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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Seiring dengan berkembangnya perubahan zaman dan perkembangan 

teknologi, hal ini memiliki manfaat yang sangat banyak, selain untuk mengolah 

data dan menyimpan data, teknologi juga bisa digunakan untuk mendukung 

penerapan dan pemanfaatan untuk perkembangan teknologi di negara kita sendiri. 

Contoh teknologi yang saat ini sudah digunakan dalam memberikan suatu 

kemudahan untuk masyarakat yaitu aplikasi berbasis Android. Adanya aplikasi ini 

dapat memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam memperoleh suatu 

informasi maupun melaporkan suatu informasi. 

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung (Prov. Kep. Babel) merupakan salah satu instansi yang berwenang untuk 

menegakkan peraturan daerah khususnya daerah Kepulauan Bangka Belitung. 

Instansi ini berlokasi di jalan Pulau Bangka, Perkantoran Terpadu, Air Itam, Kota 

Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung. 

Permasalahan yang ada di dinas Satpol PP Prov. Kep. Babel, yaitu banyak 

sekali pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa oknum, khususnya yang 

mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tugas dari Satpol PP 

adalah ikut turun ke lapangan untuk menindak para oknum tersebut. 

Pelanggarannya antara lain melakukan penambangan illegal (tanpa izin), merusak 

aset Pemprov, bencana kebakaran dan lain lain. Biasanya pengaduan dari 

masyarakat disampaikan dengan cara langsung datang ke kantor. Hal ini kurang 

efektif karena jarak masyarakat yang ingin membuat pengaduan ke kantor itu 

relatif jauh dan terkadang hal ini yang menjadi alasan masyarakat enggan untuk 

membuat pengaduan kekantor. 

Melihat persoalan yang ada di atas, akan diusulkan aplikasi pengaduan 

masyarakat yang dapat mempermudah masyarakat dalam melaporkan masalah 

yang ada di lapangan. Aplikasi yang akan dibuat nantinya memiliki beberapa fitur 

di dalamnya, yaitu untuk mendaftar, Login, membuat laporan,melihat daftar 
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pelaporan yang telah dibuat dan melihat keterangan tindaklanjut laporan. Admin 

bisa memverifikasi akun pelapor, Login, menindaklanjuti pelaporan, menambah, 

edit dan hapus anggota dan juga mereset password pelapor. 

Dalam membuat penelitian ini, diambil beberapa referensi dari penelitian 

terdahulu. Pada tahun 2018, Mazdalifah melakukan penelitian yang berjudul 

“Perancangan Aplikasi Pengaduan Masyarakat di Kecamatan  Secanggang 

Menggunakan Android”[1]. Muhamad Fathul Mubarak di tahun 2017 membuat 

“Aplikasi Pelaporan Pelayanan Publik Berbasis Android” dimana studi kasusnya 

di Ombudsman Makasar[2]. Pratama, Arsya Yoga, Iman Ardhi Prabowo dan 

Alifah Normassari pada tahun 2017 melakukan penelitian yang berjudul “Aplikasi 

Pengaduan Masyarakat Untuk Melaporkan Kejadian Pungutan Liar Di Kabupaten 

Kudus Berbasis Android”[3]. Fahriyadi Purnama Thaib dan Ruli S. Sinukun pada 

tahun 2019 juga pernah melakukan penelitian yang berjudul “Aplikasi Pelayanan 

Pengaduan Masyarakat Untuk Melaporkan Hewan Lepas di Kabupaten Bone 

Bolango Berbasis Android”[4]. Lalu ada juga penelitian oleh Galih Nalendro yang 

dilakukan pada tahun 2019 yang berjudul “Sistem Informasi Layanan Pengaduan 

Universitas”[5]. 

Berdasarkan latar belakang di atas, akan dilakukan penelitian berjudul 

“Pengembangan Aplikasi Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Satuan Polisi 

Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Prov. Kep. 

Babel) Berbasis Android. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat 

memudahkan instansi Satpol PP Prov. Kep. Babel dalam menerima laporan dan 

menjalankan tugasnya. Selain itu diharapkan juga aplikasi ini dapat memudahkan 

masyarakat dalam membuat laporan pengaduan ke dinas Satpol PP Prov. Kep. 

Babel. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di bahas di atas, dirumuskan 

masalah yaitu berikut : 

1. Bagaimana mengembangkan aplikasi pengaduan masyarakat pada dinas 

Satpol PP Prov. Kep. Babel berbasis Android ? 
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2. Bagiamana  memudahkan masyarakat dalam melaporkan kejadian dan 

memberi informasi ke dinas Satpol PP Prov. Kep. Babel secara efisien dan 

efektif dengan aplikasi yang dikembangkan ? 

3. Bagaimana memudahkan pihak Satpol PP Prov. Kep. Babel dalam menerima 

pengaduan dari masyarakat dengan aplikasi yang dikembangkan ? 

 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan  Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengembangkan aplikasi pengaduan masyarakat pada dinas Satpol PP 

Prov. Kep. Babel berbasis Android. 

2. Memudahkan masyarakat dalam melaporkan kejadian dan memberi 

informasi ke dinas Satpol PP Prov. Kep. Babel secara efisien dan efektif 

dengan aplikasi yang dikembangkan. 

3. Memudahkan pihak Satpol PP Prov. Kep. Babel dalam menerima 

pengaduan dari masyarakat dengan aplikasi yang dikembangkan. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti : Menambah wawasan dalam mengembangkan aplikasi 

pengaduan berbasis Android. 

2. Bagi Satpol PP : Proses pengolahan penerimaan pengaduan masyarakat 

menjadi lebih mudah, efisien dan efektif. 

3. Bagi Masyarakat : Proses pengaduan kejadian ke Satpol PP menjadi lebih 

mudah, efisien dan efektif. 

 
1.4 Batasan Masalah 

Dalam penyusunan tugas akhir ini diperlukan adanya batasan masalah 

sehingga permasalahan yang ditinjau tidak melebar dan sesuai dengan maksud 

dan tujuan yang dicapai. Adapun batasan-batasan yang dibuat adalah sebagai 

berikut : 
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1. Aplikasi ini hanya dapat digunakan untuk melakukan pengaduan oleh 

masyarakat di wilayah Prov. Kep. Babel kepada Dinas Satpol PP Prov. 

Kep. Babel. 

2. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java dengan 

menggunakan software Android Studio. 

3. User harus melakukan pendaftaran dengan No HP yang telah dimiliki. 

4. Penelitian ini tidak membahas tentang keamanan data. 

 
1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan sebuah metode atau urutan dalam 

menyelesaikan sebuah penelitian. Hal ini penting untuk diperhatikan agar karya 

tulis yang dihasilkan bisa tersusun secara runtut dan rapi. Berikut adalah 

sistematika dalam bab ini : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah yang mendasari 

pentingnya diadakan penelitian, perumusan masalah yang berupa 

kalimat tanya, batasan masalah penelitian, tujuan dan manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan laporan penelitian. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab landasan teori merupakan tinjauan pustaka, menguraikan teori-teori 

yang mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara detail. 

Landasan teori dapat berupa definisi-definisi atau model yang langsung 

berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti. Pada bab ini juga 

dituliskan tentang tools /software (komponen) yang digunakan untuk 

pembuatan aplikasi atau untuk keperluan penelitian. Pada bab ini, 

uraian teori yang digunakan adalah uraian pendukung sesuai dengan 

topik skripsi yang diambil penulis.  

  



 

5 
 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan uraian terkait model pengembangannya, metode 

penelitian, teknik pengumpulan data pada penelitian yaitu berupa data 

primer dan data sekunder, dan alat bantu pengembangan sistem. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Berisi antara lain: Latar belakang organisasi, struktur organisasi, jabaran 

tugas dan wewenang, analisis masalah sistem yang berjalan, analisis 

hasil solusi, analisis kebutuhan sistem usulan, analisis sistem 

(digambarkan dengan UML), perancangan sistem (Rancangan layar 

aplikasi), hasil (implementasi aplikasi digambarkan dengan screen 

shoot aplikasi), dan pengujian. 

 

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. 

 
 

 
 

 
 


