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1.1 Latar Belakang  

 Pada era digitalisasi ini penggunaan teknologi informasi sangat dibutuhkan 

dan dapat menjadi indikator keberhasilannya suatu instansi, oleh karena itu 

organisasi berlomba-lomba untuk mengembangkan dan melakukan inovasi-

inovasi teknologi informasi demi meningkatkan kualitas instansinya (Ryfan K & 

Atizaidiah, 2020). Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan inovasi-

inovasi yang tentunya sangat mendukung kehidupan manusia (Nursetiawan, 

2020). Salah satu inovasi manusia yang sering kita pakai di era ini yaitu internet. 

Sistem informasi berbasis mobile merupakan inovasi teknologi memamfaatkan 

internet yang berkembang pesat pada saat ini, salah satu penerapan dalam instansi 

pemerintah yang dekat dengan masyarakat mengenai pelayanan publik (Al Hasri 

& Sudarmilah, 2021).  

 Dalam pengembangan sistem pelayanan publik, sering kali kita 

dihadapkan dengan permasalahan yang komplek, seperti pembuatan surat yang 

lama ataupun masih menggunakan cara manual (Kurniawan, Chabibi, & Dewi, 

2020). Hal ini juga membuat para pengembang sistem melakukan inovasi-inovasi 

dengan memanfaatkan internet, Salah satunya pemanfaatan internet adalah sistem 

informasi berbasis website (Al Hasri & Sudarmilah, 2021). Sistem informasi 

berbasis website akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan 

publik, seperti halnya pembuatan surat (Ahmadi & Juliansa, 2019). Namun 

semakin berkembangnya teknologi website dapat digunakan melalui deface 

mobile, atau biasa disebut web mobile/web view (Larasati, 2020). Dengan 



 
 

pengolahan sistem web mobile memudahkan pengelola pelayanan publik 

menjalankan sistemnya dengan dua deface yaitu deface desktop dan deface 

mobile, yang sangat berguna juga untuk masyarakat. Dengan pengembangan fitur 

web mobile,  deface mobile dapat digunakan oleh masyarakat dan deface desktop 

yang dapat digunakan oleh pengelola sistem (Asikin & Bhae, 2020). 

 Permasalahan yang biasa dihadapi masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan publik dalam kepolisian adalah keterbatasan waktu operasional kantor 

dan letak kantor kepolisian yang sulit dijangkau oleh masyarakat yang berada 

pada desa pedalaman (Saputro & Safriansyah, 2021). Disadari juga bahwa kondisi 

penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan masyarakat yang berada dalam 

pemerintahan ataupun kepolisian saat ini masih dilakukan secara manual sehingga 

masyarakat merasa prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu, 

persyaratan yang tidak transparan, petugas yang tidak profesional, sehingga 

menimbulkan citra yang tidak baik terhadap kepolisian dan pemerintahan juga 

(Kurniawan, Chabibi, & Dewi, 2020). 

 Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung 

Tengah merupakan salah satu kantor central pelayanan kepolisian yang bertugas 

untuk menjaga keamanan, ketertiban, penegak hukum, dan pelayanan kepada 

masyarakat yang berada pada kabupaten Lampung Tengah. Kapolsek Terbanggi 

Besar mempunyai fungsi yang diantaranya melayani masyarakat dalam 

pembuatan surat kehilangan, dan surat izin keramaian, ketika ada pelayanan 

publik yang harus diberikan kepada masyarakat. Kapolsek Terbanggi Besar dalam 

proses pelayanan publik kepada masyarakat belum memanfaatkan teknologi 

informasi, sehingga masih terjadi antrian pemohon dalam proses pengajuan surat 



 
 

izin keramainan dan surat laporan kehilangan. Pemohon/masyarakat harus datang 

kembali ke kantor Kapolsek Terbanggi Besar dengan menanyakan surat yang 

telah diajukan, apakah surat tersebut sudah selesai apa belum. Maka dari 

permasalahan tersebut, dibuatkan sebuah sistem informasi pelayanan publik 

berbasis mobile. Sistem informasi pelayanan publik dibuat agar masyarakat 

dengan mudah bisa melakukan pengajuan surat izin dan surat laporan kehilangan 

lebih mudah dan cepat. 

 Untuk memperkuat tinjauan literasi dari permasalahan diatas serta 

pengembangan sistem yang akan dikembangkan maka peneliti akan menggunakan 

dua (2) literasi yang dapat dilihat dibawah ini. 

 Literasi pertama akan ditinjau dari penelitian oleh (Alpin, 2019) yang 

berjudul “Analisa Dan Perancangan Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat 

Terhadap Tindak Kriminalitas Kepada Kepolisian Berbasis Android (Studi Kasus: 

Polsek Kembangan). Dalam literasi pertama ini membahas permasalahan yaitu 

tidak adanya media untuk menampung pengaduan kriminalisasi masyarakat 

kepada kepolisian, masyarakat harus datang langsung ke Polsek untuk melakukan 

pengaduan. Sehingga menimbulkan masalah bagi masyarakat diantaranya waktu 

pengaduan tidak cepat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka peneliti 

terdahulu melakukan inovasi pengembangan sistem aplikasi pengaduan 

masyarakat terhadap tindak kriminalitas yang dapat membantu hal ini merupakan 

suatu kendala bagi masyarakat sehingga terdapat beberapa kelemahan diantaranya 

waktu pengaduan tidak cepat, sistem monitoring pengaduan informasi yang 

kurang efisien dan bagian unit kerja terlambat menanggulangi kasus karena 

berkaitan dengan penerimaan informasi yang lambat serta membantu pihak 



 
 

kepolisian dalam menerima dan menyelesaikan laporan pengaduan dari 

masyarakat. 

  Literasi kedua akan ditinjau dari penelitian oleh (Ahmadi & Juliansa, 

2019) yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi Digital Layanan 

Administrasi Publik Desa Berbasis Web Responsive”. Dalam literasi kedua ini 

membahas permasalahan yaitu kurang efisien dan efektifnya pelayananan publik 

yang diberikan kepada masyarakat yaitu dalam proses pembuatan surat-surat 

masih dibuat secara manual diantaranya Permohonan KTP WNI, Permohonan KK 

Baru WNI, Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Menikah, Surat Pengantar 

SKCK, Surat Keterangan Wali, dll. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka 

peneliti terdahulu melakukan inovasi pengembangan sistem layananan 

administrasi publik berbasis web yang membantu membantu memudahkan 

masyarakat desa dalam melakukan proses pelayanan administrasi kependudukan 

terutama bagi masyarakat yang ingin melakukan pelayanan proses pembuatan 

surat pengantar secara digital. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil suatu 

rumusan masalah sebagai berikut.  

1. Bagaimana meningkatkan pelayananan publik untuk masyarakat di 

Kapolsek Terbanggi Besar Lampung Tengah? 

2. Bagaimana mengembangkan sistem informasi untuk mengelola surat izin 

dan surat lapor kehilangan untuk masyarakat di Kapolsek Terbanggi Besar 

Lampung Tengah? 



 
 

1.3 Batasan Masalah 

 Berdasarkan uraian rumusan masalah, dalam penyusunan skripsi ini, 

penulis membatasi masalah sebagai berikut. 

1. Sistem yang akan di bangun/di kembangkan berbasis web mobile.  

2. Sistem yang akan di bangun/di kembangkan mengelola fasilitas dan 

pelayanan unit administasi pengajuan dan pembuatan surat izin dan surat 

lapor kehilangan.  

3. Sistem yang akan di bangun/ di kembangkan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan Javascript dan mySql sebagai databasenya. 

4. Sistem yang akan di bangun/ di kembangkan menggunakan metode 

pengembangan extreme programming. 

5. Ruang lingkup penelitian adalah Kapolsek Kecamatan Terbanggi Besar, 

Kabupaten Lampung Tengah.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai 

sebagai berikut. 

1. Sistem yang akan di bangun/di kembangkan akan menghasilkan surat izin 

dan surat lapor kehilangan. 

2. Sistem yang akan di bangun/di kembangkan akan menghasilkan 

pengolahan administrasi lebih baik dari sistem manual yang sebelumnya. 

3. Sistem yang akan di bangun/di kembangkan akan dapat diakses secara 

online dengan deface yang berbeda seperti mobile ataupun website.. 



 
 

4. Sistem yang akan di bangun/di kembangkan akan menghasilkan 

pengarsipan data surat lebih rapi dari sistem sebelumnya. 

5. Sistem yang akan di bangun/di kembangkan akan mencegah kerusakan 

dan kehilangan data.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka mamfaat penelitian yang ingin 

dicapai sebagai berikut.  

A. Bagi Kapolsek Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. 

1. Sistem dapat membantu pengolahan data surat izin. 

2. Sistem dapat membantu pengolahan data surat lapor kehilangan. 

3. Sistem dapat membantu pengolahan pencatatan data pelayanan publik 

khususnya pengolahan surat izin dan surat lapor kehilangan. 

4. Sistem dapat meningkatkan pelayanan publik sehingga permasalahan 

yang diakibatkan pengolahan manual menjadi pengolahan sistem 

komputerisasi menjadi lebih baik. 

 

B. Bagi Masyarakat. 

1. Sistem dapat membantu masyarakat dalam melakukan pengajuan surat 

izin. 

2. Sistem dapat membantu masyarakat dalam melakukan pengajuan surat 

lapor kehilangan. 

3. Sistem dapat membantu masyarakat dalam pembuatan surat izin. 



 
 

4. Sistem dapat membantu masyarakat dalam pembuatan surat lapor 

kehilangan. 

Bagi Peneliti. 

 Dengan adanya penelitian ini peneliti dapat menambah wawasan tentang 

sistem informasi peningkatan pelayanan khususnya pada unit administasi 

Kapolsek Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah dan dapat 

mengimplementasikan ilmu yang didapat dibangku kuliah. 

. 


