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1 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pengembangan suatu aplikasi dapat memberikan dampak positif bagi 

kinerja suatu perusahaan, aplikasi merupakan sekumpulan elemen yang saling 

berinteraksi dan saling berketerkaitan antara satu dengan yang lain dalam 

melakukan suatu kegiatan secara bersama untuk mencapai tujuan tertentu (Yasin, 

2013). Proses kegiatan yang saling terintegrasi dapat diterapkan pada lingkungan 

masyarakat, seperti pelayanan badan usaha untuk memberikan layanan pengaduan 

terkait pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk 

mempermudah proses penyampaian tidak penyelewengan seperti pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup (Irwan, BPLHD Provinsi Lampung). Beberapa 

indikator kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup berupa pembakaran hutan, 

penebangan hutan, pencemaran air akibat limbah industri, libah plastik serta emisi 

(Herlina, 2017) 

Peran serta masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan agar tetap 

seimbang sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan 

kerusakan lingkungan, kesadaraan masyarakat juga menjadi faktor utama untuk 

mengurangi masalah lingkungan. Pengaduan digunakan mendorong masyarakat 

dalam pencegahan kerusakan lingkungan dan peduli lingkungan dengan 

penyampaian kepada pihak terkait untuk segera ditindak lanjuti  (Alfath, 2018). 

Pengendalian lingkungan hidup juga diatur pada UU No. 23 tahun 1997 yaitu 

mengamanatkan bahwa untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, 

setiap usaha dan kegiatan termasuk industri dilarang melanggar baku mutu dan 
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kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Oleh sebab itu setiap penanggung 

jawab usaha dan kegiatan wajib melakukan pengolahan limbah yang dihasilkan. 

Untuk menunjang kebutuhan akan teknologi dan sistem yang mampu 

memberikan kemudahan untuk masyarakat maka dibutuhkan sistem dengan 

menggunakan aplikasi mobile seperti android. Berdasarkan jumlah pengguna aktif 

smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang di tahun 2018  khususnya 

menggunakan sistem operasi android (Kominfo, 2019) dengan meningkatnya 

pengguna android sangat tepat untuk dikembangkanya suatu sistem pelayanan 

berupa pengaduan kerusakan dan pencemaran lingkungan kepada dinas terkait. 

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup khususnya pada wilayah 

Bandar lampung perlu adanya perhatian khusus bagi pemerintah dan dinas terkait, 

penelitian yang dilakukan pada BPLHD Provinsi Lampung yaitu badan 

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih perlu adanya 

pengembangan suatu sistem untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya 

khusus pada wilayah Bandar lampung. Proses pengaduan yang dilakukan, 

diketahui pada sistem yang berjalan masih banyak masyarakat khususnya wilayah 

Bandar lampung yang tidak mengetahui syarat dan kebijakan untuk 

menyampaikan keluhan masyarakat terkait pencemaran dan kerusakan 

lingkungan, sulitnya informasi yang diperoleh masyarakat mengenai pengaduan 

tersebut, didapat dari hasil wawancara kepada beberapa masyarkat yang ingin 

mengadukan kerusakan dan pencemaran lingkungan dengan didapat hasil yaitu 

masyarakat kesulitan mendapat informasi syarat dan kebijakan, serta harus datang 

ke kantor untuk menyampaikan laporan. Hal tersebut perlu adanya penambahan 

layanan dari pihak dinas untuk memberikan kemudahan aspirasi masyarakatnya. 
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Pemberian pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan 

dapat diterapkan melalui teknologi informasi dan media internet untuk dapat 

terhubung dan saling terintegrasi dengan menerapkan sistem menggunakan 

mobile android. Pemilihan smartphone menggunakan platform berbasis Android 

untuk salah satu pengembangan aplikasi selain bersifat open source (Kharisma 

and Rahmadani, 2017). Karena lebih mudah dalam pengoperasiannya serta 

sifatnya yang fleksibel menjadi faktor utama dikembangkanya aplikasi pengaduan 

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup wilayah Bandar lampung. 

 

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di latar belakang, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana menyediakan media pengaduan kerusakan dan pencemaran 

lingkungan berbasis mobile? 

2. Bagaimana merancang dan menerapkan aplikasi pengaduan kerusakan dan 

pencemaran lingkungan berbasis mobile (Studi Kasus : BPLHD Provinsi 

Lampung)? 

 

1.3   Batasan Masalah 

Batasan masalah pada aplikasi yang dikembangkan menggunakan mobile 

sebagai berikut : 

1. Sistem yang dibangun merupakan aplikasi yang dibangun menggunakan 

bahasa pemrograman HTML5 dan database Firebase. 

2. Sistem dijalankan menggunakan perangkat android. 

3. Kerusakan dan pencemaran yang dilaporkan hanya pada wilayah Bandar 

lampung. 
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4. Data pelapor disesuaikan dengan data kartu penduduk. 

5. Pengaduan kerusakan dan pencemaran lingkungan terhadap air yaitu 

masuknya limbah industri baik industri rumahan maupun besar yang 

mengakibatkan bau menyengat, tercemarnya air warga akibat libah 

tersebut seperti halnya limbah industri tekstil. 

6. Pengaduan dan pencemaran lingkungan terhadap udara yaitu akibat 

disengaja karena kepentingan pribadi seperti pembakaran hutan untuk 

lahan tanam maupun asap yang timbul dari perusahaan industri pabrik. 

7. Pengaduan dan pencemaran lingkungan terhadap tanah yaitu akibat limbah 

seperti limbah cair seperti penggunaan bahan kimia secara berlebihan pada 

lahan pertanian maupun limbah industri yang dengan sengaja di buang 

pada lahan tanah terbuka. 

8. Batasan pada pengaduan yang dilakukan hanya pada kerusakan dan 

pencemaran lingkungan yang diakibatkan pada limbah industri. 

 

1.4   Tujuan Masalah 

 Tujuan merupakan konsep untuk mencapai suatu yang diinginkan, tujuan 

yang  dirancang yaitu : 

1. Merancang dan menerapkan aplikasi pengaduan kerusakan dan 

pencemaran lingkungan berbasis mobile (Studi Kasus : BPLHD Provinsi 

Lampung). 

2. Mempermudah proses pengaduan kerusakan dan pencemaran lingkungan 

berbasis mobile. 

1.5   Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian secara umum yaitu dengan aplikasi pengaduan 

kerusakan dan pencemaran lingkungan memberikan kemudahan pengolahan data 
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berupa pelapor, data kerusakan dan informasi pengaduan secara online dengan 

perangkat mobile sehingga pihak dinas dapat menerima informasi lebih lengkap 

dan jelas serta proses penanganan yang lebih cepat. 
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