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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan informasi khususnya internet saat ini 

mengalami peningkatan yang sangat pesat, internet menghubungkan satu orang 

dengan yang lainya. beragram informasi, hiburan, pengetahuan dan pekerjaan 

semuanya tersedia dan dapat diakses melalui internet. 

Dengan adanya pembuatan suatu sistem merupakan bentuk usaha dalam 

perkembangan teknologi khususnya dalam pendataan perusahaan penyedian air. 

Dengan berkembangnya dunia teknologi yang sangat cepat, hal ini mempermudah 

dalam semua pekerjaan sehingga mendorong terciptanya keunggulan yang lebih 

baik untuk berkompetisi di dunia saat ini. 

PAM adalah perusahaan penyediaan air bersih yang merupakan kebutuhan 

dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, sehingga 

ketersediaannya sangat penting. Oleh karena itu, penyediaan air bersih sangat 

bermanfaat bagi domestik, bisnis, tetapi juga untuk fasilitas umum dan sosial. 

Air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari harus berkualitas baik 

untuk dikonsumsi sesuai dengan standar air minum di Indonesia. Sehingga sangat 

penting bahwa air bersih untuk kelangsungan hidup manusia, sehingga 

memungkinkan penyediaan air besi belum diatur dengan baik di masyarakat. 

Salah satu cara untuk memperoleh layanan air bersih adalah dengan 

memanfaatkan pelayanan PAM ( Perusahan Air Minum ) Desa. Untuk mencapai 

pengadaan air bersih yang merata sangatlah tidak mudah, dan juga dalam 

melakukan pendataan data pelanggan masih dilakukan secara sederhana dengan 

bantuan microsoft excel serta pengoperasian yang di lakukan oleh petugas masih 

dengan cara manual dalam pencatatan penggunaan layanan penyediaan air, 

dikarenakan belum adanya sistem untuk pemenuhan kebutuhan ini, adapaun 

terdapat masalah yang bersifat teknis maupun non teknis. Misalnya masalah teknis 

dimana petugas dalam melakukan operasional lapangan pencatatan transaksi 

pelanggan masih dilakukan secara konvensional atau manual dan kemudian juga 

masalah non teknis yaitu kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang 
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mengerti tentang air bersih dan bagaiamana manfaatkan layanan sistem informasi  

yang ada. 

Berdasarkan penjelasan di atas untuk mengatasi permasalahan yang ada, 

maka penulis mengangkat judul “Aplikasi Sistem Informasi PAM Berbasis 

Android Menggunakan Visual Progamming Language” sebagai judul dari laporan 

akhir ini karena untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat mempermudah 

petugas dan masyarakat untuk mengakses sistem layanan penyediaan air desa 

yang dimana dapat di akses selama ada koneksi internet. Sehingga petugas dan 

masyarakat hanya butuh akses di website. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada dia atas dan masalah yang terjadi, maka 

ditemukan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara mendesain Aplikasi Sistem Informasi PAM Berbasis 

Android? 

2. Bagaiaman mengimplementasikan Aplikasi Sistem Informasi PAM 

Berbasis Android? 

3. Bagaimana cara membangun Aplikasi Sistem Informasi PAM Berbasis 

Android? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Dari sistem informasi pam berabsis android diatas untuk menghindari 

pembatasan masalah yang terlalu luas, pada perancangan ini memiliki batasan 

sebagai berikut: 

1. Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi PAM Berbasis Android 

Menggunakan Visual Programming Language. 

2. Sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Visual 

Programming Language dan mengunakan  DBMS MySQL. 

3. Pengujian wilayah Desa Garung Lor. 

4. Aplikasi ini bersifat online. 
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1.4. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Merancang aplikasi sistem informasi PAM berbasis Android. 

2. Menerapkan aplikasi sistem informasi pam untuk mempermudah kinerja 

petugas dalam pelayanan kepada masyarakat desa. 

 

1.5. Manfaat 

Manfaat dibuatnya sistem ini adalah: 

1. Mempermudah dalam pengumpulan data pelanggan dan transaksi air pam 

desa.  

2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses pembangunan sistem 

informasi pam desa. 

3. Mempermudah petugas dalam mengoperasikan melalui Sistem Informasi 

PAM Berbasis Android. 

 

  


