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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Kantor desa adalah pusat pelayanan di desa yang menjadi sentral segala 

kegiatan yang ada di desa, baik itu di bidang pemerintahan, pemberdayaan, 

pembangunan ataupun pembinaan semua berpusat di kantor desa. Kantor yang 

layak adalah kantor yang baik untuk pelayanan dan memberikan rasa nyaman bagi 

setiap warga yang hendak melaporkan atau meminta pelayanan surat-menyurat. 

Kemajuan teknologi pada zaman sekarang telah berkembang pesat 

sehingga memungkinkan seseorang untuk mengirim sekaligus menerima 

informasi melalui smartphone kapan pun dan di mana pun. Android adalah suatu 

sistem operasi yang berjalan pada smartphone yang memiliki banyak fitur untuk 

memudahkan pekerjaan dan aktifitas manusia, misalnya dalam hal penyampaian 

dan penerimaan informasi. Kantor Desa Romadhon adalah suatu kantor desa yang 

terletak di wilayah Kecamatan Sungaiselan, tepatnya di Desa Romadhon, 

Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  

Kantor Desa Romadhon memiliki beberapa kendala dalam memberikan 

pelayanan kepada warga desa. Pada saat ini, proses pengelolaan data pengaduan di 

Kantor Desa Romadhon masih dilakukan secara manual. Pengelolaan data 

pengaduan yang belum terkomputerisasi ini memiliki beberapa kekurangan seperti 

berkas rentan rusak atau bukti pengaduan hilang dan sulit untuk ditemukan 

apabila sewaktu-waktu diperlukan kembali. Selain itu, pihak desa perlu 

mengeluarkan biaya tambahan seperti pena dan kertas yang digunakan warga 

dalam membuat laporan pengaduan kepada perangkat desa. Selain itu pelayanan 

dalam menyampaikan informasi kepada warga juga masih dilakukan secara 

manual. Penyampaian pengumuman masih menggunakan alat pengeras suara 

dimana warga yang lokasinya agak jauh dari kantor desa akan kesulitan dalam 

mendapatkan informasi dengan jelas. 
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Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, akan dibuat sebuah 

aplikasi layanan pengaduan warga berbasis Android. Alasan pemilihan Android 

sebagai sistem operasi sasaran dibandingkan iOS adalah karena pangsa pasarnya 

yang lebih luas, open source, dan harga smartphone-nya yang lebih terjangkau
[1]

. 

Selain itu smartphone lebih fleksibel dibandingkan web dan desktop karena 

berukuran kecil, sehingga dapat digunakan di mana dan kapan saja. Dengan 

aplikasi ini, warga bisa melakukan pengaduan beserta foto dengan mengisi form 

pengaduan tanpa harus datang ke tempat. Selain itu, warga dapat melihat 

pengumuman, melihat riwayat pengaduan, dan login. Admin, yaitu aparat kantor 

desa bisa menambahkan pengumuman, menanggapi pengaduan, dan melihat 

daftar pengaduan, serta membuat akun warga dengan menggunakan aplikasi yang 

akan dibuat. 

Penelitian yang terkait pelayanan pengaduan masyarakat berbasis Android 

telah pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian
 

mengenai aplikasi layanan 

pengaduan masyarakat dengan menggunakan metode Extreme
[2]

. Penelitian ketiga 

tentang aplikasi mobile pengaduan masyarakat pada Dinas Perhubungan Kota 

Malang menggunakan fitur Location Based Service (LBS) berbasis Android 

oleh
[3]

.  Penelitian 
[4]

 mengenai aplikasi pengaduan masyarakat untuk melaporkan 

pengaduan kejadian pungutan liar di Kabupaten Kudus berbasis Android. 

Penelitian yang dilakukan 
[5]

 mengenai aplikasi pengaduan masyarakat kota 

padang. 
[6] 

mengenai analisis pengelolaan pengaduan masyarakat dalam rangka 

pelayanan publik. 

Berdasarkan penjelasan di atas, akan dilakukan penelitian dengan judul 

“Aplikasi Layanan Pengaduan Warga Berbasis Android pada Kantor Desa 

Romadhon”. Aplikasi yang dibuat diharapkan dapat memudahkan warga dalam 

melakukan pengaduan pada Kantor Desa Romadhon dengan cepat. Selain itu 

diharapkan juga dapat memudahkan aparat Kantor Desa Romadhon dalam 

menanggapi pengaduan sekaligus mengelolanya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang di atas, masalah-masalah yang ada dari 

penelitian yang akan dilakukan dapat dirumuskan menjadi sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengimplementasikan aplikasi layanan pengaduan warga 

berbasis Android pada Kantor Desa Romadhon? 

2. Bagaimana menerapkan aplikasi layanan pengaduan warga berbasis android 

dan dapat digunakan oleh warga, seperti pengaduan kenakalan remaja, 

kerusakan jalan, kebersihan, kejahatan dan sebagainya. Di wilayah Desa 

Ramadhon.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Berikut adalah beberapa batasan masalah pada penelitian yang akan 

dilakukan agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan: 

1. Aplikasi yang dibuat hanya dapat digunakan oleh warga Desa Romadhon 

yang terdaftar. 

2. Aplikasi yang dibuat hanya bisa digunakan warga untuk melakukan 

pengaduan, memeriksa status pengaduannya, melihat pengumuman, melihat 

profilnya, melihat kontak admin, login, dan logout. 

3. Aplikasi yang dibuat hanya bisa digunakan admin untuk menambah kategori 

laporan, menanggapi pengaduan, melihat daftar pengaduan, menambahkan 

pengumuman, dan mengelola data warga. 

4. Penelitian ini hanya membahas mengenai layanan pengaduan warga di 

Kantor Desa Romadhon. 

5. Server web dan database dari aplikasi menggunakan localhost dari XAMPP 

sehingga klien Android dan komputer server harus terhubung dalam satu 

jaringan yang sama. 

6. Aplikasi yang dibuat hanya dapat di-instal pada prangkat Android dengan 

versi minimal 4.0.1(Ice Cream Sandwich). 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat penelitian yang dibuat adalah sebagai berikut: 
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1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat aplikasi layanan pengaduan warga berbasis Android pada Kantor 

Desa Romadhon. 

2. Memudahkan warga dalam membuat laporan pengaduan dan memeriksa 

status pengaduan dengan aplikasi yang dibuat. 

3. Memudahkan aparat desa dalam menanggapi laporan pengaduan oleh warga 

dan mengelola daftar pengaduan dengan aplikasi yang dibuat. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti 

Wawasan peneliti dalam membuat aplikasi layanan pengaduan warga 

berbasis Android menggunakan Android Studio menjadi meningkat. 

2. Bagi warga 

Proses pengaduan kepada aparat desa sekaligus pemeriksaan status 

pengaduan tersebut menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. 

3. Bagi aparat desa 

Proses dalam menanggapi laporan pengaduan dan mengelola daftar 

pengaduan menjadi lebih mudah, cepat dan efisien. 

 

1.5. Sistematika Penulisan Laporan 

 Sistematika penulisan menggambarkan uraian bab per bab dari 

keseluruhan bab agar penelitian lebih terarah dan tersusun dengan baik. Adapun 

sistematika penulisan dari laporan penelitian yang akan dibuat yaitu sebagai 

berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan 

laporan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab landasan teori membahas tentang landasan teori yang diambil dan 

digunakan dalam melakukan penulisan sekaligus penelitian terdahulu 

yang terkait penelitian yang akan dilakukan. Sumber-sumber teori ini 

dijadikan acuan dan panduan dalam melakukan penulisan teori, 

diantaranya model prototype, metodologi berorientasi objek, UML, 

aplikasi, pengaduan, Android, website, Java, PHP, MySQL, Android 

Studio, XAMPP, dan pengujian perangkat lunak. 

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab metodologi penelitian membahas tentang model pengembangan 

perangkat lunak, metode pengembangan perangkat lunak, dan tools / 

alat bantu pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab hasil dan pembahasan membahas tentang profil tempat riset, 

struktur organisasi, tugas dan wewenang setiap bagian, analisis masalah 

dan analisis kebutuhan, analisis sistem berjalan, rancangan sistem, 

tampilan layar aplikasi, dan hasil pengujian blackbox. 

 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian terakhir dari bab-bab yang ada, dimana bab 

ini menguraikan kesimpulan dari keseluruhan bab serta saran-saran 

yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian mendatang yang 

terkait dengan penelitian yang telah dilakukan.  


