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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi komputer yang semakin pesat telah membawa 

kemajuan pada kehidupan semua orang. Hampir di setiap kehidupan sekarang 

sudah menggunakan dan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi. 

Kemajuan teknologi tidak lepas dari bidang pelayanan terhadap informasi. 

Pesatnya kemajuan teknologi memungkinkan seseorang untuk bisa mengakses 

informasi melalu smartphone maupun komputer kapan pun dan dimana saja. 

Android adalah suatu sistem operasi yang berjalan pada smartphone dan 

menyesuaikan spesifikasi di kelas low-end hingga high-end. Pada sisi lain, 

Android juga dapat membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah dikerjakan. 

Kebutuhan akan informasi yang cepat dan tepat dalam menyajikan data 

yang lengkap dan akurat sangatlah dibutuhkan oleh suatu instansi, organisasi 

ataupun perusahaan, dengan adanya informasi yang diperoleh tersebut pimpinan 

dapat segera mengambil kebijakan untuk kelangsungan instansi, organisasi, 

maupun perusahaannya. Semakin meningkatnya kebutuhan perusahaan  terhadap 

teknologi informasi membuat kebutuhan terhadap layanan IT semakin 

berkembang pesat. Layanan IT yang memiliki kualitas terbaik akan memberi 

manfaat yang besar bagi perusahaan Badan Pusat Statistik Provinsi. Pada bagian 

ini belum dilakukan pencatatan secara terkomputerisasi mengenai keluhan-

keluhan terkait layanan IT. 

Adapun permasalahan yang terjadi saat ini adalah keluhan terkait layanan 

IT khusunya para pegawai Badan Pusat Statistik Provinsi. Mereka hanya 

menyampaikan keluhan melalui Whatsapp Group ataupun Group Telegram. 

Terkadang, anggota lain dapat merasakan risih jika pesan pada Whatsapp Group 

atau Group Telegram dikirim secara berulang-ulang. Selain itu, privasi antar 

anggota menjadi tidak ada jika keluhan disampaikan lewat Whatsapp Group atau 

Group Telegram. Hal ini berdampak pada BPS yang kesulitan membuat rekap 

terkait bagian mana yang mengeluh, berapa banyak keluhan yang terjadi, dan jenis 

keluhan apa saja yang terjadi di dalam suatu periode. 
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Penulis berkesimpulan dan mengambil judul Aplikasi Pencatatan 

Keluhan Layanan IT Berbasis Android Pada Badan Pusat Statistik Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung.   

Beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan terkait dengan 

Aplikasi Pencatatan Keluhan Layanan IT Berbasis Android Pada Badan Pusat 

Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantaranya: 

Penelitian[1] yang dilakukan oleh Ailen, Della Nigia, Nurhamimah pada 

tahun 2018 yang berjudul “Rancangan Sistem Informasi Pencatatan Keluhan 

Layanan IT pada BSI”, kesimpulan penelitian ini adalah dengan adanya sistem 

informasi pencatatan keluhan layanan IT dapat mempermudah mendapatkan 

infomasi tentang keadaan sistem informasi pencatatan keluhan IT.  

Penelitian[2] yang dilakukan oleh Ari Amir Alkodri, Supardi, Burham 

Isnanto, Seno Hadi Saputro, Agus Dendi, Gita Aditia pada tahun 2021 yang 

berjudul “Mobile Applications Quick Response Reports For Successful Practices 

In Computer Laboratory”, kesimpulan dari penelitian ini adalah  mengembangkan 

layanan belajar mengajar dipraktikum khususnya di laboratorium. 

Penelitian[3] yang dilakukan oleh Muhammad Fathulmubarak pada tahun 

2017 yang berjudul “Aplikasi Pelaporan Layanan Publik Berbasis Android”, 

kesimpulan dari penelitian ini adalah aplikasi pelaporan pelayanan publik berbasis 

Android ini merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu dan 

mempermudah bagi masyarakat untuk memberikan pelaporan terhadap layanan 

publik.  

Penelitian[4] yang dilakukan oleh Achmad Udin Zailani dan Egy Maulana 

pada tahun 2019 yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Mobile Pengaduan 

Masyarakat Pada Kelurahan Rangkepa Jaya Berbasis Android”, kesimpulan dari 

penelitian ini adalah maka dapat disimpulkan dengan adanya aplikasi pengaduan 

masyarakat di Kelurahan Rangkepan Jaya dapat memudahkan masyarakat dalam 

menyampaikan kejadian yang berada di lingkungan Kelurahan Rangkepa jaya. 

Penelitian[5] yang dilakukan oleh Teguh Sumarno pada tahun 2021 yang 

berjudul ”Aplikasi Pengaduan Masyarakat Terhadap Infrastruktur Bebasis 

Android Pada Desa Sindangsari”, kesimpulan dari penelitian ini adalah 
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diharapkan dapat membantu kinerja desa dalam menangani pengaduan dari 

masyarakat dengan lebih mudah dan cepat. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan adapun 

rumusan masalah yang dirumuskan yaitu; 

1. Bagaimana laporan terkait keluhan layanan IT yang dilakukan Badan 

Pusat Statistik(BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

2. Bagaimana pencatatan keluhan terhadap layanan IT yang dilayani BPS 

hanya bersumber dari pegawai. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan adapun 

batasan masalah yang dirumuskan yaitu; 

1. Objek penelitian dilakukan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bangka 

Belitung. 

2. Pencatatan keluhan layanan IT yang dilayani BPS hanya bersumber dari 

pegawai. 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat Aplikasi Pencatatan Keluhan 

Layanan IT Berbasis Android pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung. 

1. Badan Pusat Statistik Provinsi dapat memperoleh laporan terkait keluhan 

layanan IT. 

2. Data terkait keluhan layanan  IT di Badan Pusat Statistik Provinsi dapat 

terintegrasi dengan cepat terkait dengan pelaporan keluhan layanan di 

bidangnya masing-masing. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan didalam pembuatan skripsi ini secara besar akan 

dijabarkan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bagian ini dijabarkan latar belakang masalah akan dibahas, 

perumusan masalah, batasan masalah, metode penelitian yang akan 

digunakan, manfaat dan tujuan dilakukannya penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisikan landasan teori yang merupakan tinjauan pustaka 

menjelaskan tentang teori-teori yang mendukung perencanaan dan 

pembuatan aplikasi, mulai dari perencanaan konsep-konsep, langkah-

langkah dasar, teknik penyajian aplikasi. Pada bab ini juga membahas 

tentang komponen yang digunakan untuk pembuatan aplikasi atau 

untuk keperluan penelitian dan menjelaskan sumber landasan teori atau 

referensi yang digunakan. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan tentang penjabaran mengenai saran dan tujuan 

dikembangkannnya aplikasi ini, siapa saja yang terlibat dan 

bertanggungjawab dalam tahap pembangunan dan penggunaan aplikasi, 

gambaran umum hasil akhir perangkat lunak, model atau proses yang 

digunakan dalam tahap pengembangan untuk menghasilkan sebuah 

produk akhir. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tujuan umum yang menguraikan tentang gambaran umum objek 

penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah 

yang dihadapi, berkaitan dengan kegiatan penelitian. Bab ini poin 

utamanya adalah analisis masalah, perencanaan dan implementasi 

sistem. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dimana bab ini memberikan 

kesimpulan yang didapat setelah melakukan penelitian dan keseluruhan 

bab serta saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi 

perkembangan tempat penelitian. 

 

 

 

 


