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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1       Latar Belakang Masalah 

Pada organisasi baik itu bidang jasa, dagang atau lembaga pendidikan 

tidak akan lepas dari kegiatan pengolahan data, baik secara manual ataupun 

dengan cara elektronik. Pengolahan data, bukan sekedar kegiatan tulis menulis, 

menyimpan berkas. Pengolahan data merupakan suatu hal  rutinitas organisasi 

sehingga perlu dibudayakan dengan baik dan benar supaya menghasilkan suatu 

informasi yang akurat. 

Sistem informasi adalah sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 

bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan 

pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan (Jogianto, 2011). 

Sistem ini adalah salah satu solusi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam 

suatu organisasi yang membutuhkan informasi pengolahan transaksi harian dan 

kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk membuat keputusan. 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia adalah organisasi lingkungan hidup 

yang independen, non-profit dan terbesar di Indonesia. WALHI kini hadir di 28 

propinsi dengan total 479 organisasi anggota dan 156 anggota individu (terhitung 

Desember 2011) yang secara aktif berkampanye di tingkat lokal, nasional dan 

internasional. Di tingkat internasional, WALHI berkampanye melalui jaringan 

Friends of the Earth Internasional yang beranggotakan 71 organisasi akar rumput 

di 70 negara, 15 organisasi afiliasi, dan lebih dari 2 juta anggota individu dan 

pendukung di seluruh dunia. Dalam proses pengaduan pencemaran terdapat 3 
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tahapan yaitu dimulai dari kerangka kerja advokasi, advokasi litigasi, advokasi 

non litigasi. kerangka kerja advokasi dimulai dari pengaduan masyarakat, 

pengumpulan data, investgasi, perencanaan advokasi, dan kampanye. jika 

pengaduan mencapai tahap peradilan (advokasi litigasi) dimulai dari perencanaan 

gugatan, pendaftaran gugatan, kampanye, monitoring persidangan, putusan, dan 

monitoring putusan. Tetapi jika pengaduan tidak sampai tahap peradilan (advokasi 

non litigasi) maka tahapan tersebut adalah pelaporan kasus, pertemuan para pihak, 

kampanye, dan monitoring hasil pertemuan. Dalam melakukan pengaduann 

pencemaran masyarakat datang langsung ke kantor WALHI dan pengaduan masih 

dicatat kedalam formulir pengaduan, dan akan direkap menggunakan aplikasi ms. 

word. 

Walaupun dalam proses pengolahan data sudah secara terkomputerisasi tetapi 

masaih terdapat masalah yang dihadapai dalam pengolahan data di Kantor 

WALHI yaitu pengerjaan perekapan dikerjakan secara dua kali yaitu dicatat 

kedalam formulir dan direkap ulang di aplikasi ms word, sering terjadi kerusakan 

dan kehilangan formulir pengaduan, sulitnya dalam pencarian data untuk 

mengetahui progress kasus yang sudah dilaporkan. Tidak adanya keamanan data 

seperti hak akses login sehigga data dapat diketahui oleh pihak lain. Serta tidak 

adanya laporan pengaduan secara priode. 

Solusi permasalahan di atas akan dibuat sistem informasi pengaduan 

lingkungan hidup berbasis web di wilayah Lampung sehingga dapat 

mempermudah bagian administrasi mengelola data pengaduan secara tepat, cepat, 

dan aman, dan menghasilkan informasi bagi perusahaan, serta masyarakat tidak 

perlu datang untuk melakukan pendaftaran pengaduan. Sistem ini nantinya akan 
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terhubung dengan pihak yang terkait dalam proses pengaduan. Berdasarkan latar 

belakang dan gambaran yang telah dijelaskan tersebut, penulis bermaksud 

mengambil judul yaitu “Sistem Informasi Pengaduan Pencemaran 

Lingkungan  (Study Kasus: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)”. 

 

1.2     Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang 

dapat diangkat adalah sebagai berikut “Bagaimana membuat sistem informasi 

pengaduan pencemaran lingkungan pada Wahana Lingkungan Hidup Indonesia?” 

 

1.3     Batasan Masalah 

  Mengingat luasnya kegiatan yang ada di Wahana Lingkungan Hidup 

Indonesia, maka dengan adanya perumusan masalah di atas, penulis membatasi 

masalah pada : 

1. Data yang dibahas data pengaduan kasus. 

2. Tempat Penelitian dilakukan pada Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 

3. Pengembangan sistem menggunakan metode XP, dan perancangan sistem 

menggunakan UML 

4. Usecase yang dibangun terdapat 4 aktor yaitu masyarakat mengelola data 

pengaduan, admin dapat login, view pengaduan, melakukan ACC, hasil 

observasi, dan laporan pengaduan. Ketua dapat melihat laporan. Dan pihak 

terkait dapat melihat laporan. 
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1.4      Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sistem informasi 

pengolahan data pengaduan pencemaran lingkungan yang nantinya bisa 

membantu dalam hal pengolahan data pengaduan pencemaran lingkungan pada 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. 

1.5  Manfaat Penelitian 

1.5.1   Bagi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 

 Memungkinkan untuk melakukan pemanfaatan software untuk melakukan 

pengolahan data pengaduan pencemaran lingkungan sebagai upaya untuk 

mempercepat proses sistem laboratorium. 

1.5.2 Bagi Penulis 

Menambah wawasan penulis dalam membuat sistem pengolahan data 

pengaduan pencemaran lingkungan pada Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


