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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan pesat teknologi informasi yang dipercepat dengan kehadiran 

internet telah mendorong berbagai bidang kehidupan untuk memanfaatkan 

teknologi ini seoptimal mungkin. Internet menjadi kebutuhan sehari-hari karena  

sifatnya yang mempermudah seseorang dalam berkomunikasi  antara  satu dengan 

yang lain. Selain internet, perangkat– perangkat mobile sendiri terus berkembang 

semakin canggih setiap harinya dan harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau 

untuk masyarakat luas. Jika dilihat dari manfaat positifnya tentu saja hal ini sangat 

menguntungkan dari sisi penyampaian informasi dan menjadikan masyarakat lebih 

mudah mendapatkan informasi.[1] 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 

dan berwenang untuk mengatur ataupun mengurus kepentingan masyarakat 

setempat. Kepentingan masyarakat setempat tersebut diatur berdasarkan asal-usul 

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati sistem Pemerintah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat sebagai makhluk sosial membutuhkan 

pelayanan yang bersumber dari aduan masyarakat itu sendiri. Aparatur desa dapat 

beperan langsung dan terlibat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

sesuai dengan tugas dan fungsinya.-aplikasi monitoring Kantor desa harus tanggap 

dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat desa untuk menyampaikan 

informasi seperti info program, agenda, serta rencana pembangunan desa yang 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan menggunakan cara-cara di atas, 

penyampaian semua informasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi petugas desa 

sehingga banyak informasi yang tersampaikan secara tidak tepat waktu, tidak 

merata, serta tidak efektif.[2] 

Kantor Desa Dwi Makmur merupakan  suatu tempat dimana digunakan oleh 

pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi 

yang diproses antara lain ialah pembuatan surat keterangan tidak mampu, kartu 
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tanda penduduk, kepengurusan kartu keluarga. Tidak hanya itu, pemerintah desa 

pun memproses surat pindah domisili dan melakukan pelayanan aspirasi pengaduan 

masyarakat. Sistem administrasi pada Kantor Desa Dwi Makmur masih manual dan 

hanya menggunakan Microsoft Word dan Excel belum mempunyai database 

sendiri. Terkhusus pada layanan pengaduannya yang masih menggunakan kotak 

saran dan kritik yang perlu ditulis di kertas terlebih dahulu. Proses tersebut tidak 

efisien digunakan karena dapat mengakibatkan penggunaan kertas yang berlebihan 

serta penyampaian aspirasi harus datang langsung ke kantor desa. Apalagi di masa 

pandemi covid seperti sekarang proses tersebut sangat bertentangan dengan anjuran 

untuk menjaga jarak. 

Penerapan  teknologi  khususnya  sistem  informasi  akan  membantu  aparat  

dalam melakukan  pekerjaannya sehingga  mengefektifkan  pelayanan  masyarakat.  

Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah  untuk  meningkatkan  kualitas  

pelayanan  publik  secara  efektif  dan  efisien melalui  e-government. Penggunaan 

sistem informasi berbasis komputer diharapkan juga meningkatkan kinerja  petugas  

desa  dalam  melayani  masyarakat.  Media  penyampaian  informasi atau pengaduan  

dengan  menggunakan  yang  dapat  diakses  secara  online  sehingga  dapat 

membantu  masyarakat  mendapatkan  dan  menyampaikan  informasi  dimanapun  

berada dalam waktu yang singkat. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, akan 

dilaksanakan sebuah penelitian dengan judul “Aplikasi Pengaduan Aspirasi 

Masyarakat Berbasis Android di Kantor Desa Dwi Makmur”. Aplikasi 

pengaduan aspirasi ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat setempat dalam 

menyalurkan saran sekaligus keluhan kepada kantor desa Dwi Makmur. Selain itu, 

aplikasi ini diharapkan juga dapat membantu meringankan dan memudahkan 

pekerjaan aparatur desa Dwi Makmur dalam melayani dan menanggapi aduan 

masyarakat sekitar. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan-

permasalahan yang ada dapat dirumuskan masalah seperti berikut: 

1. Bagaimana merancang aplikasi pengaduan aspirasi masyarakat berbasis 

Android di kantor Desa Dwi Makmur? 

2. Bagaimana memudahkan masyarakat setempat dalam membuat laporan 

pengaduan sekaligus menyampaikan kritik dan saran di kantor Desa Dwi 

Makmur dengan aplikasi yang dirancang? 

3. Bagaimana memudahkan staf kantor Desa Dwi Makmur dalam menampung 

dan menanggapi aduan dari masyarakat setempat dengan aplikasi yang 

dirancang? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah diperlukan agar ruang lingkup yang ada pada penelitian 

dapat dibatasi sehingga penelitian tersebut dapat lebih fokus untuk dilaksanakan 

dan tidak terlalu luas. Adapun beberapa batasan masalah yang terdapat pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi pengaduan yang dirancang hanya dapat dijalankan pada perangkat 

dengan sistem operasi Android versi 4.0 ke atas. 

2. Penelitian ini tidak membahas keamanan akun dan aliran data dari aplikasi. 

3. Aplikasi yang dirancang hanya dapat digunakan oleh masyarakat Desa Dwi 

Makmur yang mendaftarkan diri melalui aplikasi pengadauan. 

4. Tahap pengujian dari aplikasi yang dirancang pada penelitian ini 

menggunakan aplikasi XAMPP sebagai web server dan database MySQL. 

Hal ini menyebabkan komputer server dan smartphone yang digunakan harus 

terhubung dalam satu jaringan lokal yang sama. 

5. Aplikasi Android yang dirancang dapat digunakan oleh masyarakat Desa Dwi 

Makmur untuk pengaduan, aspirasi, dan permintaan informasi. 

6. Data dari aduan yang dibuat oleh warga meliputi judul, kategori pengaduan, 

isi pengaduan dan lokasi pengaduan.  

7. Aplikasi web yang dirancang dapat digunakan oleh staf kantor Desa Dwi 
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Makmur untuk meberikan informasi yang diperlukan masyarakat, 

menampung aspirasi dan pengaduan dari masyarakat. 

8. Tidak terdapat push notification pada aplikasi yang dirancang sehingga tidak 

ada pemberitahuan yang dikirimkan kepada admin saat ada aduan baru atau 

kepada masyarakat saat aduannya ditanggapi admin. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dan manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Beberapa tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Merancang aplikasi pengaduan aspirasi masyarakat berbasis Android di 

kantor Desa Dwi Makmur. 

2. Memudahkan masyarakat setempat dalam membuat laporan pengaduan 

sekaligus menyampaikan kritik dan saran di kantor Desa Dwi Makmur 

dengan aplikasi yang dirancang. 

3. Memudahkan staf kantor Desa Dwi Makmur dalam menampung dan 

menanggapi aduan dari masyarakat setempat dengan aplikasi yang 

dirancang. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Selain tujuan, terdapat juga beberapa manfaat yang diperoleh dengan 

diadakannya penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti 

Pengetahuan peneliti dalam merancang aplikasi pengaduan berbasis 

Android menjadi bertambah. Selain itu penelitian ini merupakan salah satu 

syarat untuk memperoleh kelulusan di jenjang studi Strata Satu (S1). 

2. Bagi masyarakat Desa Dwi Makmur 

Proses penyampaian aspirasi, pengaduan, kritik, dan saran sekaligus 

pengecekan status aduan di kantor Desa Dwi Makmur menjadi lebih mudah, 

cepat, dan efisien. Selain itu proses pengaduan juga menjadi lebih aman di 
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masa pandemi Covid-19 dikarenakan masyarakat tidak harus datang 

langsung. 

3. Bagi perangkat Desa Dwi Makmur 

Proses dalam mengecek dan menanggapi aduan oleh masyarakat setempat 

sekaligus mengumumkan pengumuman menjadi lebih mudah, efisien, dan 

cepat. Selain itu, proses dokumentasi dan pengarsipan aduan menjadi lebih 

terorganisir dan rapi sehingga aduan akan mudah ditemukan jika sewaktu-

sewaktu dibutuhkan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dari laporan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan pembahasan mengenai latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

serta sistematika penulisan laporan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi tentang konsep landasan teori yang berkaitan dengan 

masalah yang akan diteliti. Teori-teori yang dibahas di bab ini 

misalnya definisi model prototype, definisi metode berorientasi 

objek, definisi Unified Modeling Language (UML), definisi M-

Commerce, Java, JavaScript Object Notation (JSON), MySQL, 

Android Studio, dan XAMPP. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai model penelitian prototype, 

teknik pengumpulan data primer (observasi dan wawancara) dan 

data sekunder (studi kepustakaan), serta alat bantu pengembangan 

sistem UML. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan hal-hal pokok penelitian atau bagian yang 

merupakan fokus topik penelitian yang berisi tentang profil 

organisasi, analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil 

solusi, analisis kebutuhan sistem usulan, analisis sistem, 

perancangan system, tampilan layar dari aplikasi, dan hasil 

pengujian yang dilakukan terhadap fitur-fitur dari aplikasi.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan mengenai temuan-temuan penting dari 

penelitian yang telah dilakukan dan saran yang dapat diberikan oleh 

peneliti sebagai masukan dan peningkatan untuk penelitian sejenis 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


