
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi saat ini telah memiliki manfaat yang sangat banyak 

dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan perangkat computer, 

selain untuk mengolah data dan menyimpan data teknologi juga bisa digunakan 

untuk mendukung penerapan dan pemanfaatan untuk perkembangan negara kita 

sendiri, seperti yang kita ketahui perkembangan teknologi sangatlah pesat, tak 

heran jika setiap menit waktu sudah ada lagi perkembangan teknologi terbaru. 

Hal ini disebabkan oleh keinginan masyarakat untuk memperoleh kemudahan 

dalam melakukan kegiatan sehari-hari mendorong pesatnya kemajuan teknologi. 

Banyak teknologi yang sudah digunakan untuk memberikan kemudahan contohnya 

seperti aplikasi berbasis website. Dengan adanya aplikasi berbasis website 

memungkinkan seseorang untuk memperoleh informasi dengan bebas tanpa di 

batasi oleh ruang dan waktu. 

Saat ini kantor kecamatan way tenong yang beralamat di jalan puting marge 

no 1 mutar alam kabupaten lampung barat, menerima pengaduan dari masyarakat 

dengan cara masyarakat datang langsung ke kantor kecamatan way tenong untuk 

menyampaikan pengaduan dan butuh proses untuk menyampaikan pada setiap 

petugas sesuai kategori pengaduan, namun untuk menampung aspirasi masyarakat 

terkadang dengan cara manual kurang efektif karena berkas pengaduan dapat hilang 

dan juga rusak selain itu rekap data yang dilakukan juga sulit karena harus 

melakukan pengecekan berkas satu persatu.  
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Maka dari itu penulis mendapatkan ide untuk membuat aplikasi website 

pengaduan untuk menampung dan mempercepat penyampaian pengaduan dari 

masyarakat yang ditujukan untuk petugas pengaduan. Berdasarkan uraian diatas 

diperlukannya suatu media website yang dapat menerima pengaduan dari 

masyarakat, maka hasil uraian tersebut dituangkan dalam bentuk tugas akhir dengan 

judul : “Sistem informasi pengaduan masyarakat berbasis web pada kantor camat 

way tenong lampung barat”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk mengatasi permasalahan diatas maka penulis dapat merumuskan 

masalah yaitu :  

Bagaimana membuat sistem informasi pengaduan masyarakat way tenong 

berbasis web agar dapat menyampaikan pengaduan secara cepat ? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan-batasan masalah yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang 

telah dijelaskan diatas, antara lain : 

1. Ruang lingkup  hanya pada kantor kecamatan waytenong 

2. Sistem yang dibangun berbasis website 

3. Sistem ini hanya menerima pengaduan yang sesuai dengan kategori petugas 

kantor kecamatan way tenong yang terdiri dari petugas pelayanan pendaftaran 

penduduk & petugas pelayanan catatan sipil 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

Untuk membuat sistem informasi pengaduan masyarakat way tenong berbasis web 

menyampaikan pengaduan secara cepat sesuai pengaduan yang ditujukan.  
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1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari pembuatan sistem informasi 

pengaduan masyarakat di kecamatan way tenong adalah : 

1. Membantu masyarakat untuk menyampaikan pengaduan secara cepat. 

2. Memungkinkan Pegawai kecamatan mengetahui pengaduan dari masyarakat 

secara cepat. 

1.6 Sistematika Penulisan  

Untuk mengetahui secara ringkas permasalahaan dalam penulisan Laporan 

Tugas Akhir ini maka digunakan sistematika penulisan yang bertujuan untuk 

mempermudah pembaca menelusuri dan memahami isi Laporan Tugas Akhir 

sebagai berikut.  

BAB I  PENDAHULUAN  

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, maksud dan 

tujuan, Metode Penelitian, Ruang lingkup yang membatasi 

permasalahaan dan sistematika penulisan yang merupakan 

gambaran dari keseluruhan bab.  

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini menjelaskan konsep dasar dari progam, bahasa 

pemograman, Basis data, peralatan pendukung (tools program).  

BAB III ANALISIS PERANCANGAN  

Bab ini menguraikan tentang rancangan sistem usulan yang akan 

dibangun bagi instansi terkait. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahsasan sistem yang telah 

dibangun. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini penulis berusaha menarik kesimpulan dan saran yang 

bermanfaat bagi kemajuan sistem yang dirancang nantinya. 
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