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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Kerusakan jalan sudah pasti terjadi dan bukan merupakan suatu kesalahan, 

karena pada dasarnya setiap benda atau barang yang dipakai dimungkinkan akan 

mengalami kerusakan, seperti halnya dengan jalan. Yang tidak diinginkan adalah 

bahwa kerusakan yang terjadi tidak segera mendapatkan perbaikan, sehingga 

kerusakannya sampai pada ambang batas yang membahayakan para pengguna 

jalan, semestinya kondisi jalan tidak semakin buruk jika setiap muncul kerusakan 

langsung di tindaklanjuti dengan pemeliharaan yang baik, sehingga para pengguna 

jalan akan merasa aman dan nyaman dalam menggunakan fasilitas pemerintah. 

Jalan juga sebagai bagian salah satu sistem prasarana transportasi yang merupakan 

urat nadi kehidupan masyarakat dalam menjalankan aktifitas dan penggerak roda 

perekonomian.  

Peran masyarakat menjadi penting demi terciptanya jalan yang aman dan 

nyaman ketika dilalui dengan cara memberikan informasi jalan yang rusak atau 

berlubang kepada dinas yang menangani tentang pengelolaan jalan, sehingga jalan 

yang rusak dan berlubang dapat segera dibenahi/diperbaiki, sehingga kecelakaan 

lalulintas yang disebabkan jalan rusak atau berlubang menjadi berkurang. Aplikasi 

android yang diciptakan nantinya dibatasi hanya untuk di tujukan pada Bidang 

Bina Marga yang mempunyai tugas tentang pengelolaan jalan. 
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Teknologi informasi dapat memberikan keuntungan (Benefit) pada setiap 

lini pelayanan berupa lebih baik (Better), lebih murah (Cheaper),  lebih luas 

(Wider) dan lebih cepat (Faster). Dengan kehadiran teknologi informasi setiap 

kegiatan pelayanan masyarakat dapat dilakukan dengan mudah dan praktis. 

Apalagi, saat ini hampir setiap individu masyarakat telah memiliki perangkat 

teknologi yang senantiasa di bawa kemana pun yang bersangkutan beraktifitas, 

artinya teknologi informasi secara tidak langsung sudah dapat di akses oleh 

hampir seluruh lapisan masyarakat dan menjadi peluang besar dalam 

pengembangan layanan masyarakat lebih luas dan efektif. 

Pembangunan dan pelayanan publik adalah amanah yang tidak bisa di 

lepaskan dari pemerintahan daerah, di antara berbagai layanan dasar yang harus 

disediakan oleh pemerintah daerah di perlukan sistem pengaduan masyarakat 

untuk menjamin setiap layanan publik yang dilaksanakan tepat sasaran. Sistem 

pengaduan masyarakat diharapkan dapat menampung masukan, kritik, saran dan 

informasi dari masyarakat sebagai bahan evaluasi dan analisis kerja menuju 

pemerintahan yang lebih baik. Namun demikian, sistem pengaduan masyarakat 

saat ini yang berkembang masih terpaku pada sistem pesan singkat (sms) dan 

aplikasi berbasis web, dimana sebagian besar masyarakat saat ini sudah jarang 

menggunakan kedua aplikasi layanan tersebut. 

Sistem operasi Android yang di kembangkan oleh Google.inc telah 

mengubah peta persebaran akses teknologi informasi oleh masyarakat, perangkat 

telepon pintar (smartphone) rata-rata menggunakan sistem operasi ini 

mengalahkan sistem operasi lainnya seperti iOS, windows phone dan lain-lain, 
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karena dari sisi harga beli telepon pintar yang menggunakan sistem operasi 

android jauh lebih murah dan dapat di jangkau seluruh lapisan masyarakat di 

bandingkan dengan perangkat telepon pintar yang menggunakan sistem operasi 

lainnya, sehingga meciptakan sebuah aplikasi teknologi informasi berbasis 

android adalah pilihan yang tepat, karena akan menjangkau pengguna lebih 

banyak dibandingkan dengan sistem operasi lainnya.  

Dari latar belakang di atas maka diambilah judul skripsi Aplikasi 

Crowdsourcing Pelaporan Kerusakan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Sleman Berbasis Android menggunakan text, foto, geolocation untuk 

melaporkan kerusakan-kerusakan jalan yang ada di sekitar kita dan pengguna 

dapat langsung mengirimkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan selaku 

pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan jalan.  

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang yang telah di uraikan, maka rumusan masalahnya 

adalah : 

1. Bagaimana merancang dan menciptakan suatu aplikasi mobile 

berbasis android tentang pelaporan keluhan masyarakat tentang 

kondisi jalan yang rusak di wilayah Sleman agar cepat di perbaiki oleh 

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan berdasarkan lokasi jalan yang 

rusak beserta foto kondisi jalan yang rusak secara real yang kemudian 

di tampilkan pada website yang di kelola oleh admin Dinas Pekerjaan 

Umum. 
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2. Bagaimana merancang dan menciptakan website yang mampu 

menghasilkan laporan dalam bentuk peta dan grafik. 

 

1.3. RUANG LINGKUP 

Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan di teliti adalah sebagai 

berkut : 

1. Aplikasi di peruntukan bagi masyarakat khususnya yang berdomisili 

di kabupaten Sleman yang ingin menyampaikan tentang keluhan 

kerusakan jalan yang berada di kawasan kabupaten Sleman dan hanya 

bisa digunakan di mobile android. 

2. Aplikasi dapat melakukan Pengambilan gambar jalan yang rusak atau 

berlubang. 

3. Aplikasi dapat menujukan lokasi jalan yang rusak menggunakan 

teknologi Location Based Service (LBS). 

4. Aplikasi dapat memuat pesan komentar keluhan masyarakat. 

5. Semua keluhan masyarakat di tampung pada sebuah website yang di 

kelola oleh admin, sehingga dapat menghasilkan laporan-laporan 

kerusakan dalam bentuk peta dan grafik. 

6. Tampilan daftar Informasi Perbaikan dan Informasi Penjadwalan pada 

menu informasi umum pada aplikasi dibatasi hanya 10 informasi 

terbaru. 
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7. Tidak semua laporan yang telah di laporkan oleh user harus mendapat 

tanggapan dari admin karena pada tampilan daftar pada menu 

Informasi Umum pada aplikasi di batasi hanya 10 laporan. 

8. Semua tanggapan yang di berikan admin pada laporan user akan 

terekam juga pada menu Informasi Umum di aplikasi sesuai dengan 

kategori tanggapan.   

9. Website hanya digunakan oleh admin yang berisi daftar laporan – 

laporan kerusakan dari user, laporan grafik tingkat kerusakan per 

kecamatan dan laporan grafik tingkat kerusakan per kategori ( ringan, 

sedang, parah) di wilayah sleman. 

10. Aplikasi tidak dapat menampilkan push notifikasi atau pemberitahuan 

ketika user lain memberikan komentar atau pada saat admin 

memberikan tanggapan pada laporan, karena aplikasi belum 

memenuhi syarat untuk menggunakan tekonologi push notifikasi dari 

google. 

 

1.4. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Merancang dan menciptakan aplikasi mobile berbasis android tentang 

pelaporan keluhan masyarakat tentang kondisi jalan yang rusak di 

wilayah Sleman agar cepat di perbaiki oleh Dinas Pekerjaan Umum 

dan Perumahan berdasar lokasi jalan yang rusak beserta foto kondisi 
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jalan yang rusak secara real yang kemudian di tampilkan pada website 

yang di kelola oleh admin Dinas Pekerjaan Umum. 

2. Merancang dan menciptakan website yang mampu menghasilkan 

laporan-laporan kerusakan dalam bentuk peta dan grafik. 

 

1.5. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Diharapkan dapat membantu para pengguna jalan untuk melaporkan 

kerusakan jalan yang dirasa membahayakan pengguna jalan. 

2. Diharapkan dapat membantu dinas Pekerjaan Umum tentang jumlah 

kerusakan jalan yang harus di benahi dan lokasinya berdasarkan 

keluhan pengguna jalan. 

3. Diharapkan dapat membantu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

dalam memprioritaskan pembenahan jalan yang harus di lakukan 

berdasarkan tingkat keluhan pengguna jalan. 

4. Diharapkan dapat menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas yang 

disebabkan oleh kerusakan jalan. 

5. Diharapkan dapat menurunkan presentase jalan yang rusak sehingga 

akses roda perekonomian menjadi lancar. 

6. Diharapkan dapat menciptakan jalan yang aman dan nyaman untuk 

dilalui oleh pengguna jalan. 


