
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Perkembangan  teknologi yang  semakin  pesat  saat  ini mempengaruhi 

kehidupan  kita, juga  pola  perkembangan tingkah  laku masyarakat terutama 

dalam  penggunaan  teknologi. Dunia  pendidikan  dan  dunia  kerja merupakan 

salah  satu  yang  paling  banyak  memanfaatkan  teknologi  dalam  hal  ini 

teknologi  informasi ,  karena  teknologi  informasi  menyediakan  proses yang 

cepat, tepat, dan  menghasilkan  tingkat  keakuratan  yang  lebih.  Dalam 

lingkungan perusahaan dan sekolah, komputer adalah alat bantu yang mutlak 

diperlukan  sebagai  pendukung  pemrosesan  data  dan  informasi.  Penyediaan 

informasi  yang cepat dan akurat, sangat membantu pihak manajemen untuk 

memimpin suatu perusahaan atau sekolah karena tidak cukup hanya dengan 

kemampuan dan pikiran saja untuk mencapai suatu tujuan organisasi. 

Pengolahan  data  yang baik akan  mempermudah  suatu  perusahaan atau 

sekolah dalam  pemantapan  manajemennya,  sebaliknya  sistem  lama  yang 

masih lambat dan tidak  berkualitas tidak  akan mampu mendukung kegiatan 

proses  kerja  suatu  perusahaan atau  manajemen sekolah dalam  mencapai 

tujuannya. Pengolahan data yang cepat, tepat, akurat, dan ruang penyimpanan 

yang  besar  terhadap  data  yang  baik  dapat  dinilai  dari  sistem  informasinya. 

Semakin baik sistem informasi  yang dipergunakan maka semakin baik pula 

informasi  yang  akan  dihasilkan.  Untuk  menyediakan  informasi  yang  baik 

tersebut  harus  didukung  oleh  penggunaan  media  dan  sistem  informasi  yang 

baik mudah dioperasikan serta sumber daya manusia yang terlatih. 

Berbagai  tingkatan  dan  berbagai  cara  sudah  dilakukan  untuk 

menghasilkan  teknologi  komputer  yang  semakin  canggih,  baik  dari  segi 

perangkat  keras  (hardware)  maupun  perangkat  lunak  (software)  sehingga 

dalam  beberapa  tahun  saja  perangkat  komputer  yang  sebelumnya telah 

menjadi  kadaluwarsa. Pembuatan  program  apilikasi sekarang menjadi  lebih 
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mudah  dan  cepat, dan akan  memperluas  pemanfaatan  komputer  dalam 

perusahaan  maupun  konsumen  untuk  mendapatkan  informasi  yang cepat, 

akurat dan tepat waktu.  

PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung adalah badan usaha milik 

daerah (BUMD) yang bergerak di bidang penyedia jasa air bersih di kota Bandar 

Lampung. Setiap harinya selalu memberikan layanan kepada pelanggan maupun 

calon pelanggan. Proses pengolahan data pelanggan masih menggunakan cara 

sederhana yaitu  tulis  tangan dan pengolahan data yang menggunakan sistem 

komputer yang mengandalkan Microsoft Excel. Permasalahan yang terjadi 

diantaranya adalah kehilangan data dikarenakan setelah data di catat di buku besar 

data tersebut tidak langsung di inputkan, tetapi data tersebut akan dikumpulkan di 

buku besar terlebih dahulu sehingga rawan terjadinya kehilangan data dan 

kerusakan data,  sering  terjadi keterlambatan  dalam  pembuatan  laporan  dan  

informasi  yang  dibutuhkan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka, melihat latar belakang tersebut 

maka judul yang diambil yaitu “Perancangan Sistem Informasi Pengolahan 

Data Pelanggan pada PDAM Way Rilau Bandar Lampung”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang dan membangun Sistem 

Pengolahan Data Pelanggan pada PDAM Way Rilau agar pihak PDAM Way 

Rilau khususnya bagian Hubungan dan Langganan (HBL) dapat mengelola data 

pelanggan dengan lebih baik lagi dan memperbaiki permasalahan di sistem yang 

lama seperti kehilangan data, kerusakan data, dan keterlambatan pembuatan 

laporan dan informasi  
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1.3 Batasan Masalah 

Dengan mengidentifikasikan terhadap masalah-masalah yang ada, agar 

lebih terarah dan dapat dipahami dengan mudah, maka perlu dilakukan 

pembatasan masalah. Pembatasan terhadap masalah perancangan sistem informasi 

pengolahan data pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way 

Rilau  adalah penelitian yang dilakukan hanya sebatas menangani pengolahan data 

terhadap pendaftaran pemasangan baru, pemutusan sambungan air pelanggan, 

keluhan pelanggan, dan pergantian water meter. 

 

1.4 Keaslian Penelitian 

  Penelitian tentang perancangan sistem informasi pelanggan pada PDAM 

Way Rilau kota Bandar Lampung dan masalah yang dikemukakan belum pernah 

dipecahkan oleh peneliti terdahulu,atau dinyatakan dengan tegas bahwa penelitian 

yang akan dilakukan berbeda dengan yang sudah pernah dilaksanakan. Sebagai 

pendukung pernyataan maka peneliti menguraikan hasil dari berbagai penelitian 

terkait berdasarkan jurnal penelitian. 

1. Pembangunan Sistem Informasi Pengolahan Data Pegawai Pada 

Sekolah Dasar (SD ) Negeri Temon 4 Kecamatan Arjosari Pacitan 

Rastiko Wulan Purnomo (2014). Penelitian ini dilakukan untuk 

membuat dan menghasilkan perangkat lunak untuk menyelesaikan 

masalah laporan data pegawai dengan cepat dan kapan saja jika 

dibutuhkan dan hasil dari proses pengolahan data ini pun lebih akurat 

dibanding jika dilakukan proses pengolahan data dengan sistem 

konvensional. Adapun metode penelitian yang digunakan untuk 

menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi adalah pustaka, 

observasi, wawancara, analisis data dan sistem, perancangan sistem, 

pembuatan program, pengujian program, implementsi program. Hasil 

yang diharapkan dari penelitian ini adalah admin mudah dalam 

memberikan kemudahan dalam proses pengolahan data pegawai. 
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2. Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Perpustakaan SMA 

Advent Cimidi Andy Victor P dan Bob Jeverson S (2014)  Dengan 

meningkatnya fungsi perpustakaan  secara maksimal maka diharapkan 

juga akan memberikan pendidikan yangmaksimal bagi para  murid.  

Salah satu langkah  yang bisa  diterapkan  untuk  meningkatkan  fungsi 

perpustakaan sekolah adalah dengan menggunakan  sistem pengolahan 

data yang tepat dan cepat. Sistem informasi pengolahan data 

perpustakaan yang dibutuhkan oleh sekolah nantinya dipergunakan  

untuk tujuan pencarian data, pencatatan, pengolahan,  penyimpanan,  

melihat  kembali  dan  juga  untuk  menyalurkan  informasi itu  sendiri. 

3. Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data 

Penduduk Di Kantor Kecamatan Sungaiselan Bangka Tengah Suci 

Lestari (2014) Pada instansi Pemerintahan di Lembaga Kabupaten 

wajib  menerapkan  sistem  komputerisasi sebagai sarana  utama  

dalam  menangani  kendala-kendala serta  masalah  yang  dihadapi  

dalam  pekerjaan. Semakin tinggi tingkat ketelitian dalam pengolahan 

data suatu perusahaan/instansi, semakin tinggi pula tingkat keefisienan 

dan keefektifan informasi yang dihasilkan. Tujuannya  yaitu  untuk  

mempermudah pengolahan  informasi  yang  akan  digunakan  dalam 

mengambil suatu keputusan. 

4. Sistem Informasi Pengolahan Data Jaminan Kesehatan Daerah 

(Jamkesda) Rice Novita dan  Nurul Fadila (2014). Dalam penginputan  

data  anggota, masih  dilakukan secara  sistem  terkomputerisasi  pada  

penginputan data anggota kedalam Microsoft  excel, dimana Microsoft 

excel berperan sebagai tempat penyimpanan dan pengolahan data.  

kesalahankesalahan atau ketidaktepatan dalam penginputan data,  

terjadinya penggandaan data, terjadinya kehilangan data rekap  laporan  

karena penumpukan berkas-berkas Jamkesda perpuskesmas yang 

disimpan pada rak menyulitkan admin dalam proses pencarian data  

anggota  yang  banyak, apabila sewaktu-waktu  diperlukan sehingga  
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proses pencarian data menjadi lama.  Dengan  perancangan  yang  yang 

diusulkan, dapat mengurangi  kesalahan-kesalahan yang  biasa  terjadi,  

menyempurnakan  proses  yang telah  ada,  serta  dapat  mempermudah  

kegiatan pengolahan data anggota jamkesda 

5. Perancangan Sistem  Informasi Pengolahan Data Seniman Pada Dinas 

Perhubungan, Pariwisata Dankebudayaan Kota Lhokseumawe Dahlan 

Abdullah (2015) Program Sistem Informasi merupakan salah satu 

program yang banyak digunakan oleh banyak instansi-instansi dalam 

era globalisasi sekarang ini, baik ituinstansi pemerintah maupun 

swasta seperti perusahaan-perusahaan dalam menjalankan aktivitas 

sehari -hari yang berhubungan dengan penyajian data secara  cepat  

dan akurat.Untuk Memudahkan pengolahan data  Seniman pada Dinas 

Perhubungan, Pariwisata, dan Kebudayaan   

 

1.5 Tujuan Penelitian 

  Tujuan dalam penelitian ini adalah merancang atau membuat sistem 

informasi pengolahan data agar dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan 

efektifitas dalam pengolahan data pelanggan pada PDAM Way Rilau khususnya 

di bagian Hubungan dan Langganan (HBL) 

 

1.6  Manfaat Yang Diharapkan 

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah diharapkan dapat meningkatkan 

kinerja karyawan dengan adanya sistem informasi pengolahan data pelanggan, 

diharapkan bisa menjadi lebih cepat dan dapat meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas kerja pegawai 

 

 

 


