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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

 

1.1 Latar Belakang 

 Dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi informasi, setiap instansi 

pemerintahan berusaha dalam meningkatkan kualitas pelayanannya. Layanan 

Pengaduan Masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi untuk ikut 

berperan dalam membangun dan pengawasan terhadap kinerja instansi 

pemerintahan. Dalam hal ini peneliti mengambil studi kasus di desa bedengung 

dimana masyarakat sulit untuk menyampaikan keluhan yang ada dilingkungannya 

kepada pihak pemerintah terkait. Serta masyarakat yang tidak paham sering 

menyampaikan keluhan yang dirasakannya ke tempat yang tidak tepat
[1]

. 

 Menurut
[2]

 dalam Sampara Lukman pelayanan yaitu setiap kegiatan yang 

tidak merugikan suatu kumpulan serta kelompok tertentu, dan memberikan 

kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. 

 Menurut
[2]

 Pelayanan merupakan pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas 

orang lain secara langsung. 

Publik merupakan sekelompok orang atau satu orang yang jelas, yang 

menjalin atau harus menjalin hubungan istimewa dengan perusahaan. Dalam 

definisi sederhana, publik juga bisa diartikan sebagai banyak orang atau juga 

umum. Seperti makna dari ruang publik, konsumsi publik, dan lain sebagainya
[2]

. 

Menurut
[2] 

Publik merupakan orang - orang yang ada di luar keanggotaan, 

yang juga sangat mungkin tertarik pada isu yang akan dinaikkan. 

Karena itu pelayanan dan publik merupakan dua kata yang berbeda artinya. 

Karena Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Widodo, disebutkan bahwa; 

Pelayanan publik diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umumnya 

yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, di lingkungan 

Badan Usaha Milik Negara, BUMN dalam bentuk barang dan atau jasa baik 

dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan mayarakat maupun dalam pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undang. Pelayanan publik merupakan kegiatan 

atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 
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dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk 

atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik atau 

penyelenggara merupakan setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, 

lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan 

pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk 

kegiatan pelayanan publik
[2]

. 

Dalam hal ini Desa Bedengung Kecamatan Payung ingin memberi 

kemudahan pelayanan kepada masyarakat ataupun instansi untuk bisa mengetahui 

layanan pengaduan masyarakat dan layanan informasi yang ada di sekitar Desa 

Bedengung. Maka dari itu desa Bedengung ingin membuat aplikasi layanan 

pengaduan masyarakat dan layanan informasi berbasis android yang khusus untuk 

warga desa Bedengung yang mana aplikasi ini dapat dikembangkan lagi pada 

kelurahan lainnya. sesuai dengan judul yang diambil penulis yaitu “ Penerapan 

Aplikasi Layanan Pengaduan Masyarakat Dan Layanan Informasi Di 

Kantor Desa Bedengung Berbasis Android “. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka 

perumusan masalah dari penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana mengimplementasikan Aplikasi Layanan Pengaduan Masyarakat 

Dan Layanan Informasi seperti mengadukan keluhan kerusakan jalan, 

penanganan sampah serta ingin memberitakan pemberitahuan informasi 

umum desa dan sebagainya Di Kantor Desa Bedengung Berbasis Android.? 

2. Bagaimana Aplikasi Layanan Pengaduan Masyarakat Dan Layanan 

Informasi bisa diterapkan dan dapat digunakan masyarakat untuk melakukan 

suatu pengaduan kerusakan jalan, penanganan sampah dilingkungan 

masyarakat dan sebagainya di wilayah Desa Bedengung Berbasis Android.? 
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1.3 Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalahnya adalah: 

1. Penelitian ini hanya membahas masalah terkait keluhan sarana dan 

prasarana di Desa Bedengung. 

2. Program aplikasi ini digunakan terbatas hanya pada perangkat smartphone. 

3. Pembangunan sistem ini menggunakan aplikasi android studio. 

4. Pengguna aplikasi ini adalah masyarakat desa Bedengung. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Membangun perangkat lunak aplikasi layanan pengaduan masyarakat dan 

layanan informasi masyarakat di kantor desa bedengung berbasis Android 

2. Menghasilkan Teknologi yang digunakan untuk menyampaikan informasi 

dengan memanfaatkan teknologi Android. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Sebagai aplikasi informasi yang lebih menarik, mudah, cepat dan efesien 

dalam menyampaikan informasi pelaporan kejadian – kejadian yang terjadi 

di masyarakat sekitar. Serta dapat memberi kemudahan pada masyarakat 

desa dalam melakukan pengaduan dan memberikan informasi kepada 

perangkat pemerintahan.  

2. Dapat memberikan kemudahan kepada admin dalam mengolah dan mendata 

aduan masyarakat. 

3. Kegunaan bagi dunia akademik yaitu sebagai referensi bagi dunia akademik, 

khususnya untuk kemajuan wawasan keilmuan teknologi informasi untuk 

pengembangan ilmu dan teknologi pada masa yang akan datang. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Agar penyajian laporan ini baik dan terstruktur serta mudah dipahami, maka 

dalam penulisan laporan ini di bagi menjadi beberapa bab antara lain : 
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1. BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini menerangkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan. 

 

2. BAB II Landasan Teori 

Pada bab ini mulai menguraikan hal-hal yang berhubungan dan mendukung 

dalam perencanaan dan pembuatan aplikasi, mulai dari perencanaan konsep-

konsep, komponen-komponen, langkah-langkah dasar, teknik penyajian 

aplikasi, software yang digunakan, serta sumber rujukan yang diambil. 

 

3. BAB III Metodologi Penelitian 

Pada bab ini membahas tentang model pengembangan sistem, metode 

pengembangan perangkat lunak dan tools pengembangan perangkat lunak 

pada penelitian ini.  

 

4. BAB IV Pembahasan 

Pada bab ini berisi tentang instansi desa, struktur organisasi, tugas dan 

wewenang setiap bagian organisasi, definisi masalah, pembahasan analisa 

terhadap sistem yang akan dibuat serta perancangan bagaimana sistem akan 

berjalan. Bagaimana langkah-langkah pembuatan aplikasi mulai dari 

rancangan basis data, rancangan layar, penggunaan program, uji coba 

program beserta penjelasan semua langkahnya sampai penyusunan aplikasi. 

 

5. BAB V Penutup 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian serta berupa saran yang 

berguna untuk penuntut ilmu yang akan datang. 

  

 

 

 

 


