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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Peningkatan kualitas pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui 

penyelesain pengaduan yang cepat dari penyedia layanan Badan Pusat Statistik 

Provinsi. Segala bentuk kritik maupun aduan yang disampaikan masyarakat pada 

Badan Pusat Statistik merupakan sebuah koreksi untuk perbaikan pelayanan 

tersebut. Hal ini menyebabkan pengelolaan pengaduan tidak ditanggapi dengan 

cepat. Masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan tersebut pun seringkali 

mengalami kesulitan dikarenakan tidak mengetahui harus mengadu kemana, 

ketidak jelasan pengaduan yang dapat mereka tempuh ketika mendapatkan layanan 

yang mengecewakan, dan masih rendah nya kualitas tata kelola pengolahan 

pengaduan. Untuk itu masyarakat membutuhkan strategi penanganan pengaduan 

dalam rangka peningkatan pelayanan melalui pengelolaan pengaduan. Sehingga 

memudahkan masyarakat dalam membuat laporan pengaduan. 

Badan Pusat Statistik merupakan suatu tempat dimana digunakan oleh 

masyarakat untuk mengetahui tentang data-data seperti data Pengaduan Pelayanan 

Masyarakat. Terkait pengaduan tentang keluhan tersebut seperti kurangnya 

pelayanan petugas. Terkhusus pada layanan pengaduannya yang masih 

menggunakan kotak saran dan kritik yang perlu ditulis dikertas terlebih dahulu. 

Proses tersebut tidak efesien digunakan karena dapat mengakibatkan penggunaan 

kertas yang berlebihan serta penyampaian pengaduan harus datang langsung ke 

Badan Pusat Statistik.  

Untuk mengatasi masalah diatas, akan dirancang aplikasi pengaduan 

masyarakat berbasis Android. Android dipilih karena populer dan banyak 

digunakan oleh masyarakat. Aplikasi Android ini dapat digunakan masyarakat 

untuk melakukan layanan pengaduan secara online. Sehingga masyarakat yang 

melakukan pengaduan tidak perlu datang ke Badan Pusat Statistik, hanya 

menggunakan handphone masyarakat dapat melakukan pengaduan. Aplikasi yang 

akan dibuat dapat memudahkan instansi dalam menanggapi laporan pengaduan 

masyarakat. 
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Sehingga penulis berkesimpulan dan mengambil judul Aplikasi Pengaduan 

masyarakat Berbasis Android Pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung.  

Adapun penelitian yang terkait dengan aplikasi Pengaduan masyarakat 

Berbasis Android Pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

diantaranya : 

Penelitian[1] yang dilakukan oleh Galih Nalendro pada tahun 2019 yang 

berjudul “Sistem Informasi Pengaduan Layanan Universitas”, kesimpulan 

penelitian ini adalah dengan adanya aplikasi ini sistem informasi yang dapat 

menerima dan menampung semua aduan masyarakat universitas dapat 

diselesaikan lebih cepat dan lebih mudah. 

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 belajar mengajar dipraktikum khususnya di laboratorium. 

Penelitian[3] yang dilakukan oleh Siti Widharetno Mursalim pada tahun 

2018 yang berjudul “Analisa Manajemen Pengaduan Sistem Layana Aspirsi 

Pengaduan Online Rakyat (Lapor) di Kota Bandung”, kesimpulan dari penelitian 

ini adalah dengan adanya Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Lapor) ini 

ditunjukan untuk mempermudah masyarakat sebagai tempat pengaduan dalam 

mengeluarkan aspirasi. 

Penelitian[4] yang dilakukan oleh Mazdalfah pada tahun 2018 yang 

berjudul “Perancang Aplikasi Pengaduan Masyarakat Kecamatan Secanggang 

Menggunakan Android”, kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk memudahkan 

masyarakat dalam melaporkan kegiatan atau kejadian dan penggunaan dana desa 

tanpa harus datang langsung ke kantor camat. 

Penelitian[5] yang dilakukan oleh Ahmad Jauharul Akna pada tahun 2020 

yang berjudul” Peran Pelayanan Publik Dalam Penanganan Pengaduan 

Masyarakat”, kesimpulan dari penelitian ini adalah dapat menganalisa peran dan 

kendala pelayanan publik khususnya dalam mengatasi masalah pengaduan. 
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1.2. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan adapun 

rumusan masalah dirumuskan yaitu; 

1. Bagaimana Implementasi Aplikasi Pengaduan Masyarakat bisa diterapkan 

dan digunakan oleh masyarakat? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan adapun 

Batasan masalah dirumuskan yaitu; 

1. Objek penelitian dilakukan pada Badan pusat Statistik Provinsi Bangka 

Belitung di bidang Pelayanan Masyarakat. 

2. Aplikasi Android yang dirancang hanya dapat digunakan oleh masyarakat 

untuk melakukan pengaduan dan meriksa status pengaduan. 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat Aplikasi Pengaduan Masyarakat 

Berbasis Android Pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

1. Adanya Aplikasi ini proses pengaduan yang masyarakat lakukan dapat 

dengan cepat dan mudah. 

2. Adanya Aplikasi ini memudahkan petugas pelayanan dalam menanggapi 

laporan pengaduan masyarakat dengan aplikasi yang di buat.  

 

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 
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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 membahasa 

tentang komponen yang digunakan untuk pembuatan aplikasi atau untuk 

keperluan penelitian dan menjelaskan sumber landasan teori atau 

referensi yang digunakan. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

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. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang memaparkan hasil-hasil 

dari tahapan penelitian yang dilakukan penulis pada Badan Pusat 

Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

 


