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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa. Pelayanan publik merupakan hal penting dalam penilaian 

kerja pemerintah desa, baik tingkat pusat atau daerah. Penyelenggaraan 

pemerintahan desa dikatakan baik jika pelayanan publik yang dilakukan 

memberikan kepuasan bagi masyarakat. Kepuasan masyarakat itulah yang 

menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah desa dengan 

pelayanan publik yang diberikan.
[2]

 Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa pelayanan publik adalah kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa 

atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan publik. 

Kemudian dipertegas dalam ayat 7 bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan 

penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada 

masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau 

dan teratur. Masyarakat sebagai penerima pelayanan sangat menginginkan 

pelayanan yang cepat, mudah, murah dan dapat terjangkau oleh semua kalangan. 

Oleh karena itu pemerintahan desa harus dapat memberikan pelayanan yang 

berkualitas pada Kantor Desa Dwi Makmur yang memberikan pelayanan publik 

khususnya kepada masyarakat desa Dwi Makmur.
[10]

 

Kantor Pemerintahan Desa Dwi Makmur, Kecamatan Merawang, Kabupaten 

Bangka yang merupakan kantor dengan aktivitasnya memberikan pelayanan 

publik kepada masyarakat. Dari survey yang dilakukan oleh penulis di Kantor 

Pemerintahan Desa Dwi Makmur, penulis memperoleh informasi bahwa di 

lembaga tersebut belum memiliki aplikasi untuk mengetahui kepuasan masyarakat 

berkaitan dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini 

menyebabkan pihak Kantor Pemerintahan Desa Dwi Makmur tidak dapat 
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mengetahui bidang pelayanan yang belum dilakukan dengan maksimal dan 

memerlukan peningkatan.  

Agar penelitian ini lebih spesifik dalam mengatasi permasalahan yang 

sebelumnya telah dipaparkan, penulis membatasi aspek penelitian yang dilakukan 

yaitu untuk membangun aplikasi penilaian kepuasan masyarakat dengan berbasis 

Client Server. Dan model aplikasi yang dibangun untuk penilaian survey yaitu 

dalam bentuk kuisioner berbasis online. Adapun metode perhitungan penilaian 

kuisioner yaitu menggunakan Algoritma C4. 5 untuk memperoleh hasil akhir 

penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).  

Adapun hasil yang diharapkan nantinya dari penelitian ini yaitu aplikasi 

penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat mempermudah 

masyarakat dalam penggunaannya untuk menilai kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan yang telah diberikan oleh Pemerintahan Desa Dwi Makmur dan 

mempermudah pihak Pemerintahan Desa Dwi Makmur dalam mengetahui dan 

memperoleh hasil penilaian masyarakat terhadap kinerja ataupun pelayanan yang 

telah dilakukan.
[2]

  

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat beberapa penelitian terkait sebagai 

referensi dari penelitian terdahulu, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh, 

Indra Wazir pada tahun 2021 yang berjudul “Analisi Kepuasan Konsumen 

Dengan Algoritma C4.5 pada UMKM MINIMALL”
[1]

, Elis Lisnawati pada tahun  

2019 yang berjudul “Penerapan Algoritma C4.5 Untuk Memprediksi Kepuasan 

Pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Cirebon”
[2]

, penelitian oleh Ryanwar pada tahun 2020 yang berjudul “Penerapam 

Metode Algoritma C4.5 Untuk Memprediksi Loyalitas Karyawan Pada PT.XYZ 

Berbasis WEB”
[3]

, penelitian oleh Faridatul Husna pada tahun 2021 yang berjudul 

“Implementasi Data Mining Menggunakan Algoritma C4.5 Pada Klarifikasi 

Penjualan Hijab”
[4]

 dan penelitian oleh Mochamad Rizki Ilham, Purwanto pada 

tahun 2020 yang berjudul “Implementasi Data Mining Menggunakan Algoritma 

C4.5 Untuk PrediksiI Kepuasan Pelanggan Taksi Kosti”
[5]

.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, akan dilakukan penelitian yang 

berjudul “Penerapan Algoritma C4. 5 Untuk Penilaian Kepuasan Masyarakat 
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Pada Kantor Desa Dwi Makmur Berbasis Client Server”. Dengan adanya 

penelitian ini diharapkan dapat membantu pegawai kantor Desa Dwi Makmur dan 

Masyarakat Desa Dwi Makmur  dalam menerima dan memberikan penilaian 

terhadap kinerja pegawai kantor Desa Dwi Makmur.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan 

masalah yang ditemukan dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana proses pengolahan data penilaian kepuasan masyarakat dan kinerja 

pegawai? 

2. Bagaimana proses penerapan kuisioner bagi masyarakat dalam memberikan 

penilaian survey kepuasan masyarakat dalam menentukan hasil akhir penilaian 

Indeks Kepuasan Masyarakat dengan menggunakan algoritma C4. 5 dengan 

menerapkan aplikasi berbasis Client Server? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk merancang aplikasi penilaian 

survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Kantor 

Pemerintahan Desa Dwi Makmur, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka.  

Dengan menggunakan Algoritma C4. 5 berbasis Client Server agar 

masyarakat dapat melakukan penilaian dengan mudah dan mempermudah pihak 

Kantor Pemerintahan Desa Dwi Makmur dalam mengelola penilaian survey 

kepuasan masyarakat. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini yaitu:  

1. Dapat membantu Kantor Desa Dwi Makmur untuk mengetahui kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.  

2. Dapat mempermudah masyarakat di Desa Dwi Makmur dalam memberikan 

penilaian terhadap pelayanan publik Kantor Desa Dwi Makmur. 
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1.4 Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan diluar permasalahan, maka perlu 

dilakukannya pembatasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini 

yaitu:  

1. Aplikasi survey dirancang dalam bentuk kuisioner online. 

2. Metode perhitungan penilaian survey menggunakan Algoritma C4. 5.  

3. Unsur pelayanan yang dinilai yaitu Prosedur Pelayanan, Biaya Penanganan, 

Waktu Pelayanan, Kebersihan dan hal lain yang berhubungan dengan 

masyarakat desa dwi makmur.  

4. Aplikasi dirancang menggunakan Android Studio dan Xampp dalam bentuk 

Android dari sisi user dan dalam bentuk Web untuk sisi administrator. 
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BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penulisan, batasan masalah, metedologi 

penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisannya. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

 Dalam bab ini peneliti menjelaskan berbagai landasan teori yang 

berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan serta teori 

pendukung yang ada. 

 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang digunakan 

dalam pembuatan aplikasi Penerapan Algoritma C4. 5 Untuk 

Penilaian Kepuasan Masyarakat Pada Kantor Desa Dwi Makmur 

Berbasis Client Server. 

 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan membahas mengenai Analisa permasalahan, proses 

bisnis yang terkait topik, berbagai perancangan sistem yang 

digunakan, perancangan layar pada sistem, pengimplementasi aplikasi 

dan pengujian yang telah dibuat. 

 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini peneliti menarik kesimpulan dari keseluruhan bab, serta 

memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pengembang dan pengguna aplikasi. 

 

 

 

 

 


