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1 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang     

Pertukaran informasi melalui smartphone telah berkembang pesat, saat ini 

sebagian besar masyarakat telah menggunakan smartphone sebagai media 

pertukaran informasi yang fleksibel, adanya suatu aplikasi didalam smartphone 

tersebut digunakan untuk mendapatkan akses informasi dengan cepat kapan saja 

dan dimana saja asalkan pengunjung terhubung dengan internet. 

Teknologi yang digunakan sebagai pertukaran data dari suatu sistem kepada 

sistem lain adalah teknologi web service, dimana teknologi web service digunakan 

sebagai sebuah penghubung atau jembatan agar pertukaran data dapat dilakukan 

walaupun dengan perbedaan bahasa pemrograman yang digunakan. 

Android merupakan sebuah Sistem Operasi yang dapat berjalan pada 

perangkat berbasis smartphone mobile, dimana jika menggunakan perangkat 

smartphone akan lebih mudah dan cepat dalam mendapatkan informasi. 

Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM) merupakan salah satu Badan Usaha 

Milik Daerah(BUMD) yang bergerak dalam bidang distribusi air, PDAM terdapat 

pada setiap provinsi, kabupaten dan kota madya di seluruh Indonesia. PDAM 

sendiri merupakan badan yang bertugas untuk menyediakan air bagi masyarakat 

umum serta berada dalam pengawasan aparat eksekutif maupun legislatif daerah.
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PDAM Bantul yang merupakan penyedia layanan distribusi air di wilayah 

Kabupaten Bantul, PDAM Bantul telah memiliki sebuah layanan informasi yang 

digunakan sebagai alat komunikasi dengan para pelanggannya, layanan informasi 

tersebut diberi nama “SIAP PRIMA” yang merupakan kependekan dari “Sistem 

Informasi Aplikasi Pelayanan Pengaduan Rekening Informasi lain Melalui 

Android”, layanan informasi tersebut merupakan salah satu cara dari PDAM Bantul 

untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggannya, layanan yang 

dimiliki oleh aplikasi tersebut diantaranya bisa digunakan untuk melihat tagihan 

rekening air, informasi pengaduan, pendaftaran pasang baru dan informasi 

gangguan air. 

Aplikasi SIAP PRIMA tersebut masih memiliki beberapa kekurangan 

terutama saat pengunjung mengajukan suatu pengaduan aplikasi tidak memberikan 

tanggapan, baik itu berupa pemberitahuan maupun keterangan bahwa pengaduan 

telah terkirim. Kekurangan yang lain adalah saat pengunjung ingin mengajukan 

pendaftaran pasang baru juga terjadi hal yang sama yaitu tidak adanya tanggapan 

dari aplikasi mengenai hal tersebut. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pada penelitian ini akan 

dibuat sebuah aplikasi yang didalam aplikasi tersebut diharapkan dapat 

menyelesaikan persoalan yang dibahas diatas, agar pengunjung maupun pengelola 

sistem dapat berkomunikasi dengan lebih baik untuk kedepannya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, 

maka rumusan masalah difokuskan untuk membuat versi baru dari aplikasi “SIAP 

PRIMA” dengan menggunakan web service sebagai jembatan pertukaran data yang 

menghubungkan antara pengelola dan pengunjung, agar komunikasi pengelola 

kepada pengunjung aplikasi tersebut lebih baik lagi dan supaya penyebaran 

informasi dari pengelola ke pengunjung lebih baik lagi. 

1.3 Ruang Lingkup 

Untuk memperjelas pembahasan dari permasalahan tersebut maka diperlukan 

ruang lingkup, agar pembahasan berfokus dan tidak melebar maka batasan masalah 

dalam penelitian ini meliputi hal sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini berbasis Android dan koneksi internet dibutuhkan untuk 

menjalankan aplikasi 

2. Aplikasi ini diperuntukkan untuk calon pelanggan baru 

3. Pengunjung dapat mengajukan pendaftaran/pemasangan baru kepada 

PDAM Bantul 

4. Konfirmasi pendaftaran/pemasangan baru dikirim oleh Admin melalui 

alamat e-mail 

5. Pelanggan dapat mengirimkan pengaduan kepada PDAM Bantul melalui 

fitur pengaduan pelanggan 

6. Admin PDAM Bantul dapat menanggapi pengaduan pelanggan melalui 

fitur pengaduan pelanggan 
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7. Admin PDAM Bantul dapat memberi informasi gangguan air kepada 

pelanggan 

8. Informasi tarif air tersedia saat pendaftaran/pemasangan baru 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk membuat versi baru 

aplikasi yang lebih baik yang dapat membuat pengelola dan pengunjung dapat 

berkomunikasi dengan baik melalui aplikasi mobile Android. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah dibuat sebuah aplikasi berbasis mobile 

yang dapat membantu pelanggan untuk mendapatkan informasi secara lebih baik 

dari pihak pengelola PDAM Bantul. 


