
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi digital yang semakin cepat saat ini, membantu kita 

dalam meningkatkan kualitas hidup. Peran serta teknologi menjadikan pengolahan 

informasi menjadi semakin mudah karena pengolahan sangat diperlukan agar 

informasi yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi penggunanya. Pengolahan data 

dan informasi secara cepat, tepat dan efisien adalah hal penting yang dibutuhkan 

bagi setiap perusahaan atau suatu instansi untuk meningkatkan produktifitas 

perkerjaan, waktu dan biaya. 

Banyak hal yang yang bisa terjadi diluar kendali manusia itu sendiri yaitu 

meningkatnya angka kriminalitas di kehidupan masyarakat. Kriminalitas 

merupakan salah satu masalah yang dialami oleh setiap daerah. Khususnya daerah 

Lampung Selatan, sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Lampung. Berdarkan 

data yang diperoleh dari Polres Lampung Selatan, pada tahun 2016 angka 

kriminalitas yang terjadi di wilayah Lampung Selatan sebesar 59,36% angka 

tersebut meningkat drastis pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2017 sebesar 77,66%. 

Dengan banyaknya kasus kriminalitas yang terjadi di wilayah Lampung 

Selatan, menjadi tantangan para pihak Kepolisian khususnya pada Polres Lampung 

Selatan, sebagai salah satu badan publik dituntut untuk lebih meningkatkan 

kinerjanya secara optimal dan professional sehingga yang di harapkan dapat 

memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Pengaduan 

masyarakat menjadi sangat penting dalam pengawasan eksternal dan untuk 
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membatasi lembaga pemerintahan (kepolisian) yang otoriter, dan memperkuat 

pemberdayaan masyarakat. Hal ini dianggap sebagai faktor penting dalam 

meningkatkan kualitas pemerintahan.  

Namun kinerja sistem dalam pelayanan pengaduan yang sedang berjalan di 

Polres Lampung Selatan masih belum optimal karena perbedaan rasio antara polisi 

dan masyarakat. Rasio yang semakin kecil maka semakin efektif pelayanan yang 

diberikan oleh pihak kepolisian dan sebaliknya rasio yang besar menyebabkan 

respon terhadap pengaduan masyarakat semakin lambat. Akan tetapi tidak ada 

pihak yang berani menjamin bahwa tercapainya rasio ideal akan berpengaruh 

terhadap angka kriminalitas dan keamanan masyarakat.  Kemudian masyarakat 

yang melapor harus datang langsung ke Polres dan pelapor juga harus cukup 

bersabar menunggu status laporan yang ditangani oleh pihak kepolisian yang 

diberitahukan kepada pelapor via telepon. Selain itu masih melakukan pengelolan 

dan pencatatan data yang masih menggunakan Microsoft Excel, yaitu dengan 

mencatat biodata pelapor dan masalah yang dilaporkan masyarakat pun harus jelas 

dan dapat diterima pihak polisi. Contohnya pada kasus Penjambretan, sang pelapor 

harus mengenali dengan jelas ciri-ciri si pelaku, kendaaran dan nomor kendaraan 

yang digunakan si pelaku serta kapan terjadinya peristiwa tersebut. Jika masalah 

yang dilaporkan tidak jelas, maka pihak kepolisian akan sulit dan membutuhkan 

waktu lama untuk memproses kasus tersebut. Selain itu, setelah melakukan 

pencatatan menggunakan Microsoft Excel kemudian berkas laporan di back up ke 

dalam buku register penerimaan laporan, sehingga menambah beban pekerjaan. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka perlu adanya suatu 

sistem yang dapat mengatasi masalah tersebut, maka sistem berbasis web yang akan 
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dibangun yang nantinya diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam 

melakukan pengaduan tentang tindak kriminalitas dengan cepat dan mudah 

menggunakan akses internet kapan dan dimana pun tanpa harus datang langsung ke 

kantor polisi karena sistem berbasis web adalah sistem yang paling mudah hanya 

dengan menggunakan mesin pencarian atau browser yang dapat diakses oleh semua 

perangkat, jika dibandingkan dengan sistem berbasis android dimana pengguna 

harus install pada perangkat mobile pengguna. Dari latar belakang diatas maka 

penulis akan membuat penelitian dengan judul “ SISTEM INFORMASI 

PENGADUAN TINDAK KRIMINALITAS BERBASIS WEB PADA POLRES 

LAMPUNG SELATAN ”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana mempermudah masyarakat dalam proses pengaduan tindak 

kriminalitas? 

2. Bagaimana masyarakat dapat melakukan pengaduan tindak kriminalitas 

kepada Polres Lampung Selatan? 

3. Bagaimana merancang dan membangun Sistem Informasi Pengaduan Tindak 

Kriminalitas Berbasis Web Pada Polres Lampung Selatan? 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan permasalahan tidak menyimpang dari pokok bahasan, 

batasan masalah dalam pembuatan aplikasi ini adalah : 

1. Sistem ini dikhususkan untuk wilayah Lampung Selatan 

2. Jenis pengaduan yang dilakukan hanya tindakan kriminalitas 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Membangun Sistem Informasi Pengaduan Tindak Kriminalitas Pada Polres 

Lampung Selatan Berbasis Web yang membantu dan mempermudah Polres 

Lampung Selatan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

2. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pengaduan 

yang berbasis web khususnya pada tindakan kriminalitas 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan  didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menyediakan informasi secara cepat, tepat dan akurat mengenai data dan 

laporan yang dibutuhkan 

2. Dapat menunjang kinerja Polres Lampung Selatan untuk pengembangan sistem 

yang terkomputerisasi yang dapat digunakan oleh pihak instansi. 

1.6 Metode Pengumpulan Data 

Adapun teknik-teknik pengambilan data yang peneliti lakukan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 
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1. Observasi  

Pengamatan langsung terhadap alur proses yang sedang berjalan pada Polres 

Lampung Selatan  untuk memperoleh informasi yang nantinya akan diolah 

kedalam sistem. 

2. Wawancara  

Kegiatan wawancara dilakukan dengan kepala dan staff di Polres Lampung 

Selatan beserta pihak-pihak yang terlibat dengan kegiatan penelitian di 

Polres Lampung Selatan. 

3. Kepustakaan 

Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dari sumber-sumber lain 

seperti buku, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian. 

4. Kuisioner 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden yang terkait dengan 

objek penelitian penulis 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan disusun untuk memberikan gambaran umum tentang 

sistem yang akan dibangun. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini disajikan tentang uraian latar belakang permasalahan, 

mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, menentukan maksud dan 
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tujuan pembangunan aplikasi, batasan masalah, menjelaskan metodologi 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas tentang tinjauan obyek yang diteliti, teori tentang 

sistem, pengaduan,kriminalitas dan yang mendukung pengembangan 

sistem, teori tentang bahasa pemrograman yang digunakan beserta 

komponen-komponen yang digunakan, diantaranya bahasa pemrograman 

PHP dan MySQL dan teori-teori pendukung lainnya yang berkaitan 

dengan topik tentang pembangunan aplikasi yang akan dilakukan. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Pada  bab ini akan menguraikan hasil analisis dan perancangan sistem yang 

dibuat untuk diimplementasikan dan dievaluasi 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas dan menjelaskan sistem yang ditelah dirancang yang 

selajutnya akan diimplementasikan 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari uraian yang sudah diterangkan pada bab-

bab sebelumnya, hasil pemecahan masalah yang diperoleh dari 

penyusunan tugas akhir  ini, serta beberapa saran perbaikan untuk 

pengembangan lebih lanjut. 

 

 

 


