi dan 

informasi telah memasuki semua bidang kehidupan dan sangat berperan penting 

dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak heran lagi untuk melakukan kegiatan 

sehari-hari. Teknologi diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari suatu 

organisasi atau instansi agar lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan 

informasi baik sebagai media promosi bagi perusahaan. Teknologi informasi juga 

digunakan untuk mempermudah dan membantu masyarakat dalam mengetahui 

informasi tentang syarat dalam izin usaha, lokasi dianjurkan, dan informasi 

apakah usahanya diterima atau ditolak. Teknologi informasi ini dapat 

mempermudah dinas PTSP Bangka Barat agar kinerjanya lebih cepat, masyarakat 

juga setelah mengisi formulir izin usaha tidak perlu datang ke kantor PTSP 

Bangka Barat saat hasil izin usahanya sudah keluar. 

 Dengan adanya permasalahan diatas maka peneliti mengusulkan untuk 

membuat aplikasi permohonan izin usaha dengan sistem OSS (Online Sistem 

Submission) berbasis android. Aplikasi ini dibuat berbasis android karena aplikasi 

ini bertujuan memrpermudah masyarakat Bangka Barat mengakses aplikasi 

dengan handphone android dengan internet. 
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 Penelitian terdahulu yang dikutip yaitu penelitian tentang Rama Akbar 

Ramadhan berjudul “Pelaksanaan Sistem Online Pada Pelayanan Perizinan 

Melalui E-Governance Yang Berbasis Aplikasi (Studi Kasus Aplikasi GAMPIL 

dan HAYU BANDUNG di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizininan 

Terpadu Satu Pintu Kota Bandung)”.
[2] 

Penelitian tentang Adam Asmaran, Budi 

Susetyo, Puspa Eosina berjudul “Sistem Informasi Pelayanan Surat Keterangan 

IMBG Berbasis Web”.
[3]

 Penelitian tentang Armansyah berjudul “Rancang 

Bangun Sistem Informasi Monitoring Perijinan Usaha Berbasis Web dan SMS 

Gateway”.
 [4]

 Penelitian tentang Imas Wulandari berjudul “Sistem Pakar Talenta 

Implementasi Kecerdasan Buatan Dalam Pelayanan Publik Menuju Sragen Smart 

City”.
 [5]

 Penelitian tentang Mursalim Tonggiroh & Hasanudin berjudul “Sistem 

Informasi Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Bidang Tertentu Subid (Izin Imb, 

Izin Ho dan Izin Prinsip) Kota Jayapura”.
 [6]

 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pada penelitian ini 

penulis mengambil judul yang berjudul “Aplikasi Permohonan Izin Usaha 

Dengan Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Android.”  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam aplikasi permohonan izin usaha dengan sistem Online Single 

Submisson (OSS) berbasis android dapat dirumuskan masalah: 

1. Bagaimana merancang dan membangun sebuah aplikasi permohonan izin 

usaha dengan Online Sistem Submission (OSS) berbasis android? 

2. Bagaimana cara agar aplikasi tersebut bisa digunakan oleh masyarakat 

Bangka Barat dengan mudah dan dimengerti?  

 

1.3 Latar Belakang 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini: 

1.  Merancang dan membangun suatu aplikasi OSS (Online Single Submission)  

dalam tampilan android yang mampu memberikan kemudahan, 
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kenyamanan, serta mengetahui prosedur dan persyaratan yang cepat dan 

tepat. 

2. Merancang aplikasi dalam tampilan android dengan User Interface yang 

simple dan mudah dimengerti oleh masyarakat. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini: 

1. Dengan adanya aplikasi berbasis android ini dapat mempermudah 

pengurusan berbagai perizinan berusaha dengan baik persyaratan untuk 

melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan dan pembangunan), izin 

usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha tingkat 

pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan 

izin. 

2. Dengan adanya aplikasi berbasis android ini dapat terhubung dengan real 

time dan cepat. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk membantu mempermudah pembuatan aplikasi permohonan izin 

usaha dengan sistem Online Sistem Submission (OSS) berbasis android ini agar 

tidak terlalu dipersulit, peneliti membatasi masalah yang akan dibahas sebagai 

berikut : 

1. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java (Eclipse) 

dengan menggunakan Android SDK (Software Development Kit) sebagai 

pengembangannya. 

2. Sistem ini dimaksudkan untuk mengetahui syarat dan prosedur dalam 

permohonan izin usaha apakah disetujui atau tidak. 

3. Masyarakat hanya bisa menggunakan berbasis android versi 4.2 ke atas.   

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistem penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran pembagian 

bab-bab dalam laporan skripsi ini, yaitu: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang penjelasan dan uraian secara teoritis 

yang menjelaskan tentang teori-teori yang mendukung 

dalam perencanaan dan pembuatan aplikasi, mulai dari 

perencanaan konsep, langkah-langkah dasar dan teknik 

penyajian aplikasi. Bab ini menjelaskan tentang tools 

software yang digunakan untuk keperluan penelitian. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai model 

pengembang perangkat lunak yang digunakan, metode 

penelitian dan tools atau alat bantu dalam merancang 

aplikasi. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisi definisi masalah, pemecahan masalah, analisa 

hasil solusi, analisa kebutuhan sistem, perancangan sistem, 

model, metode, tools, pengembang perangkat lunak, dan 

juga membahas hasil aplikasi yang dibuat.    

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh 

dari pembahasan bab-bab sebelumnya. 

 


