
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Aplikasi pengaduan masyarakat secara online pada desa berbasis mobile bertujuan 

untuk membantu pihak masyarakat dan desa dalam meningkatkan layanan yang ada di 

desa pengaduan masyarakat merupakan layanan yang terciptanya masyarakat yang 

aman nyaman dan sejahtera membangun kpercayaan masyarakat atas pelayanan publik 

yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus 

dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh masyarakat tentang peningkatan 

pelayanan publik pelayanan publik mengenai penerimaan pengajuan aduan dan 

tanggapan seperti halnya pengaduan di desa masih bersifat manual, karna ini 

masyarakat kurang efektif dalam menyampaikan keluhan yang mengakibatkan keluhan 

tidak tersampaikan dengan tepat 

Desa Mengkirau berada di  Kecamatan  Tasik  Putri  Puyu  Kabupaten  

kepulauan  Meranti  yang  mempunyai  luas  94.540  Km²   yang   terdiri   dari   6  

RW  (Rukun  Warga)  dan  16   RT   (Rukun   Tetangga)   dengan   jumlah   

penduduk 2.299 jiwa yang terdiri dari 582 KK (Kepala Keluarga) kualitas layanan 

merupakan hal yang sangat penting dalam menghadapi permasalahan dalam pelayanan 

tanggapan pengaduan masyarakat yang membutuhkan perhatian dan layanan yang 

tinggi. Permasalah pengaduan pada kantor desa Mengkirau pada saat ini yaitu terbatas 

dalam pengaduan antara masyarakat ke kantor kepala desa sehingga masyarakat tidak 

bisa menyampaikan keseluruhan keluhan terhadap desa dengan cepat tepat dan 

tertanggapi. 

Metode Rational Unifed Proces (RUP) merupakan pendekatan pengembangan 

perangkat lunak yang prosesnya dilakukan secara berulang fokus pada arsitektur 

(architectural-centric) lebih diarahkan berdasarkan kasus (use case driven), RUP 

memiliki empat tahapan diantaranya inception, elaboration, contruction, dan iransiton 



 

 
 

yang mana tahapan ini bisa dilakukan secara berulang. 

Dari latar belakang diatas perlu dilakukan penelitian dengan tujuan untuk 

memberikan solusi terhadap peningkatan pelayanan khususnya pada pengaduan 

masyarakat dengan membuat aplikasi pengaduan masyarakat secara online pada kantor 

kepala desa berbasis mobile menggunakan metode RUP. Selain itu,dapat membantu 

mempermudah masyarakat dalam menyampaikan pengaduan pengaduan dan pihak 

desa lebih cepat tanggap dalam menangani permasalahan dari masyarakat pada desa 

Mengkirau. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka, rumusan masalah dalam penelitian ini 

ialah: 

1. Aplikasi pengaduan masyarakat dibangun berbasis mobile 

2. penerapan Metode RUP Pada Pembuatan Aplikasi Pengaduan masyarakat pada 

kantor desa. 

3. Masyarakat yang bisa menggunakan aplikasi ini dari umur 18 tahun keatas karna 

lebih paham pengaduan dan permasalahan dan bijak dalam penggunaan aplikasi. 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah membuat aplikasi pengaduan masyarakat secara 

online menggunakan metode RUP pada kantor kepala desa Mengkirau Kabupaten 

Meranti Kecamatan Tasik Putri Puyu. 

1.4 Manfaat 

Adapun manfaat yang diharapkan dari ”Aplikasi pengaduan masyarakat secara 

online pada kantor kepala desa” ini adalah : 

1. Mempercepat proses pengaduan masyarakat pada kantor kepala desa tanpa 

menemui kepala desa atau perangkat desa secara langsung dan hanya cukup lewat 

aplikasi. 

2. Menerirma tanggapan langsung dari pihak kantor kepala desa pengaduan tersebut 

bisa ditindak lanjuti atau tidak. 

3. Bisa mengirim chat jika ada pertanyaan lebih lanjut 
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