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BAB 1 PENDAHULUAN 

  

1.1.  Latar Belakang 

 Seiring dengan perkembangan dunia maya muncul paradigma baru terkait 

pemberian informasi yang dinilai lebih efektif dan cepat karena proses 

penyampaian informasi tidak membutuhkan waktu lama yang berbeda dengan 

pemberian informasi melalui WOM (Word Of Mouth) atau biasa disebut 

komunikasi berantai secara lisan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat 

dapat menciptakan perangkat yang menjadi sumber kekuatan bagi manusia untuk 

membantu mengurangi beban pekerjaan, salah satunya dalam melakukan pelayanan 

dengan mengunakan teknologi dalam memberikan informasi kepada masyarakat 

yang membutuhkan dan memperoleh informasi. 

 Berdasarkan Undang–undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang 

pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap 

warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif 

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selain itu berdasarkan PP 

Nomor 24 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, bencana adalah peristiwa atau rangkaian 

peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun 

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

 Permasalahan yang terjadi karena masyarakat kebingungan untuk 

melaporkan pengaduan jika pengaduan tersebut melibatkan banyak pihak instansi 

karena belum adanya sistem untuk pelaporan pengaduan yang dapat berelasi 

dengan banyak pihak instansi terkait.  Contoh pengaduan yang melibatkan beberapa 

instansi adalah kejadian kecelakaan, kejadian kecelakan akan melibatkan pihak 

polisi dan jika terdapat korban jiwa maka membutuhkan pihak rumah sakit. Selain 

itu jika kecelakaan menyebakan kebakaran, maka pihak pemadam kebakaran akan 

ikut terlibat. Contoh yang lain adalah kejadian bencana alam meliputi gunung 

meletus, banjir, tanah longsor dapat melibatkan lebih dari 4 instansi terkait.  
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 Guna menindaklanjuti penanganan kejadian dimasyarakat yang belum 

menggunakan sistem pelaporan pengaduan dan banyaknya instansi terkait, menjadi 

permasalahan yang harus diberikan solusinya. Solusi yang  penulis angkat dalam 

menangani hal tersebut yaitu dengan ide untuk membuat sebuah aplikasi pengaduan 

dengan judul “Sistem Respon Cepat dan Tanggap Penanganan Pengaduan”. Sistem 

ini berbasis website menggunakan metode waterfall, perangkat lunak visual studio 

code, bahasa pemrograman PHP, dan database MySQL. Sistem ini diharapkan 

dapat membantu masyarakat dalam melaporkan pengaduan dan membantu instansi 

dalam menerima informasi pengaduan serta menindaklanjuti pengaduan. 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

 Sesuai latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang akan dikaji 

dalam skripsi ini yaitu: 

a. Bagaimana mengelompokan jenis pengaduan dari kejadian yang ada 

dimasyarakat. 

b. Bagaimana merelasikan jenis-jenis pengaduan tersebut ke pihak terkait 

yang harus menangani. 

c. Bagaimana merekap laporan kejadian (pengaduan) perkelompok 

instansi yang menangani. 

 

1.3.  Batasan masalah 

 Dalam skripsi ini ada beberapa batasan masalah yaitu: 

a. Sistem dibangun dalam 3 kelompok menu yaitu  

1. Master data yang mencakup pengelolaan data aduan, data instansi, 

data petugas dan plotting aduan,  

2. Transaksi pengaduan yang mencakup, verifikasi pengaduan oleh 

admin, dan  tindakan pengaduan oleh petugas. 

3. Laporan yang mencakup laporan palsu, laporan instansi, laporan 

aduan dan laporan per periode. 

b. User dalam aplikasi mencakup user umum (yang melakukan 

pengaduan/pelapor), user admin, user petugas/instansi. 

c. Sistem dibangun berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP 
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1.4.  Tujuan 

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memberikan fasilitas layanan kepada 

masyarakat dalam melaporkan pengaduan dengan membuat aplikasi yang bisa 

digunakan untuk menangani bermacam pengaduan. sistem ini diharapkan dapat 

memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melaporkan pengaduan, selain 

itu memberikan kemudahan petugas dalam menerima informasi pengaduan. 

1.5.  Sistematika Penulisan 

 Berikut ini merupakan sistematika penulisan yang digunakan dalam 

penulisan laporan skripsi ini sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Dalam bab ini mengemukakan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan dan sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teori 

Dalam bab ini menjelaskan tentang penelitian terkait, landasan teori yang 

digunakan dalam pembahasan penulisan laporan skripsi, dan kerangka pemikiran.  

BAB III : Metodologi Penelitian 

Dalam bab ini menjelaskan teknik pengumpulan data, analisa kebutuhan sistem, 

analisa desain sistem, analisa perancangan database, dan perancangan desain 

interface. 

BAB IV : Hasil dan Pembahasan 

Dalam bab ini menjelaskan tentang analisa masalah, analisa perancangan sistem, 

implementasi interface, pengujian perangkat lunak, dan perawatan. 

BAB V : Penutup 

Dalam bab ini mengemukakan kesimpulan dari bab 1 – 4 serta saran dari penulis 

untuk pengembangan sistem dimasa mendatang. 
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