
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi sangat berpengaruh pada dunia usaha, 

dimana hampir setiap usaha tidak terlepas dari peran teknologi informasi. Berbagai 

cara dilakukan oleh perusahaan untuk mengolah informasi menggunakan sistem 

informasi demi mendapatkan tujuan informasi yang sesuai dengan kebutuhan yang 

diinginkan. Banyak perusahaan yang telah menerapkan sistem informasi berbasis 

komputer diperusahaannya guna mendukung kinerja perusahaan tetapi tidak sedikit 

pula yang belum menerapkan sistem informasi salah satunya dalam melakukan 

layanana service masyarakat (Prastomo, 2014).  

Pelayanan service adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi 

setiap masyarakat atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan 

oleh penyelenggara pelayanan. Sistem informasi pelayanan adalah rangkaian kegiatan 

yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme 

penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam 

bentuk lisan serta disajikan secara manual ataupun elektronik (Ibrahim, 2017). 

Aplikasi pelayanan service sebelumnya telah diteliti oleh Prastomo (2014) 

membuat Sistem Informasi Pelayanan Jasa Perbaikan Peralatan Elektronik Cv 

Sumber Teknik Cool, dengan hasil yang didapat yaitu menerapan sistem informasi 

pelayanan jasa perbaikan peralatan elektronik di perusahaan khususnya CV. Sumber 

Teknik Cool berbasis Web site. Selanjutnya diteliti oleh Ibrahim, dan Maita (2017) 
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membuat Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Web  Pada Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Kampar, dengan hasil akhir dari penelitian ini adalah Sistem 

Informasi Pelayanan Publik Berbasis Web , dimana di dalam Web site ini masyarakat 

dapat mengisi langsung form pengaduan dan melihat informasi yang berhubungan 

dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar.   

PDAM Way Rilau Bandar Lampung merupakan perusahaan air minum negara 

yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan air bersih dalam suatu daerah. 

PDAM bertugas untuk mengelola air, proses kerja dimulai dari pengambilan air baku 

hingga menyalurkan air bersih ke masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan pada PDAM Way Rilau proses pelayanan service yaitu pelanggan harus 

datang langsung untuk melakukan proses pelaporan kerusakan, dan pemasangan 

untuk melakukan registrasi. Dalam proses registrasi masih dilakukan secara manual 

yaitu dicatat kedalam formulir dan direkap kedalam buku registrasi. Berdasarkan 

pengelolaan yang dilakukan terdapat kendala yaitu lama dalam proses registrasi, tidak 

adanya laporan yang dilakukan dikarnakan masih dilihat berdasarkan buku, dan lama 

dalam proses pencarian data khususnya data pemasangan, dan keluhan pelanggan. 

Membuang waktu pelanggan dalam melakukan pelaporan kerusakan dan pemasangan 

dikarenakan harus datang ke PDAM serta kurangnya pelayanan membuat konsumen 

melakukan pelaporan/keluhan mengenai kerusakan dan pemasangan menjadi 

menumpuk dan angka pengaduan pelayanan beserta informasi yang terdapat pada 

PDAM dalam 1 minggu dapat mencapai ± 30 pelaporan. Hal ini akan berdampak 

pada pelayanan yang kurang cepat pada ketidakpuasan pelanggan dikarenakan 

pelayanan terlalu lama. 
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Solusi dari kendala di atas akan dibuat aplikasi layanan service secara online 

untuk mendata dan mengelola informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Sistem 

yang akan dibangun akan menyampaikan informasi pelayanan dan kerusakan, yang 

dapat dikelola kapan saja maupun dimana saja dengan menginformasikan seputar 

pemasangan serta menghasilkan laporan yang dibutuhkan oleh PDAM Way Rilau. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana membangun aplikasi layanan service pada PDAM Way Rilau? 

2. Bagaimana menguji sistem layanan service pada PDAM Way Rilau 

menggunakan ISO 9126 ? 

1.3 Batasan Masalah 

 Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam penelitian ini, 

agar pembahasannya tidak terlalu luas atau menyimpang, yaitu: 

1. Hanya membahas seputar pelayanan pemasangan dan kerusakan 

2. Inputan sistem yaitu data konsumen, data pemasangan, data kerusakan, 

chatting, komentar dna saran. 

3. Output sistem yaitu laporan pemasangan dan laporan kerusakan. 

4. Pengujian sistem menggunakan ISO 9126 dengan aspek pengujian 

functionality dan usability. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan 

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Merancang layanan service pada PDAM Way Rilau. 

2. Menguji aplikasi layanan service pada PDAM Way Rilau menggunakan ISO 

9126 dengan aspek functionality dan usability. 

1.5 Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Universitas 

1. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan 

dalam kajian ilmu dan perkembangan teknologi. 

2. Berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan 

kajian terhadap penjualan untuk meningkatkan pelayanan informasi dan 

kepuasan pelanggan. 

b. Bagi Perusahaan 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam pengembangan dan 

pemanfaatan aplikasi kritik dan saran untuk meningkatkan pelayanan 

informasi dan kepuasan konsumen pada PDAM. 

c. Bagi Penulis 

1. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi literatur 

tambahan untuk penelitian selanjutnya.  

 


