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BAB I  PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Desa Rejoagung merupakan salah satu bagian dari wilayah kecamatan 

Trangkil Kabupaten Pati .Dalam hal pemerintahan , desa rejoagung memiliki 

kantor kepala desa sebagai pusat pelayanan masyarakat termasuk pelayanan 

administrasi penduduk yang merupakan  salah  satu  jenis  pelayanan yang  

terpenting  yang  ada  di  setiap  Desa. Terkait  dengan  aspek  pelayanan  kepada 

masyarakat  desa,  Pusat    Kajian    Otonomi Daerah    telah  melakukan  sebuah  

kajian bahwa  perlu  secara  terus menerus dilakukan    peningkatan    kualitas 

pelayanan  pemerintah    desa,    baik pelayanan  yang    bersifat  internal  maupun 

eksternal,  baik  fisik  maupun  administratif. 

Dalam hal observasi yang di peroleh pelayanan yang bersifat internal 

ataupun mandiri layananan masyarakat di desa seringkali masih di lakukan secara 

konvensional dan tidak berjalan sebagaimana semestinya,ketika masyarakat 

mengurus surat , layanan yang di berikan tidak sesuai harapan dan tidak paham 

alur untuk pengurusannya.Maksudnya konvensional yang di maksud masyarakat 

harus datang langsung ke Balai Desa untuk memohon pembuatan surat yang di 

inginkan dan harus menunggu lama dalam proses pembuatan tersebut , karena 

pihak desa harus menginputkan data secara manual ke Microsoft Word yang 

kemungkinan besar banyak kesalahan input. 

Dari pemikiran tersebut dapat di gambarkan bahwa dengan adanya 

aplikasi yang baik dalam suatu desa tentu akan meningkatkan layanan masyarkat 

secara cepat dan efisien dan menjadi suatu wadah untuk menyampaikan pendapat 

secara online , maka pada penilitian ini di rancang aplikasi layanan mandiri 

masyarkat yang harapkan proses pengajuan surat berjalan secara cepat dan efesien 

, serta mempermudah masyarkat dalam menyampaikan aspirasi dan aduan kepada 

pihak desa. 
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1.2.Perumusan Masalah 

 Bedasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas, maka dapat 

dirumuskan bahwa kurang efisiennya dalam layanan masyarakat di Desa 

Rejoagung. Sedangkan masalah yang di batasi dalam permasalahan adalah sebagai 

berikut. 

a. Bagaimana cara merancang dan membuat aplikasi sistem layanan mandiri 

masyarakat di Desa Rejoagung ? 

b. Bagaimana cara menerapkan Model View Controller (MVC) pada 

Framework Codetinger dalam membangun aplikasi tersebut ? 

1.3.Batasan Masalah 

  Didalam penulisan laporan ini, penulis telah membatasi masalah-masalah 

agar tidak terlalu menyimpang dari permasalahan yang dibahas. Maka penulis 

membatasi permasalahan pada: 

a. Pembuatan menggunakan Framework Codeigniter yang menerapkan 

metode (MVC) Metode View Controller. 

b. Layanan yang di berikan dalam aplikasi ini layanan permohonan surat 

surat , layanan pengaduan , dan layanan kegiatan desa. 

c. Aplikasi layanan mandiri masyarakat ini khusus untuk warga Desa 

Rejoagung Kecamatan Tranngkil Kab.Pati 

1.4.Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Meningkatan dan mempercepat pelayanan masyarakat desa 

b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia masyarakat desa  

c. Meningkatkan aspirasi masyarakat dalam aduan aduan secara tidak langsung 

1.5.Manfaat 

Sedangkan manfaat yang akan dicapai dalam penilitian ini adalah: 

1.5.1.Bagi Penulis 

a. Mendapatkan kesempatan melakukan penelitian langsung di  lapangan 

b. Mendapatkan pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat 
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c. Menguji kemampuan dalam meniliti dan menyelesaikan suatu masalah 

secara langsung di lapangan 

1.5.2. Bagi Akademik 

a. Membangun hubungan kemitraan antara pihak universitas dengan pihak 

desa rejoagung kec.trangkil kab.pati 

b. Memberikan kesempatan untuk mahasiswa bisa melakukan penelitian di 

lapangan secara langsung dan independen 

1.5.3. Bagi Pihak Desa 

a. Mendapatkan kemudahan dalam melayani permohonan surat 

b. Efektivitas waktu pelayanan masyarakat  

c. Mendapatkan kemudahan dalam menerima aspirasi masyarakat 
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[Halaman ini sengaja dikosongkan] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


