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Abstract 

 Dimension quality gives company or agencie a framework to answer the 

question about what the necessity of costumer. To answer this question, the leader 

must direct the dimensions of quality. Executives must believed the expentaition 

and the necessity of their customer about the collection of quality product and 

service. To increase customers satisfaction, PDAM Salatiga one of the institute 

which give water services must give the best services to increase the loyality of 

customers.the customer needs fast and accurate information to answered wants. 

To increase and improve effectivenessof the work among the Salatiga people 

 

Keywords : Dimensions of Quality, Customer Satisfaction, Work Effectiveness 

 

Abstrak 

Dimensi kualitas memberikn perusahan / instansi suatu kerangka kerja 

untuk menjawab pertanyaan, apa yang diinginkan para pelanggan. Untuk 

menjawab hal tersebut, para pemimpin sebenarnya telah mengarah pada dimensi – 

dimensi kualitas. Kumpulan kualitas produk dan jasa yang ditetapkan adalah yang 

diyakini para eksekutif akan memenuhi kebutuhan para pelanggan. Untuk 

meningkatkan kepuasan pelayanan bagi pelanggan PDAM Kota Salatiga sebagai 

salah satu lembaga permerintah yang merupakan penyedia jasa air bersih harus 

meningkatkan pelayanan bagi pelanggan. Masyarakat sebagai penerima layanan 

membutuhkan segala informasi yang serba cepat dan akurat untuk menajwab 

kebutuhan mereka. Website  merupakan salah satu yang dapat dimanfaatan 

PDAM Kota Salatiga sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas kerja 

dikalangan masyarakat Salatiga. 

 

Kata Kunci : Dimensi Kualitas, Kepuasan Pelanggan, Efektifitas Kerja. 
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1. Pendahuluan 

Persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan merupakan penilaian 

menyeluruh atas keunggulan suatu layanan. Saat ini, semua berusaha untuk 

memiliki sebuah sistem informasi yang tidak hanya menyajikan berbagai 

informasi-informasi penting, melainkan juga dapat melakukan pengolahan data di 

dalamnya. Dimensi kualitas memberikan perusahaan atau instansi suatu kerangka 

kerja untuk menjawab pertanyaan, apa yang diinginkan para pelanggan. Saat para 

eksekutif perusahaan/instansi memulai tugas perencanaan, mereka memutuskan 

produk dan  jasa yang akan ditawarkan perusahaan/instansi. Dalam melakukan ini, 

para pimpinan sebenarnya telah mengarah pada dimensi-dimensi kualitas. 

Kumpulan kualitas produk dan jasa yang ditetapkan adalah yang diyakini para 

eksekutif akan paling memenuhi kebutuhan, para pelanggan. Sehingga pada 

akhirnya, perusahaan akan dapat memahami dan menyediakan apa-apa yang 

menjadi harapan dan kebutuhan para pelanggannya. 

PDAM Kota Salatiga sebagai salah satu lembaga pemerintah yang 

merupakan  penyedia jasa air bersih terbesar di Indonesia. Untuk meningkatkan 

kepuasan pelayanan bagi pelanggan, maka PDAM Kota Salatiga harus 

mempunyai suatu strategi, salah satu cara adalah dengan meningkatkan  pelayanan 

bagi pelanggan di lembaga pemerintahan tersebut. Di samping itu salah satu 

tujuannya agar PDAM Kota Salatiga lebih di kenal di masyarakat luas dengan 

pelayanan yang ditawarkan bagi pelanggan. Penanganan berbagai macam jenis 

aduan dan keluhan pelanggan merupakan salah satu peningkatan kinerja PDAM 

Kota Salatiga. Dengan melakukan pelayanan untuk berbagai macam masalah 

pelanggan dalam waktu cepat dapat menambah rasa percaya pelanggan untuk 

kinerja PDAM Kota Salatiga. 

Sekarang ini masyarakat membutuhkan segala informasi yang serba cepat 

dan akurat sehingga aplikasi website salah satunya dapat dimanfaatkan PDAM 

Kota Salatiga sebagai sarana yang difokuskan untuk meningkatkan efektivitas 

kerja di kalangan masyarakat umum. Pelanggan sering kali harus datang ke kantor 

PDAM Kota Salatiga untuk megetahui informasi seputar pelayanan untuk 

pemasangan baru. hal ini dapat menguras waktu pelanggan dikarenakan 

pelanggan harus mengantri untuk mendapatkan informasi mengenai pemasangan 

baru dan itu hanya sekedar memiliki formulir pendaftran belum melakukan 

pendaftaran. Begitu juga dengan pengaduan, pelanggan harus datang dan 

melaporkan masalah yang terjadi langsung di kantor PDAM Kota Salatiga. Untuk 

pelaporannya hanya dengan menuliskan jenis aduan serta nama dan alamat 

pelanggan, adapun pengaduan bisa lewat saluran telepon namun seringkali terjadi 

kesalahan dalam penanganan. Jenis aduan pelanggan biasanya terjadi kesalahan 

laporan pengaduan. dan untuk layanan lewat telepon petugas sering lalai dalam 

melakukan penanganan. Dari latar belakang masalah di atas maka penulis 

mengambil kesimpulan untuk mengangkat judul Perancangan Sistem Informasi 

Kepuasan Pelanggan untuk Pelayanan Pemasangan Baru dan Handling Complaint 

Berbasis WEB. 

2.  Kajian Pustaka 

Penelitian mengenai kepuasan pelanggan pernah di buat. Penelitian 

terdahulu dari penelitian mengenai sistem informasi kepuasan pelanggan yang 
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penulis dapatkan adalah penelitian mengenai : “Perancangan Dan Implementasi 

Sistem Informasi Kepuasan Pelanggan Berbasis Web Pada PT. BPR Tanaoba Lais 

Manekat Kupang” menyatakan bahwa Sistem ini memberikan kemudahan bagi 

PT. BPR Tanaoba Lais Manekat Kupang untuk mengetahui tingkat kepuasan 

pelannggan terdahap layanan yang diberikan untuk pelanggan serta dapat 

digunakan sebagai tolak ukur meningkatkan kualitas pelayanan bagi pelanggan. 

Sistem ini berbasis web sehingga memudahkan pelanggan dalam pengaksesan 

sistem kapan saja. (Manafe,2011) [1]. Penelitian lain mengenai sistem informasi 

kepuasan pelanggan yaitu “Pengaruh Kinerja karyawan Terhadap Kepuasan, 

Kepercayaan, dan kesetiaan Pelanggan” menyatakan bahwa kinerja karyawan 

ditunjukan melalui kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan sehingga 

epsi pelanggannya dapat mengevaluasi kualitas layanan karyawan. Selain itu juga 

penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kualitas layanan karyawan 

menurut persepsi perlanggan terhadap kepuasan pelanggan terhadap karyawan. 

Kinerja karyawan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

selanjutnya kepuasan pelanggan berpengaruh pada kepercayaan pelanggan. Hal 

ini juga menunjukan bahwa orientasi pemasaran untuk kepentingan pelanggan 

semakin terbukti dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan kompetensi inti 

untuk menghadapi persaingan yang begitu ketat.(Djati.2004) [2]. 

Oleh kerana itu diatas penulis mengangkat penulisan mengenai kepuasan 

pelanggan disini penulis menguraikan yaitu cara penanganan komplen serta 

pendataan untuk pemasangan saluran air bersih yang baru bagi pelanggan. 

Sebagai landasan dari hal diatas tersebut dikarenakan pelanggan sering 

mendapatkan berbagai kendala dan untuk masalah penanganannya belum 

terealisasi dengan baik oleh karena itu ide ini dikemukakan untuk bisa membantu 

pelanggan dalam hal ini pengaduan serta pemasangan saluran air yang baru. Juga 

dengan adanya berbagai macam complaint pelanggan yang terkadang dalam 

penanganannya masih agak lambat. Sehingga membuat sebagaian pelanggan tidak 

dapat menikamti air bersih yang disediakan untuk pelanggan dengan baik. 

CRM (Customer Relationship Management) 

Costumer Relationship management atau yang lebih dikenal lagi dengan 

CRM merupakan sebuah fungsi terintegrasi yang menunjang sebuah perusahan 

dalam bidang pemasaran, penjualan dan pelayanan, yang dapat meningkatkan 

nilai kepuasan pelanggan. Dengan meningkatkan nilai kepuasan pelanggan maka 

angka penjualan perusahan akan mengalami peningkatan. Dengan kata lain, 

perusahan tersebut akan mendapatkan keuntungan besar secara tidak langsung. 

Hal ini didukung oleh beberapa penjelasan sebagai berikut: 

CRM adalah strategi inti dalam bisnis yang mengintegrasikan proses – 

proses dan fungsi – fungsi internal dengan semua jaringan eksternal untuk 

menciptakan serta mewujudkan nilai bagi para konsumen sasaran secara 

profitable. CRM didukung oleh data konsumen yang berkualitas dan teknologi 

informasi. (Buttle,2004).[3] 

Dengan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, perusahan dapat 

menjalin hubungan baik dengan pelanggannya. Pelanggan akan semakin tertarik 

untuk tetap berinteraksi dengan perusahan dan sangat berpotensi menggunakan 

produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahan. 
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Tujuan CRM 

Tujuan dari CRM adalah untuk meningkatkan penghasilan dari kepuasan 

pelanggan. Ini bermula dari janji perusahan untuk mengerti apa dan bagaimana 

cara yang diinginkan pelanggan dalam berinteraksi, semua ini ditujukkan untuk 

mencapai kesetiaan pelanggan dan lingkungan yang menguntungkan. Hal ini 

disebabkan karena tidak semua pelanggan diciptakan sama (Kalakota dan 

Robinson, (2001).[4] 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan CRM dalam sebuah perusahan 

dapat mengoptimalkan keuntungan perusahan melalui kepuasan pelanggan 

dengan menciptakan keunggulan kompetitif secara terus menerus terhadap produk 

atau perusahan pesaing. 

Tahap – Tahap CRM 

Ada terdapat tiga tahap yang  terjadi dalam CRM, hal ini dikemukakan oleh 

Kalakota dan Robinson (2001), sebagai berikut:  

1. Mendapatkan  pelanggan baru  ( Acquiring New Customer ). 

Meningkatkan promosi mengenai produk atau jasa yang dimiliki untuk 

mendapatkan pelanggan baru 

2. Memberikan nilai tambah bagi pelanggan yang telah dimiliki perusahan 

(Enchancingthe profitability of existing cost). 

Memberikan pelayanan yang bersifat one stop service kepada para 

pelanggan  

3. Mempertahankan para pelanggan potensial (Retaining profitable customer 

for life). [5] 

Aplikasi – aplikasi CRM 

Ada terdapat tiga jenis aplikasi yang dikemukan oleh Berson, Smith, dan 

Thearling (2000) yaitu :  

1. Operational CRM 

Proses otomatisasi yang terintegrasi dari keseluruhan proses bisnis yang 

berjalan di dalam perusahan, baik penjualan maupun pemasaran. 

 Analytical CRM 

Proses analisis dari data-data yang dihasilkan melalui proses Operational 

CRM, meliputi data mining. 

2. Collaborative CRM 

Proses aplikasi kolaboratif pelayanan meliputi email, e-communities, 

forum diskusi dan sejenisnya yang menyediakan fasilitas interaksi antara 

perusahan dengan pelanggannya. [6] 

Dimensi Kepuasan Pelanggan 

Dalam pembahasan mengenai kepuasan pelanggan ada terdapat beberapa 

kriteria yang disebut dengan dimensi sebagai acuan dalam menilai seberapa jauh 

kepuasan seorang pelanggan terhadap sebuah produk atau jasa yang ditawarkan. 

Dibawah ini terdapat berberapa dimensi mengenai kepuasan pelanggan 

berperan sebagai : 

Untuk membuat kuesioner kepuasan pelanggan, maka terlebih dahulu 

aspek yang  terkandung  di  dalam  dimensi  mutu  model  Kennedy  &  Young  

perlu didefinisikan agar lebih jelas pemaknaannya sebagai berikut :  
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 Availability  (keberadaan),  adalah  suatu  tingkatan  keberadaan  di mana  

pelanggan dapat  kontak  dengan  pemberi  jasa.  Aspek  ini,  kemudian  

diwujudkan  dalam pernyataan-pernyataan tertentu yang relevan.  

 Responsiveness (ketanggapan), adalah tingkatan untuk mana pemberi jasa 

bereaksi cepat  terhadap  permintaan  pelanggan.  Aspek  ini,  kemudian  

diwujudkan  dalam pernyataan-pernyataan tertentu yang relevan. 

 Convenience (menyenangkan)  adalah  tingkatan  di  mana  pemberi  jasa 

menggunakan  perilaku  dan  gaya  professional  yang  tepat  selama  

bekerja  dengan pelanggan. Aspek ini, kemudian diwujudkan dalam 

pernyataan-pernyataan tertentu yang relevan. 

 Time  liness  (tepat waktu) adalah  tingkatan di mana pekerjaan dapat 

dilaks   anakan dalam  kerangka  waktu  yang  sesuai  dengan  perjanjian.  

Aspek  ini,  kemudian diwujudkan dalam pernyataan-pernyataan tertentu 

yang relevan. [7] 
Skala Likert 

 Skala likert digunakan untuk bagaimana mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang tentang kejadian social. Skala likert merupakan suatu skala  

yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survey. Saat menanggapi 

pertanyaan dalam skala likert, responden menentukan tingkat suatu pernyataan 

dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Pada dasarnya selalu 

disediakan lima pilihan yang menjadi dasar pilihan skala dengan format sebagai 

berikut: 

- Skala 1 = Sangat tidak setuju 

- Skala 2 = Tidak setuju 

- Skala 3 = Netral 

- Skala 4 = Setuju 

- Skala 5 = Sangat setuju 

Pembobotan jawaban dalam bentuk score pada kuesioner  

Dapat dilakukan dengan cara mencari nilai rentang (range) antar data yang 

kemudian akan diklasifikasikan dalam score seperti yang terlibat pada rumus yang 

terlihat pada gambar 2.1: 

Keuntungan skala likert: 

- Mudah dibuat dan diterapkan. 

- Terdapat kebebasan dalam memasukan pertanyaan- pertanyaan asalkan 

harus sesuai dengan konteks permasalahan. 

- Jawaban suatu item berupa alternative, sehingga informasi lebih diperjelas. 

- Reliabilitas perngukuran bisa diperoleh dengan jumlah item. 

Untuk mendapatkan angka kencendrungan tingkat kepuasan terlebih 

dahulu harus mengetahui rata – rata (mean) per responden. 
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Dengan perhintungannya sebagai berikut : 

 

Rata – rata per responden =   jumlah jawaban per responden 

 

      Jumlah pertanyaan 

 

 Rata – rata per responden dikelompokan berdasarkan range score skala 

likert untuk melihat nilai kecendrungan kepuasan pelanggan. 

3.  Metode dan Perancangan Sistem 

Metode pengembangan sistem yang digunakan pada sistem yang akan 

dibangun adalah metode Prototype. Terdapat tiga tahapan dalam metode 

Prototype dimana ketiga tahapan tersebut berguna untuk membantu customer 

dalam mendeskripsikan kebutuhannya. Tiga tahapan tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 1 

 
Gambar 1 Model Prototype (pressman, 2001) 

 Metode prototype terdiri dari tiga tahap, yang dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  

1. Listen to Customer 

Tahap awal dari metode ini adalah Listen to Costumer (mendengarkan 

pelanggan), yaitu mendiskusikan, menentukan dan mengumpulkan semua 

kebutuhan dari sistem yang akan dibangun. Dalam Listen to Costumer, proses 

pertama yang dilakukan adalah mendiskusikan dan mengumpulkan informasi 

mengenai kebutuhan dari sisi pengguna. Pengumpulan informasi dilakukan 

dengan melakukan wawancara dan diskusi, yang dilakukan dengan pihak PDAM 

Kota Salatiga yaitu bapak Legimin, SE. selaku kepala bagian pelayanan 

pelanggan, Ibu   Listyorini selaku kepala Subbagian Penagihan dan Tunggaan.  

 

2. Build the System 

Tahap berikutnya dari metode ini adalah Build the System (membangun 

prototype), yaitu membangun sistem berdasarkan hasil dari tahap sebelumnya. 

Sistem yang nantinya dibangun menggunakan PHP 5 dan MySQL sebagai 

database sistem. Sebelum sistem dibangun, tentunya dibutuhkan suatu 

perancangan. Untuk perancangan sistem ini menggunakan model  UML (Unfied 
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Modeling Language). UML merupakan alat bantu perancangan sistem dalam 

mendukung pembangunan suatu perangkat lunak sehingga memudahkan 

komunikasi antara pengembang perangkat lunak pada pengembangan sebuah 

proyek. 

3. Customer Test 

Tahap terakhir dari metode ini adalah Customer Test (uji coba oleh 

pelanggan). Pada tahap ini, user akan melakukan pengujian sistem. Sistem yang 

diuji bukanlah sistem yang bisa langsung dipakai, tetapi berupa prototype.  

Perancangan Arsitektur Aplikasi 

Pada tahap ini, dilakukan desain sistem aplikasi. Desain aplikasi perangkat 

lunak menggunakan UML (Unified Modelling Language), struktur tabel dalam 

database dan relasi antar tabel. 

Use Case Diagram 

Sebuah use case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan 

sistem. Seorang  user  harus  melakukan login  terlebih dahulu  ke  dalam  sistem.  

Pemilihan  login  akan menentukan  hak  akses  dari  seorang  user.  Terdapat  3  

(empat)  hak akses yaitu sebagai Admin, Pegawai, dan Pelanggan seperti 

tergambar pada gambar 3.2. User dengan level admin, dapat melakukan pengolaan 

data pegawai, mengelolah data pelanggan, mengolah data informasi PDAM, 

mengolah data pengaduan, melihat hasil kuesioner, melihat data pengaduan, 

melihat data pelanggan, mengganti password, dan juga dapat menghapus data dari 

database. User dengan level Pegawai, dapat melihat hasil kuesioner, melihat data 

pengaduan, melihat data pelanggan dan melihat informasi PDAM. User dengan 

level pelanggan, dapat melihat produk dan layanan, mengisi form pengaduan, dan 

mengisi kuesioner, dan registrasi pelanggan baru apabila belum terdaftar sebagai 

pelanggan dan ingin melakukan pemasangan saluran air yang baru. 

ManagePegawai

AddPelanggan

DeletePelanggan

UpdatePelanggan

ManagePelanggan

<<include>>

<<extend>>

<<extend>>

ViewPelanggan

Mengisi Pengaduan

Mengisi Kuesioner

Registrasi Pelanggan Baru

Admin

AddPegawai

UpdatePegawai DeletePegawai

<<extend>><<extend>>

<<extend>>

Manage Produk & Informasi

ViewPegawai

<<extend>>

Pelanggan

Melihat Produk & Informasi

Melihat Hasil Kuesioner

Pegawai

ManagePengaduan

<<extend>>

 
Gambar 2 Use Case Diagram Sistem 
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Berdasarkan gambar 3.2 diatas maka lanjutan dari perancangan 

UMLdiuraikan pada Acticity Diagram dan Sequence Diagram. 

Class Diagram 

Class Diagram menampilkan kelas-kelas yang berada dalam sistem, yang 

saling memiliki hubungan dan ketergantungan. Class diagram menampilkan 

Boundary, Control dan entity. Boundary merupakan bagian dari sistem yang 

langsung berinteraksi dengan user. Melalui boundary seorang user dapat 

berinteraksi dengan sistem. Control adalah segala aktivitas yang dapat dilakukan 

seorang user terhadap entity sistem tersebut. Class Diagram merupakan salah satu 

aset terpenting dalam perancangan sistem informasi. Diagram ini berfungsi 

memberikan gambaran jelas akan hubungan antara komponen dalam sistem. 

G
am

b
ar 3

 C
la

ss D
ia

g
ra

m
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Penerapan CRM (Costumer Relationship Management) 

Berdasarkan pengertian CRM, pelanggan merupakan aset terpenting bagi 

perusahan karena dengan adanya pelanggan maka perusahan dapat melayani dan 

mnyelesaikan masalah yang dialami oleh pelanggan secara cepat dan tepat. Dalam 

pelayanannya pelanggan biasanya menyampaikan keluhan dengan menggunakan 

layanan telepon atau langsung datang ke perusahan, setelah itu petugas mencatat 

pada buku monitor dan menginputkannya dalam database kemudian 

ditindaklanjuti. Begitu juga dengan proses pelanyanan pemasangan baru, calon 

pelanggan harus melakukan pengantrian untuk mendapatkan formulir dan itu bisa 

memakan waktu karena petugas sering lebih mengutamakan yang telah menjadi 

pelanggan.  

Dalam kinerja CRM ada terdapat beberapa aplikasi yang bisa digunakan 

dalam penunjang penggunaan CRM itu sendiri.yang pertama yaitu operational 

CRM, dalam operational CRM ditunjukan dengan penggunaan aplikasi yang 

berjalan dengan baik dapat menunjang proses kerja sebuah sistem yang telah 

dirancang. Jalannya sistem tersebut dapat menentukan berhasilnya sebuah 

perancangan yang telah dibuat. Kemudian ada juga analytical CRM, dimana pada 

proses yang dilakukan dapat dilihat dari grafik yang digunakan untuk melihat 

seberapa besar jumlah pelanggan yang puas dengan kinerja perusahan dan 

seberapa besar pelanggan yang belum merasa puas. Pada proses ini juga sangat 

membantu perusahan dalam peningkatan kinerja kerja perusahan sesuai yang 

dinginkan oleh pelanggan. Dan collaborative CRM, dimana sistem yang 

dirancang merupakan penghubung antara pelanggan dan perusahan yang 

membantu pelanggan lebih sering memberikan tanggapan kepada perusahan 

apabila ada kesalahan yang dilakukan perusahan kepada pelanggan.  

Untuk penanganan pengaduan dan pelayanan pemasangan baru. Pelayanan 

pengaduan, awalnya untuk melakukan pengaduan dilakukan dengan 

menggunakan saluran telepon ataupun bisa langsung datang ke kantor PDAM 

kota Salatiga namun dengan menggunakan perancangan sistem ini dapat 

mempermudah pelanggan dalam melakukan proses pengaduan. Cara penanganan 

keluhan yang diberlakukan memiliki kelemahan yaitu pada ketelitian petugas 

dalam mencatat dan mengirimkan pesan keluhan pada brand manager atau unit 

terkait lainnya. Dengan menggunakan perancangan sistem yang telah dibangun ini 

pelanggan hanya perlu mengakses website PDAM kota Salatiga dan  melakukan 

proses pengaduan dengan mengisi form pengaduan yang telah disediakan sebagai 

alasan untuk mendaftarkan data pengaduan pelanggan dan juga bisa digunakan 

untuk petugas PDAM kota Salatiga dalam mengetahui data lengkap dari 

pelanggan dan keluhan apa saja yang pernah diberitahukan hal tersebut sehingga 

petugas tidak perlu lagi berusah payah mencari data diri pelanggan apabila suatu 

saat nanti dibutuhkan untuk dijadikan laporan bulanan. Proses pengaduan ini akan 

ditangani selambat – lambatnya 1 hari setelah pengaduan. 

Begitu juga dengan proses pelayanan pemasangan baru, pada awalnya 

pelanggan harus melakukan pengantrian untuk mendapatkan formulir pendaftaran 

baru. Dengan adanya system ini dapat membantu pelanggan dalam penghematan 

waktu untuk melakukan pendaftaran pelanggan baru. Pelanggan hanya cukup 

mengisi formulir dan setelah itu langsung datang ke kantor PDAM kota Salatiga 
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untuk melakukan validasi pembayaran dan petugas akan langsung melakukan 

pemasangan baru langsung. 

Dengan penggunaan aplikasi CRM maka maka pengaduan pelanggan dan 

pelanyanan pemasangan baru hanya dengan mengisi form pengaduan dan 

pelayanan pemasanagan baru kemudian menunggu tindak lanjut dari perusahan. 

Pelanggan juga bisa mengisi kuesiner yang berguna untuk perusahan melihat 

sejauh mana tingkat kepuasan pelanggan. Keuntungan lain yang dimiliki oleh 

CRM adalah kecepatan dalam pencarian data pelanggan dari database. 

Pengoptimalan aplikasi CRM sangat membantu perusahan dalam menjalin 

hubungan yang lebih erat lagi dengan pelanggan. Pelanggan tidak lagi takut dalam 

menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan karena pelayanan yang diberikan 

perusahan sangat menjanjikan pelanggan untuk tetap mendapatkan pelayanan 

yang secara cepat dan tepat.   

Berdasarkan apa yang terdapat pada tahap – tahap dari CRM bahwa akan 

sangat menguntungkan perusahan dimana perusahan dapat memiliki pelanggan 

baru tanpa harus menyampingkan keperluan dari calon pelanggan, kemudian 

perusahan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi pelanggan yang 

sudah ada sebelumnya dan yang terakhir bahwa perusahan memberikan sebuah 

penghargaan bagi pelanggan yang sangat berpotensial dalam membantu perusahan 

dalam perkembangan di dalam masyarakat.  

4. Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini dijelaskan tentang proses sistem informasi kepuasan pelanggan 

untuk pelayanan pemasangan baru dan handling complaint . 

Halaman Kuesioner Pelanggan 

Pada gambar 4 merupakan kuesioner yang nantinya akan diisi oleh 

pelanggan. Kuesioner inin berguna untuk meliha sejauh mana pelayanan yang 

telah dilakukan PDAM Kota Salatiga terhadap pelanggan. 

 
Gambar 4 Halaman Kuesioner Pelanggan 

 Pada gambar 4.5 dapat dilihat bahwa kuesioner dibagi atas 4 bagian 

berdasarkan dimensi kepuasan pelanggan antara lain yaitu Availability, 

Responsiveness, Convenience, dan Time Liness.  Pada masing – masing bagian 

terpadat beberapa pertanyaan sesuai dengan pengertiannya. Responden / 

pelanggan diperkenankan untuk melakukan pengisian kuesioner untuk nantinya 

dapat digunakan oleh PDAM Kota Salatiga dalam melihat sejauh mana tingkat 

pelayanan yang telah diberikan ke masyarakat.  
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Halaman Hasil kuesioner 

Pada gambar 4 merupakan hasil daripada pengisian kesioner yang diberikan 

kepada pelanggan untuk melakukan pengukuran terhadap pelayanan yang 

diberikan 

 

Gambar 4 Halaman Hasil Kuesioner 

 Pada gambar 4 dapat dilihat bahwa hasil yang didapatkan untuk 

mengetahui kepuasan dari pelanggan dilihat dari nilai yang dihasilkan dari 

penjumlahan menggunakan metode skala likert. Dimana nilai yang paling tinggi 

itu niai 5 dan yang paling rendah nilai 1. Hasil dari pada kuesioner ini akan 

dijadikan tolak ukur daripada peningkatan pelayanan yang nantinya diberlakukan 

oleh PDAM kota Salatiga. Hasil daripada keusioner ini merupakan ukuran sejauh 

mana tingkat pelayanan yang diberikan PDAM Kota Salatiga kepada pelanggan. 

Untuk pengaplikasian berdasarkan CRM (Customer Relationship Management) 

tipe analytic terdapat pada proses perhitungan jumlah kuesioner dengan melihat 

hasil daripada nilai yang diberikan pelanggan untuk nantinya dianalisa dan 

diberikan dalam bentuk pelaporan untuk peningkatan pada bidang yang masih 

lemah dalam hal ini pelayanannya. Untuk perincian dari pada hasil rata – rata 

diatas dapat dirincikan pada diagram yang terdapat dibawah ini. 

 
Gambar 5 Hasil Kuesioner Availability 

Pada gambar 5 temuan yang diperoleh yaitu responden / pelanggan 

memberikan tanggapan dengan melakukan pengisian kuesioner yang disediakan 

menunjukan bahwa pelayanan pada tingkat availability (keberadaan) memilki 

nilai terbanyak pada tingkat tidak baik dan cukup baik dengan jumlah responden / 

pelanggan hanya dua orang masing dengan pendapat mengenai kinerja PDAM 

salatiga. Dari hasil yang didapatkan menunjukan harus ada peningkatan kinerja 

untuk PDAM Kota Salatiga dalam kesiapan dalam melayani pelanggan, sehingga 

apabila dibutuhkan petugas selalu siap pada saat jam kerja normal. 
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Gambar 6 Hasil Kuesioner Responsieveness 

Pada gambar 6 hasil yang diperoleh dari tingkat pengukuran Responsiveness 

(Ketanggapan) yaitu dapat dilihat pada diagram yang menunjukan bahwa 

responden / pelanggan memberikan penilaian pada tingkatan kurang baik dan 

cukup baik. Dari hasil dapat ditemui bahwa untuk pelayanan kinerja bagian 

ketanggapan untuk pelanggan masih mengalami kekurangan dan perlu dilakukan 

peningkatan agar untuk kemudiannya terdapat peningkatan yang bisa diliha 

berdasarkan penilaian yang berasal dari responden/ pelanggan. 

 
Gambar 7 Hasil Kuesioner Convenience 

Pada gambar 7 dapat dilihat bahwa temuan yang diperoleh berdasarkan hasil 

kuesioner yang berasal dari responden / pelanggan menunjukan bahwa pada 

tingkat convenience (menyenangkan) responden memberikan nilai pada tingkat 

cukup baik dan baik, hal ini berbeda dengan tingkat sebelumnya dimana 

responden / pelanggan mendapatkan pelayana yang baik dari PDAM Kota 

Salatiga hasil yang peroleh hasil yang di terima sudah cukup baik dimana 

pelangga merasa puas sehingga dapat memberikan tanggapan seperti pada apa 

yang telah dihasilkan dari kuesioner. Apabila ditingkat lagi pasti akan ada 

peningkatan yang sangat baik bagi pihas PDAM Kota Salatiga. 

 
Gambar 8 Hasil Kuesioner Time Lines 

Pada gambar 8 ditemukan bahwa hasil yang didapat pada tingkat time lines 

(tepat waktu) berada pada tingkat kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. 
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Untuk hasil tertinggi berada pada tingkat cukup baik dan diikuti dengan hasil dari 

ketiga tingkat yang lainnya. Pada pelayanan untuk pelanggan, berdasarkan 

ketepatan waktu yang dijanjikan belum begitu memberikan hasil baik dikarenakan 

hasil tertinggi masih berada pada tingkat cukup baik itu berarti pelanggan masih 

belum merasa puas dengan ketepatan waktu pelayanan yang diberikan bagi 

pelanggan. Hasil daripada kuesioner ini dapat dijadikan tolak ukur untuk 

peningkatan ketepatan waktu pelayanan dikemudian hari agar meningkatan mutu 

dan kinerja kerja dari PDAM Kota Salatiga. 

Halaman Pengaduan Pelanggan 

Pada gambar 9 merupakan tampilan pengaduan pelanggan. Untuk 

melakukan pengaduan pelanggan harus melakukan login pelanggan terlebih 

dahulu. 

 

Gambar 9 Halam Pengaduan Pelanggan 

Pada gambar 9 diatas menunjukan cara pelanggan menyampaikan 

pengaduan melalui sistem yang dirancang. Pada halaman pengaduan ini 

pelanggan menyampaikan berbagai macam  masalah yang dialami pelanggan 

terkait air minum yang disediakan PDAM Kota Salatiga. Apabila pelanggan tidak 

mendapatkan pelayanan air minum dengan baik maka pelanggan bisa langsung 

melakukan aduan dengan mencantukan jenis aduan dan memberikan komentar, 

aduan tersebut akan mendapat tanggapan dari PDAM Kota Salatiga dan akan 

langsung menyelesaikan pengaduan dari pelanggan. Pada bagian pengaduan ini 

pelanggan tidak hanya melakukan pengaduan seputar pelayanan air minum yang 

kurang baik tetapi pelanggan dapat mengadukan petugas / pegawai PDAM Kota 

Salatiga yang tidak melakukan pelayanan dengan baik kepada pelanggan agar 

mendapat pengarahan dan tidak mengulangi hal tersebut saat melayani pelanggan. 

Pengaduan daripada pelanggan akibat pekerjaan yang dilakukan petugas dapat 

digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap kinerja PDAM Kota Salatiga. 

Halaman Data Pengaduan Pelanggan 

Pada gambar 10 merupakan tampilan dari data pengaduan para pelanggan 

PDAM Kota Salatiga 
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Gambar 10 Halaman Data Pengaduan Pelanggan 

 Pada gambar 10 dapat dilihat bahwa ada terdapat beberapa data pengaduan 

yang berasal dari pelanggan. Jenis pengaduan dikelompokan mejadi tiga jenis 

pengaduan diantaranya kemacetan air, kebocoran pipa distribusi, dan keluhan 

meter air. Pengaduan yang diberikan oleh pelanggan dapat meliputi kinerja dari 

petugas / pegawai PDAM Kota Salatiga. Hasil daripada pengaduan yang datang 

dari pelanggan akan langsung ditindak lanjuti dengan jangka waktu yang 

diperkirakan 1 – 2 hari, apabila hal itu terkait dengan masalah air bersih dan 

apabila bersangkutan dengan petugas / pegawai PDAM Kota Salatiga akan 

langsung ditindak lanjuti dan diberikan pengarahan. Petugas akan langsung 

melakukan penanganan terhadap berbagai macam jenis pengaduan yang berasal 

dari pelanggan terkait air bersih. Admin dapat langsung memberikan laporan ke 

bagian terkait sesuai dengan jenis aduan agar tidak terjadi kesalahan pekerjaan. 

Hal ini juga dilakukan agar penanganan tidak melebihi jangka waktu yang telah 

ditentukan agar pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. 

5. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil perancangan sistem yang telah dikerjakan maka dapat 

disimpulka bahwa : 

 Sistem dapat membantu PDAM Kota Salatiga dalam melihat segala 

bentuk masalah yang dihadapi pelanggan sehingga dapat digunakan sebagai acuan 

untuk PDAM Kota Salatiga dalam menyelesaikan masalah aduan pelanggan, 

dalam pengaksesannya sistem tidak terlalu rumit sehingga dapat membantu 

pelanggan untuk tetap mengetahui informasi terbaru dari PDAM Kota Salatiga. 

Sistem dapat membantu pelanggan baru untuk bisa lebih menghemat waktu dan 

biaya dalam melakukan pendaftaran pelanggan baru dan dapat membantu PDAM 

Kota Salatiga dalam hal ini mengukur sejauh mana tingkatan pelayanan yang 

telah diberikan kepada pelanggan. 
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