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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman modern ini, smarthphone merupakan sebuah kebutuhan. Saat 

ini smarthphone juga telah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang yang 

memungkinkan pengguna melakukan apa pun yang dibutuhkan seperti fasilitas 

kamera berkualitas tinggi dengan jumlah resolusi yang besar untuk mengambil 

gambar maupun video, dan memiliki fungsi seperti multimedia, multiplayer games, 

transfer data. Selain itu, saat ini smarthphone juga telah dilengkapi dengan sistem 

informasi Android, iOS, dan juga Windows Phone.  

Selama ini di kantor Desa Penyampak masih menerapkan sistem manual 

dalam proses pembuatan KTP, hal ini masih memerlukan masyarakat untuk mengisi 

form dan mengumpulkan persyaratan dan harus datang langsung ke kantor desa. 

Dimana hal kurang efesien karena dari pihak kantor mupun warga harus melakukan 

semua proses dengan manul. 

Maka dari itu saya merancang sebuah aplikasi yang berjudul Aplikasi 

Pelayanan di Kantor Desa Penyampak Berbasis Android, dimana  aplikasi ini untuk 

dapat mempermudah perangkat desa dan penggunaan pelayanan bagi warga desa 

dalam pengumpulan data dan penduduk desa untuk mempermudah untuk melayani 

penduduk atau warga dalam permohonan surat-surat. Artinya masyarakat tidak 

perlu jauh-jauh datang ke kantor untuk melengkapi formulir kepada petugas 

administrasi di kantor desa Penyampak. 

Adapun referensi yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini di 

antaranya, penelitian yang dilakukan oleh Ritnawati, Rinto Suppa, Muhlis 

Muhallim pada tahun 2020 mengenai “Sistem Informasi  Pelayanan Masyarakat 

Berbasis Android pada Kantor Desa  Kaliba Mamase”[1], penelitian dilakukan oleh 

Bandar Said, Fauzan Prasetyo E.P. pada tahun 2019 mengenai “Layanan e-Surat 

Berbasis Mobile Application di Desa Waru Barat Pamekasan”[2], penelitian 

dilakukan oleh Triyani Arita Fitri, M. Naofal Arsyad pada tahun 2017 mengenai 

“Rancangan Aplikasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Geographic Information  
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System (GIS) Versi Android di Kota Pekanbaru”[3], penelitian dilakukan oleh Aris, 

Maryanih, Syinthia Ricka Arrianti pada tahun 2019 mengenai “Aplikasi Pelayanan 

Pengaduan Maintenance Divisi Teknik Berbasis Android Pada Perguruan Tinggi 

Raharja”[4], penelitian dilakukan oleh Reza Oksri Nengsi, Rahmat Hidayat, 

Yulindon pada tahun 2019 mengenai “Kajian Aplikasi Pelayanan Bengkel Berbasis 

Android”[5]. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pada Aplikasi Pelayanan di Kantor Desa Penyampak Berbasis Android 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang dan membangun Aplikasi Pelayanan di Kantor 

Desa Penyampak Berbasis Android ? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar membantu dan mempermudah dalam pembuatan Aplikasi Pelayanan 

di Kantor Desa Penyampak Berbasis Android ini agar tidak terlalu luas, peneliti 

membatasi masalah yang akan dibahas sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Java 

(Android Studio Versi 4.0.0) dengan menggunakan Android SDK 

(Software Development Kit) sebagai pengembangannya. 

2. Web server menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database 

MYSQL. 

3. Aplikasi ini menggunakan localhost web server (XAMPP Versi 3.2.4). 

4. Aplikasi ini hanya untuk melakukan pelayanan masyarakat 

5. Aplikasi ini hanya digunakan untuk smarthphone android dengan 

spesifikasi minimal android versi icecream sandwich. 

6. Aplikasi ini digunakan untuk seluruh masyarakat khususnya di Desa 

Penyampak. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berikut ini adalah tujuan dan manfaat penelitian yang akan didapatkan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut 

 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mempermudah perangkat desa untuk melayani penduduk atau warga 

dalam pembuatan KTP 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perangkat desa dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat 

2. Bagi masyarakat yang ingin membuat KTP aplikasi ini dapat membantu 

pengisian formulir pembuatan KTP dengan mudah. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan ini bertujuan untuk mempermudah  dan 

dapat memahami pembahasan yang lebih jelas dalam pembuatan laporan ini. 

Sistematika dari penulisan laporan ini, adalah sebagai berikut: 

 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tentang penjelasan landasan teori-teori yang 

mendukung judul, dapat berupa definisi-definisi atau model yang 

berkaitan dengan penelitian, pada bab ini juga berisikan penjelasan 

tools/software yang digunakan dalam melakukan pembuatan 

aplikasi pada penelitian. 



 

4 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang  pembahasan metodologi penelitian yang 

akan digunakan penulis dalam perancangan dan pembuatan 

aplikasi ini. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang  penjelasan latar belakang organisasi, 

struktur organisasi, jabaran tugas dan wewenang, analisis masalah 

sistem yang berjalan, identifikasi sistem usulan, analisis kebutuhan 

sistem usulan, analisis sistem, perancangan sistem, hasil dan 

pengujian. 

 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang di dapat 

dari penelitian yang dapat menjawab pertanyaan yang ada dalam 

rumusan masalah, menyimpulkan bukti-bukti yang diperoleh 

apakah hasil yang didapat, layak untuk digunakan serta saran 

penelitian yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 


