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ABSTRAK  

 

Pada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih terutama di Departemen Teknologi Informasi (IT) 

yang harus mampu memberikan pelayanan yang optimal dan berkualitas terhadap pegawai. Untuk 

mempermudah dan menunjang pekerjaan pegawai dalam membuat laporan aduan pelanggan. Terutama dalam 

penyediaan perlengkapan peralatan infrastuktur perangkat komputer dan printer. Penanganan masalah aduan 

yang saat ini terjadi masih kurang baik, karena proses pencatatan masalah yang dilaporkan masih manual dan 

sederhana sehingga mempengaruhi kinerja staf pegawai departemen IT.  

Dengan adanya permasalahan yang terdapat pada Departemen IT Perusahaan Daerah Air Minum 

Bandarmasih sehingga diperlukan sebuah solusi yang mampu mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan 

membuat sebuah “Aplikasi Pelayanan dan Pengaduan pada Departemen Infrastruktur Teknologi Informasi 

Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih” berbasis website yaitu menggunakan bahasa pemrograman PHP 

dan MySQL sebagai databasenya.  

Adapun langkah-langkah pembuatan sistem yang digunakan adalah menggunakan model waterfall 

yang terdiri atas analisis, desain, kode dan pengujian. Hasil dari penelitian ini adalah berupa aplikasi Aduan 

yang memiliki beberapa manfaat, yaitu mempercepat dan mempermudah pembuatan laporan aduan, laporan 

proses aduan oleh teknisi IT, laporan pembelian, laporan permintaan, laporan penyerahan, laporan peminjaman, 

laporan perawatan, dan laporan rekapitulasi perbaikan, rekapitulasi perawatan, rekapitulasi departemen. 

Kata Kunci: Aplikasi, Bandarmasih Departemen IT , Pelayanan dan Pengaduan, Perusahaan Daerah Air 

Minum 

 

 

ABSTRACT 

 

A Regional Drink Water Company Bandarmasih especially at Departement of Technology Information (IT) must 

be able to provide optimal and quality services to employees. To ease and promote the employee duties in 

making customer complaint reports, especially in the providing of computer and printer infrastructure 

equipment. Nowadays, to handled the complaint is less effective because a process recording of reported 

problems still perfomed manually and too simple and effect on employee performance of IT Departement.   

In these case , at IT Departement Regional Drink Water Company Bandarmasih needed problem solved to solve 

these problem. The solution of this problem is create an "Application of Services and Complaints at the 

Information Technology Infrastructure Department of the Regional Drinking Water Company Bandarmasih" 

are website based application which is the programming language used PHP and MySQL as the Database. 

The step for create this system is used a waterfall model which consists of analysis, design, code and testing. 

The finish results of this research is a complaints application which has several benefits such as quicken and 

ease to make a complaint reports, IT technician complaint reports, procurement reports, reports of request, 

reports of request, loaning reports, reports of maintenance, and recapitulation of repairs, recapitulation of 

maintenance and departement recapitulation.  

Keywords: Application, IT Departement of Bandarmasih, Services and Complaintment, 

Regional Drinking Water Company.  

 

 

 

 

 



 

 

 
PENDAHULUAN  

Sistem penyediaan dan pengelolaan air bersih di Indonesia dipadati serta ditangani oleh Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) disamping itu terdapat beberapa perusahaan swasta. PDAM ini bertujuan untuk 

turut serta di dalam melakukan pembangunan ekonomi nasional secara umum dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan dengan memberikan fasilitas air bersih serta masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 

Disamping itu juga bertujuan untuk memupuk pendapatan bagi kelangsungan hidup jalannya perusahaan 

sebagai sumber pendapatan bagi daerah.  

Pada perkembangan Teknologi Informasi PDAM Bandarmasih terdapat dua bagian yaitu bagian 

Internal dan Eksternal. Dibagian Internal terutama di Departemen Information Technology (IT) Infrastruktur 

yang wajib memberikan pelayanan yang optimal dan berkualitas terhadap pegawai. Sebaliknya, Eksternal 

bertugas untuk mempermudah dan menunjang pekerjaan pegawai dalam membuat laporan pendataan. Terutama 

dalam aduan perbaikan perangkat komputer, laptop, ups dan printer.  

Dalam sebuah perusahaan seringkali ditemukan masalah-masalah pada perlengkapan peralatan 

penunjang yang ada dikantor dan harus segera diselesaikan. Berdasarkan hasil observasi terdapat semua 

departemen di PDAM Bandarmasih yang kegiatan pekerjaannya menggunakan perangkat komputer dan printer. 

Adapun masalah yang berkaitan dengan kerusakan infrastruktur IT perusahaan, seperti staf pegawai yang 

mengalami kerusakan pada perangkat komputer dan printer yang digunakan akan melaporkan dan memberikan 

informasi aduan kerusakan komputer dan printer tersebut ke departemen IT. Adapun aduan tersebut akan dicatat 

oleh admin kemudian di proses oleh teknisi IT selaku pihak ketiga yang ditunjuk dalam menindaklanjuti aduan 

yang masuk.   

Apabila data informasi aduan kerusakan yang dilaporkan kurang akan informasi didalamnya maka staf 

pegawai departemen IT meminta kembali data tersebut untuk dikonfirmasi informasi lengkap aduan kerusakan 

yang dilaporkan. Steleah itu akan di tindak lanjuti masalah yang dilaporkan. Namun penanganan masalah aduan 

yang saat ini terjadi di PDAM Bandarmasih masih kurang efektif, karena proses pencatatan data masalah yang 

dilaporkan masih dilakukan dengan cara manual dan sederhana sehingga dapat mempengaruhi kinerja staf 

pegawai departemen IT. Hal ini dapat memberikan dampak negatif seperti masalah yang akan beresiko dicatat 

secara berulang sehingga admin aduan pelayanan dan teknisi IT membutuhkan waktu yang cukup lama dalam 

mendapatkan informasi akan penyelesaian masalah tersebut. 

 

METODE  

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini ada metode dengan model waterfall yang terdiri dari : 

Analisis, Desain, Pengkodean, Testing (Pengujian).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Bandarmasih terutama di Departemen Teknologi Informasi (IT) 

didapatkan hasil dari penelitian tersebut, berikut ini hasil dari implementasi aplikasi yang dibuat : 

1. Activity Diagram Aduan 

 

 

Gambar 1. Activity Diagram Aduan 

 

 



 

 

2. Activity Diagram Proses Aduan  

 

 

Gambar 2. Activity Diagram Proses Aduan 

3. Class Diagram 

 

 

Gambar 3. Class Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Menu Form Login 

 

 
 

Gambar 4. Form Login 

 
 

5. Tampilan Form Aduan 

 

  
 

Gambar 5. Form Aduan 

 

 

 



 

 

 
6. Tampilan Form Proses Aduan 

 

 
 

Gambar 6. Form Aduan 

 

 

7. Tampilan Laporan Aduan 

 

 

Gambar 7. Tampilan Laporan Aduan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. Tampilan Laporan Proses Aduan 

 

 

Gambar 8. Tampilan Laporan Proses Aduan 

 

KESIMPULAN 

 Aplikasi yang sudah dibuat dengan basis website ini dapat membantu pihak perusahaan di dalam 

pengaduan serta pelayanan Departemen Infrastruktur Teknologi Informasi yang ada pada Perusahaan Daerah 

Air Minum Bandarmasih. Aplikasi ini juga diharapkan dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi 

perusahaan secara keseluruhan dengan penghematan waktu yang cepat karena pendataan tidak dilakukan dengan 

cara manual lagi.  

Dengan mengimplementasikan aplikasi pelayanan dan pengaduan pada Departemen Infrastruktur 

Teknologi Informasi yang ada pada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih, maka rangkaian proses dalam 

mengelola pendataan dapat berjalan secara efektif dan efesien, karena didukung dengan sistem pelaporan yang 

baik yang dapat menangani setiap kebutuhan pelaporan pendataan.  

 

 

 

 

 

SARAN 

 Adanya saran di dalam penelitian ini diharapkan agar aplikasi ini dapat dikembangkan di dalam 

penelitian selanjutnya : 

1. Aplikasi ini dapat ditambahkan fitur sistem keamanan data yang menggunakan sistem backup data 

serta restore data 

2. Aplikasi ini dapat dikembangkan dengan flatform yang berbeda seperti flatform android dengan tujuan 

memudahkan karyawan untuk meajukan aduan kerusakan. 

3. Dapat ditambahkan fitur grafik rekapitulasi perbaikan, rekapitulasi perawatan dan rekapitulasi 

departemen.  
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