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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan kesejahteraan sosial menjadi bagian yang sangat 

luas dari pembangunan sosial dan merupakan upaya peningkatan kualitas 

kesejahteraan sosial perorangan, kelompok dan masyarakat dalam 

kehidupan. Namun untuk pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat  

harus dilakukan oleh pemerintah yang sampai saat ini masih berusaha 

untuk menekankan angka pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi[1]. 

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan pokok yang selalu 

timbul disetiap sebagian besar negara di dunia yang berkembang. Jumlah 

angka kemiskinan juga berbeda - beda meliputi tingkat dan jumlah orang 

miskin pada setiap negara, hampir semua negara mengalami masalah 

kemiskinan yang harus pemerintah pikirkan. Negara yang sudah modern 

dan maju disemua bidang juga masih mengalami kemiskinan meskipun 

jumlahnya tidak terlalu besar. Kemiskinan merupakan hal yang biasa dan 

telah menjadi suatu ancaman serta berdampak buruh bagi suatu negara 

yang harus diperhatikan oleh pemerintah. 

Pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan ini membuat 

suatu program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Program 

tersebut adalah PKH (Program Keluarga Harapan), PKH merupakan 

program pemerintah yang memberikan suatu perlindungan sosial yang 

berupa bantuan secara tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin 

(RTSM) dan untuk semua anggota keluarga yang mendapatkan bantuan 

diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan 

dibidang pendidikan dan kesehatan[3].    

Berkaitan dengan pelaksanaan Program PKH diberbagai daerah - 

daerah, program yang menjadi acuan dalam tugas akhir peneliti kalai ini 

salah satunya ada di kota Batu. Kota Batu memiliki 3 kecamatan yaitu 

kecamatan Batu, Junrejo dan Bumiaji. Dari ketiga kecamatan tersebut 

terdapat 24 desa yang telah tersentuh oleh program PKH.   
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Dalam pelaksanaan PKH, terdapat pendamping yang merupakan 

aktor dalam penyuksesan program PKH. Pendamping merupakan bagian 

yang tidak kalah penting dalam program PKH yang merupalan aktor yang 

melaksanakan tugas pendampingan kepada RTSM/KSM penerima 

program dan membantu dalam kelancaran pelaksanaan program PKH 

(Pedoman Umum PKH 2012). Pendamping sangatlah diperlukan karena: 

1) Sebagian besar orang miskin tidak memiliki kekuatan, suara dan 

kemampuan untuk memperjuangkan hak untuk mendapatkan bantuan dari 

program yang sudah disediakan oleh negara.  2) UPPKH Kabupaten / Kota 

tidak memiliki kemampuan melakukan tugas diseluruh tingkat kecamatan 

dalam waktu bersamaan. Saat ini para pendamping dalam melakukan 

perbaikan data peserta PKH membutuhkan waktu yang cukup lama karena 

harus dilakukan survey secara langsung ke lokasi dan pendamping akan 

melakukan pernbaikan data secara manual atau menggunakan data digital 

(Excel dan Word), setelah itu perubahan data akan diserahkan ke Operator 

PKH sehingga memerlukan ketelitian dalam membaca tulisan tangan agar 

tidak terjadi kesalahan entri dan prosesnya memerlukan waktu dua kali 

proses.  Perubahan data yang dibutuhkan operator PKH berupa: 1) 

Perubahan pada struktur keluarga / penerima bantuan PKH, dilihat dari 

segi penambahan atau pengurangan tanggungan tiap perubahan status 

pendidikan. 2) Perubahan status pindahan sekolah / pindahan kelas anak 

peserta PKH. 3) Perubahan perpindahan alamat peserta PKH. 4) 

Perumabahan entri kesalahan data atau identitas. 5) Data rumah. 6) 

Komplementaritas. 7) Aset dan kepemilikan peserta PKH. 8) Rekap 

komponen peserta PKH[13]. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu kordinator 

program PKH di kota Batu, selama ini data yang digunakan PKH dari 

pendamping lapangan tidak up to date dan cenderung masih membutuhkan 

waktu yang cukup lama dalam tiap proses tugasnya, hal ini dikarenakan 

pendamping lapangan masih menggunakan cara manual dalam proses 

inputing data peserta PKH sehingga operator di kantor pusat juga saling 

menungggu dalam proses up to date dalam mendata calon peserta PKH. 
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Dari permasalahan diatas penulis dalam tugas akhir ini 

mendapatkan sebuah ide dari sebuah penelitian yang berjudul “Analisis 

dan Perancangan Sistem Kepesertaan Program Keluarga Harapan berbasis 

Website” yang terdapat di Kabupaten Lombok Barat”. Pada penelitian 

sebelumnya ini masih terdapat banyak point - point yang kurang yaitu 

tidak memiliki format data RTSM yang lengkap sesuai dengan format 

yang ada pada UPPKH, hanya membahas tentang biodata peserta PKH 

tanpa adanya keterangan perubahan data yang dibutuhkan oleh operator 

PKH serta laporan kegiatan pendamping PKH, dan sistem masih ditujukan 

untuk operator PKH untuk pengolahan data sehingga pendamping PKH 

tetap melakukan survey dengan inputing data secara manual[2]. 

Berdasarkan pada permasalahan penelitian sebelumnya penulis 

mendapatkan ide yang menjadikan acuan untuk mengembangan sistem 

tersebut, dan diharapakan dengan pengembangan sistem ini penulis dapat 

mengatasi kekurangan yang ada untuk memberikan jalan keluar dalam 

membantu tugas pendamping PKH agar data yang dikelola selalu up to 

date dan kerja pendamping dan operator tidak memakan waktu sangat 

lama. Dengan beberapa bertimbangan masalah yang ada pada penelitian 

sebelumnya penulis berkeinginan untuk memberikan solusi yang 

dituangkan dalam tugas akhir yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi 

Mobile Survey Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi 

Kasus: UPPKH Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu) ”.   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana merancang dan membangun suatu aplikasi mobile survey 

bagi petugas pendamping PKH. 

b. Bagaimana merancang aplikasi mobile survey Pendamping untuk 

memudahkan mendata peserta PKH. 

c. Bagaimana mengimplementasikan aplikasi mobile survey pendamping 

PKH terhadap data peserta. 
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d. Bagaimana cara menguji aplikasi mobile survey agar sesuai dengan 

hasil output data peserta PKH. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, 

penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan antara lain: 

a. Merancang dan membangun aplikasi mobile survey pendamping PKH. 

b. Sistem yang dibuat ini akan memudahkan pendamping untuk mendata 

peserta PKH. 

c. Mengetahui kebutuhan pendamping PKH terhadap aplikasi yang akan 

dibuat oleh penulis. 

d. Melakukan pengujian secara black box pada aplikasi mobile survey 

PKH dan UAT, pengujian hanya berfokus terhadap fungsionalitas dan 

output serta melihat respon pengguna aplikasi. Pengujian dilakukan 

untuk menemukan kesalahan - kesalahan dan memastikan bahwa input 

akan memberikan hasil yang actual sesuai yang dibutuhkan. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari “Rancang Bangun Aplikasi Mobile Survey 

Pendamping Program Keluarga Harapan (Studi Kasus: UPPKH Dinas 

Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu)” adalah sebagai berikut: 

a. Aplikasi android untuk pendamping PKH. 

b. Aplikasi web based untuk operator / admin PKH. 

c. Data yang digunakan berasal dari salah satu kecamatan yang ada 

dikota batu. 

d. Aplikasi ini dibangun berbasis Android dan juga web based. 

e. Menggunakan Database SQLite dan MySQL. 

f. Mengggunakan API JSON. 

g. Sistem yang dibangun hanya terfokus pada proses perbaikann data 

peserta PKH. 

h. Sistem survey membutuhkan jaringan internet 
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1.5 Metodelogi Penelitian 

Aplikasi ini akan dibuat dengan beberapa metode dan beberapa 

tahapan - tahapan yang dilakukan oleh peneliti mulai dari perumusan 

masalah sampai pada kesimpulan, yang membentuk sebuah alur yang 

sistematis sebagai pedoman peneliti agar hasil yang dicapai tidak 

menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga 

peneliti pada menggunakan metode software development life cycle 

(SDLC) salah satunya yaitu model prototype dalam penelitiannya, dengan 

tahapan berikut: 

1.5.1 Studi Pustaka dan Pengumpulan Data 

Pada studi pustaka dan pengumpulan bahan - bahan yang berkaitan 

dengan judul tugas akhir, dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti, 

artikel, jurnal, ebook, dan bacaan - bacaan yang berkaitan dengan topik 

penelitian dalam studi kasus tugas akhir dan pemrograman android. 

Mempelajari literature mengenai desain tampilan aplikasi yang sifatnya 

user friendly sehingga mudah dikenali oleh user. 

1.5.2 Analisa dan Perancangan Sistem 

Kebutuhan sistem aplikasi yang dirancang ditentukan berdasarkan 

survei dan hasil wawancara dengan calon pengguna aplikasi mobile survey 

yang akan penulis rancang pada tugas akhir ini. Kebutuhan sistem mobile 

survey PKH meliputi perangkat mobile yang harus digunakan oleh calon 

pengguna (pendamping PKH), karakteristik pendamping PKH dan 

memuat materi yang akan disediakan dalam program aplikasi mobile 

survey. Calon pengguna program aplikasi ini adalah Pendamping PKH. 

Berdasarkan survey yang telah dilakukan dengan cara wawancara dan 

pengamatan pada calon pengguna, didapatkan beberapa informasi bahwa 

sebagian besar sasaran calon pengguna program aplikasi menggunakan 

smartphone dengan sistem operasi Android 4.1 (jellybean) sehingga 

program aplikasi yang dirancang direncanakan akan bisa berjalan dengan 

baik pada smartphone yang mempunyai sistem operasi Android 4.1 atau 

yang lebih baru. 
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15.3 Desain Sistem 

Tahap Desain yaitu tahap penulis dalam merancang dan 

menentukan proses data yang diperlukan dalam perancangan aplikasi 

mobile survey PKH dengan tujuan memenuhi kebutuhan user dengan alat 

bantu UML dengan software Visual paradigma yaitu Use Case Diagram, 

Class Diagram, Sequence Diagram, dan Activity Diagram. Proses desain 

tersebut akan menerjemahkan semua kebutuhan perancangan aplikasi ke 

sebuah perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum 

dibuat coding pemprogramannya. Proses ini terfokus pada: struktur data 

dengan menggunakan MySQL, arsitektur perangkat lunak, presentasi 

interface, dan detail (algoritma) prosedural dengan Pembuatan database 

yang digunakan adalah program aplikasi Android Studio dan XAMPP 

v3.2.2 yang sudah mencakup Apache, PHP dan MySQL. Sebagai aplikasi 

untuk menjalankan aplikasi, penulis menggunakan Google Chrome. 

Tahapan ini akan menghasilkan dokumen yang disebut software 

requirement. Dokumen inilah yang akan digunakan untuk melakukan 

aktivitas pembuatan sistemnya. Konfigurasi sistem dan menyiapkan usulan 

implementasi 

1.5.3 Implementasi 

Implementasi terhadap rancangan aplikasi mobile survey PKH 

dilakukan untuk merealisasikan apa yang terdapat pada tahapan sebelum 

dirancang menjadi sebuah aplikasi sesuai dengan apa yang direncanakan. 

Aplikasi mobile survey yang akan dibangun merupakan system berbasis 

mobile Android, menerapkan bahasa pemrograman Java, android Studio, 

html serta menggunakan database MySQL. Hasil keluaran aplikasi ini 

adalah minimal android versi 4.1 (jellybean). 

1.5.4 Pengujian 

Tahapan pengujian merupakan tahap untuk memeriksa apakah 

hasil implementasi yang di buat sesuai dengan hasil analisa dan rancangan 

yang dilakukan evaluasi untuk mengetahui kekurangan aplikasi mobile 

survey yang dirancang untuk di sempurnakan di kemudian hari. Pengujian 
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dilakukan dengan metode Black Box, pengujian dengan metode Black Box 

yaitu pengujian untuk mengetahui semua fungsi aplikasi apakah telah 

berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan.  

1.5.5 Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini merupakan tahap akhir setelah tahap-tahap 

sebelumnya sudah selesai. Adapun laporan yang ditulis merupakan seluruh 

hasil analisis dan pengujian serta penyimpulan dari hasil penelitian yang 

sudah dilaksanakan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penyusunan laporan akhir ini mempunyai sistematika penulisan 

yang dibagi menjadi beberapa bab dan masing-masing diuraikan sebagai 

berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

 Pada bab ini mengutarakan deskripsi dari pembuatan tugas akhir yang 

terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian metodelogi dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas tentang semua landasan teori dari topik tugas 

akhir. Berisikan tentang rujukan teori-teori pendukung dan prinsip-prinsip 

dasar yang digunakan sebagai tinjauan pustaka  yang bberhubungan 

dengan penelitian ini antara lain: Dinas Social, Program Keluarga Harapan 

(PKH), Android, JSON, Web Service, Framework Codeigniter, model 

view controller, MySQL. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa sistem 

meliputi deskripsi umum sistem, analisa kebutuhan, usecase diagram dan 

usecase scenario. Perancangan sistem meliputi sequence diagram, activity 

diagram, class diagram, desain database, dan desain antarmuka. 
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BAB IV IMPEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas perancangan dan pengujian sistem. Perancangan 

meliputi pembuatan tampilan interface aplikasi survey pkh, implementasi 

aplikasi mobile android user dan implementasi aplikasi web base admin. 

Pengujian sistem meliputi pengujian sistem secara black box untuk 

mengetahui sejauh mana sistem yang telah dibuat serta keberhasilan di 

dalam menangani proses dasar yang telah ditetapkan pada rumusan 

masalah. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab penutupan yang berisi kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan membahas tentang ringkasan hasil analisa, desain, 

implementasi, dan pengujian. Sedangkan saran berisi tentang usulan-

usulan terhadap penyelesaian lebih lanjut dari permasalahan yang dikaji. 




