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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam kegunaan dalam aplikasi lain, infrastruktur dapat merujuk 

pada teknologi informasi, saluran komunikasi formal dan informal serta alat-alat 

pengembangan perangkat lunak, jaringan sosial politik atau kepercayaan pada 

kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Dalam konseptual gagasan bahwa 

struktur pengorganisasian merupakan penyediaan infrastruktur dan dukungan untuk 

sistem atau bagi layanan organisasi seperti dalam sebuah kota, negara, perusahaan, 

atau kumpulan orang dengan kepentingan umum. Infrastruktur dapat pula mengacu 

pada sebuah konsep yang yang sudah ada atau baru di kembangkan oleh masyarakat 

maupun pemerintah. Infrastruktur sama saja dengan prasarana, yaitu segala sesuatu 

yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Untuk 

mendukung adanya perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

dalam melakukan percepatan pembangunan infrastruktur. Prasarana dan sarana 

daerah di kabupaten Demak merupakan salah satu faktor pendukung bagi 

pelaksanaan pemerataan pembangunan di kabupaten Demak. Meskipun dari sisi 

aksesibilitas kondisi prasarana dan sarana daerah di kabupaten Demak saat ini 

sudah memadai namun kualitas maupun cakupan pelayanan publik atas prasarana 

dan sarana daerah masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan prasarana dan sarana 

daerah dapat menjadi faktor penghambat pertumbuhan kabupaten Demak. Adapaun 

prasarana dan sarana daerah di kabupaten Demak meliputi jalan raya, jembatan, 

lampu jalan, dan drainase. 

 Banyaknya program pembangunan infrastruktur oleh pemerintah daerah 

kabupaten Demak saat ini belum dapat menyelesaikan persoalan dan kasus 

kerusakan infrastruktur kabupaten Demak, di tengah perkembangan teknologi yang 

sangat pesat ini banyak seklai tercipta sistem maupun alat untuk membantu 

mempermudah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Upaya dalam membantu 

pemerintah daerah kabupaten Demak oleh masyarakat adalah menyediakan layanan 
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berupa sistem informasi yang dapat di akses oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Kelebihan sistem ini adalah masyarakat dapat langsung membantu memberikan 

laporan kerusakan infrastruktur yang terjadi di Kabupaten Demak untuk selanjutnya 

dapat di tindak lanjuti pemerintah Kabupaten Demak. Berdasarkan hal tersebut, 

saya telah membuat sebuah solusi dengan merenovasi sebuat aplikasi pengaduan 

infrastruktur untuk menampung masukan masyarakat dalam membantu percepatan 

pembangunan infrastruktur di Kabupaten Demak. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diambil rumusan 

masalah diantaranya:   

1. Bagaimana cara merancang aplikasi pada Smartphone Android untuk 

pengaduan kerusakan infrastruktur pemerintah Demak? 

2. Bagaimana membuat prototype aplikasi untuk pengaduan kerusakan 

infrastruktur pemerintah Demak?  

3. Bagaimana mengimplementasikannya baik pemerintah maupun masyarakat? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan 

dan guna menghindari meluasnya pokok permasalahan, maka akan ada batasan-

batasan sebagai berikut: 

1. Sistem ini ditujukan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

2. Sistem ini akan diterapkan setelah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang dalam persiapan dan pengadaan sarana prasarana yang menunjang 

sistem. 

3. Sistem berbasis android untuk client dan website untuk admin 

4. Menu lapor di sistem client menggunakan webview karena berbasis online 

dan menggunakan intent explicit sehingga membutuhkan aplikasi browser. 

5. Kerusakan infrastruktur meliputi jalan raya, jembatan, lampu jalan, dan 

drainase. 
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6. Sistem masih belum menggunakan fitur lokasi sekarang sehingga apbila 

mau melakukan pelaporan harus menentukan lokasi kerusakan. 

7. Default Marker terletak di Simpang Enam Demak. 

8. Pengguna diwajibkan memasukkan username yang sama dengan 

username terdaftar supaya laporannya valid. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan tujuan yang akan 

dicapai dalam penelitian ini diantaranya: 

1. Merancang aplikasi berbasis android untuk pengaduan kerusakan 

infrastruktur pemerintah Demak. 

2. Membuat prototype aplikasi untuk pengaduan kerusakan infrastruktur 

pemerintah Demak. 

3. Menerapkan aplikasi pengaduan kerusakan infrastruktur pemerintah Demak. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dibangunnya sistem Demak Insfrastruktur Report (DIR) 

Sebagai Aplikasi Pengaduan Kerusakan Insfrastruktur Di Kabupaten Demak 

Berbasis Android diantaranya: 

1. Meningkatkan ketrampilan mahasiswa dalam menemukan hasil karya kreatif 

dan inovatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 

2. Menjadi inspirasi mahasiswa lain dalam pembuatan kreatif dan inovatif yang 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 

3. Memudahkan akses dan penyampaian informasi dalam pengaduan 

infrastruktur Kabupaten Demak. 

4. Guna menunjang pembangunan infrastruktur Kabupaten Demak. 

5. Sebagai wadah dalam penerapan teknologi, mencari alternatif pemecahan 

masalah dan menumbuhkan jiwa kreativitas mahasiswa. 

6. Kontribusi pemecahan persoalan pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang. 
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