
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai 

pemerintahan daerah, dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah merupakan tempat untuk melaksanakan demokrasi 

berasaskan Pancasila. Sebagai wakil dari seluruh masyarakat maka Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan dalam menghimpun partisipasi yaitu 

dengan mengadakan kegiatan yang dapat menunjang tugas nya sehingga 

menghasilkan himpunan informasi yang sangat penting bagi Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses legislasi, oleh karena itu Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) berupaya menghimpun aspirasi dari seluruh lapisan 

masyarakat. Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap peran Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan fungsi legislasi terhadap rancangan 

peraturan daerah antara lain faktor politik, masyarakat dan sumber daya manusia 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Website DPRD merupakan strategi e-government dengan sasaran agar 

masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses informasi dan sebagai media 

penghubung komunikasi antara institusi dengan masyarakat. Hasil survey yang 

dilakukan oleh penulis pada masayarakat Kota Sukabumi dengan sampel acak untuk 

mengetahui urgensi pembutan sistem e-aspiration menunjukan bahwa 93,3% 

masyarakat Kota Sukabumi menginginkan suatu sistem yang dapat menampung 

aspirasi masyarakat dengan cepet, dapat memberikan informasi tentang status aspirasi

yang disampaikan, serta mudah diakses oleh masyarakat. Sebagian besar website 

pemerintah berbasis government centric sehingga informasi masih bersifat satu arah 

yang menuntut masyarakat untuk menyesuaikan dengan apa yang disajikan oleh 

pemerintah sehingga tidak terjadi komunikasi dua arah hanya sebagai media 

informasi yang dapat dilihat.
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DewanghPerwakilanghRakyatghDaerah (DPRD) tentu harus mampu menampung

seluruh aspirasi dengan memanfaatkan segala potensi yang ada di daerah masing-

masing. DewanghPerwakilanghRakyatghDaerah Kota Sukabumi dalam menjalankan tugas

dan fungsinya  sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 berjalan dengan adanya sarana 

yang diberikan oleh DewanghPerwakilanghRakyatghDaerah (DPRD) Kota Sukabumi 

untuk menampung aspirasi dari masyarakat menimbulkan kurangnya animo 

masyarakat dalam proses penyampaian aspirasi mereka kepada 

DewanghPerwakilanghRakyatghDaerah (DPRD). Pada saat ini untuk menampung aspirasi

dari masyarakat di Kota Sukabumi ke DewanghPerwakilanghRakyatghDaerah (DPRD) 

Kota Sukabumi dilakukan melalui beberapa cara diantaranya dengan disediakannya 

kotak aspirasi di Gedung DewanghPerwakilanghRakyatghDaerah (DPRD) Kota Sukabumi

dan  melalui pelayanan langsung di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kota Sukabumi.

Pada saat ini DewanghPerwakilanghRakyatghDaerah (DPRD) Kota Sukabumi 

telah memiliki website resmi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat kota

Sukabumi dengan URL http://dprd-sukabumikota.go.id dan masih belum 

memungkinkan digunakan sebagai media penampung aspirasi dan harus di perbaharui

dengan menambahkan fitur yang memungkinkan untuk menampung aspirasi sehingga

penulis akan membuat suatu sistem e-aspiration di 

DewanghPerwakilanghRakyatghDaerah (DPRD) Kota Sukabumi dengan menggunakan 

metode Waterfall, sehingga e-government yang berbasis government centric 

bertransformasi menjadi citizen centric guna menciptakan komunikasi menjadi dua 

arah dan website yang disajikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

E-aspiration di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi 

adalah suatu sistem yang dibuat sebagai solusi dalam melaksanakan salah satu tugas 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi agar lebih efisien dan 

praktis dalam menampung dan menghimpun seluruh aspirasi masyarakat dimana 

sistem e-aspiration ini dibangun dengan menggunakan PHP dengan perancangan 

berorientasi objek dengan pemodelan Unified Modelling Language (UML).
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1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai 

berikut:

1. Sarana yang disediakan oleh DewanghPerwakilanghRakyatghDaerah (DPRD)

Kota Sukabumi dalam menghimpun aspirasi masyarakat hanya terfokus 

pada pelayanan langsung dengan menggunakan Kotak Aspirasi di 

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi dan 

pelayanan di Sekretariat Dewan.
2. Informasi yang ditampilkan pada website bersifat satu arah sehingga 

masyarakat harus menyesuaikan dengan informasi yang disajikan oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi.
3. Belum adanya Klasifikasi aspirasi yang masuk ke Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) 
4. Proses penghimpunan aspirasi di DewanghPerwakilanghRakyatghDaerah 

Kota Sukabumi melalui beberapa tahapan sebelum disampaikan pada 

komisi yang bersangkutan sehingga membutuhkan banyak waktu 

sebelum dikaji oleh komisi tersebut.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini dapat penulis diuraikan sebagai 

berikut:

1. Terciptanya website DPRD dengan sistem e-aspiration sebagai 

penyampai aspirasi seluruh masyarakat kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) secara langsung.
2. Terciptanya suatu sistem yang memunginkan terjadinya komunikasi dua 

arah antara masyarakat dengan DPRD.
3. Diadakannya klasifikasi aspirasi yang masuk sehingga data aspirasi 

tersusun rapi dan penangan terhadap aspirasi tersebut lebih efektif.
4. Terciptanya suatu sistem yang memungkinkan komisi dapat langsung 

memeriksa aspirasi yang masuk ke DewanghPerwakilanghRakyatghDaerah 

yang dibidangi oleh komisi tersebut.
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1.4 Batasan Masalah Penelitian

Untuk memfokuskan kajian permasalahan, maka perlu adanya beberapa 

batasan masalah yaitu:

1. Penelitian hanya meliputi pengembangan website dan pembangunan 

sistem e-aspiration pada DewanghPerwakilanghRakyatghDaerah Kota 

Sukabumi.
2. Penelitian terfokus pada pembuatan fitur yang memungkinkan 

komunikasi dua arah terjadi antara DPRD dengan masyarakat.
3. Penelitian terfokus pada pembuatan klasifikasi aspirasi yang akan masuk 

ke DPRD
4. Pengujian sistem e-aspiration ini menggunakan blackbox testing dan 

whitebox testing.
5. Pengguna pada sistem akan dibagi menjadi tiga hak akses yaitu Admin 

yang akan digunakan oleh Kasubag Humas, Operator yang akan 

digunakan oleh Komisi, dan Member yang akan digunakan oleh 

masyarakat.
6. Segmentasi pengguna sistem yang akan dibuat hanya diperuntukan 

kepada masyarakat Kota Sukabumi.
7. Output dari sistem yang dibuat akan berupa tabel data aspirasi setiap 

komisi maupun bidang dan aspirasi keseluruhan yang akan digambarkan 

kedalam diagram atau chart.

1.5 Manfaat Penelitian
1.5.1 Manfaat Bagi Instansi

Manfaat bagi instansi adalah suatu dampak yang akan dialami atau dirasakan

oleh instansi, beberapa manfaat bagi instansi adalah sebagai berikut:
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1. Website DPRD Kota Sukabumi menampung informasi yang dibutuhkan 

oleh masyarakat Sukabumi
2. Sistem e-aspiration Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota 

Sukabumi dapat menyediakan klasifikasi aspirasi sehingga efektif dalam

penangannya.
3. Proses pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Kota Sukabumi yang diatur oleh Undang-undang dapat dibantu dengan 

sistem e-aspiration.
4. Aspirasi yang masuk dapat langsung bias di proses oleh pihak komisi 

yang bersangkutan

1.5.2 Manfaat Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat adalah suatu dampak yang akan dialami atau 

dirasakan oleh instansi, beberapa manfaat bagi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya kepada 

DewanghPerwakilanghRakyatghDaerah (DPRD) dengan cepat, tepat, dan 

akurat menggunakan sistem e-aspiration yang dapat diakses dengan 

URL http://dprd-sukabumikota.go.id.
2. Masyarakat dapat menemukan hal yang mereka butuhkan mengenai 

DewanghPerwakilanghRakyatghDaerah pada website.
3. Setiap lapisan masyarakat memiliki hak yang sama dalam 

menyampaikan aspirasinya tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu.
4. Aspirasi yang disampaikan masyarakat secara elektronik dapat diketahui

status nya sehingga dapat mewakili penyampaian aspirasi secara 

langsung. 
1.6 SistematikaggPenelitian

1. BABggIggPENDAHULUAN
Babgginiggberisiggtentang pembahasan latarggbelakang mengenai penelitian, 

identifikasi masalah penelitian yang dilakukan, tujuan dari penelitian 

yang dilakukan, batasan pada penelitian serta manfaat dari penelitian.
2. BAB II LANDASAN TEORI

http://dprd-sukabumikota.go.id/
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Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai teori-teori yang terkait 

dengan permasalahan yang diambil, dari mulai kajian islam yang terkait 

dengan penelitian, kajian umum dan kajian keinformatikaan.
3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang alur dari pelaksaan penelitian, dimulai dari inisiasi 

masalah sampai dengan solusi dari masalah yang telah diungkapkan, juga

deskripsi waktu dan tempat penelitian.
4. BAB IV PERANCANGAN

Pada bab ini penulis menjelaskan perancangan dari aplikasi yang akan 

dibuat dalam bentuk diagram UML, analisis kebutuhan, alur sistem yang 

sedang berjalan dan yang diusulkan, perancangan basis data dan tampilan

antarmuka pengguna.
5. BAB V IMPLEMENTASI

Pada bab ini penulis menjelaskan bagaimana penerapan dari perancangan

yang telah dijelaskan sebelumnya dibuat menjadi sebuah aplikasi.
6. BAB VI KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan 

penulis


