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ABSTRAK 

 

Complaint Online Internal atau Pengaduan keluhan Internal secara online adalah sarana penyampaian informasi 

tentang kedala yang terjadi di toko Indomaret kepada pihak yang berkewajiban untuk memperbaiki kendala 

tersebut. Complaint Online pada perusahan retail seperti Indomaret bukan hanya dapat membantu menunjang 

sarana penyampaian keluhan atau informasi dari toko-toko kepada support untuk mempercepat proses perbaikan 

tetapi juga mampu sebagai media analisa terhadap keluhan-keluhan yang terjadi. Dengan kemudahan dalam 

penyampaian informasi keluhan dan analisa terhadap keluhan maka pelayanan kepada konsumen pun dapat 

terjalin dengan mutu yang baik. Dalam penelitian yang dilakukan pada PT. Indomarco Prismatama Cabang 

Banjarmasin dapat dirumuskan hipotesis yaitu : “Aplikasi Complaint Online Internal yang memadai dapat 

berdampak pada kemudahan penyampaian informasi dan analisa serta perbaikian terhadap kendala atau masalah 

yang terjadi”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ternyata Aplikasi Complaint Online Internal 

Berbasis Web Pada PT. Indomarco Prismatama Cabang Banjarmasin sudah berjalan dengan baik dan dapat 

menunjang aktifitas perbaikan dan analisa keluhan. Hal ini dapat dilihat dari adanya karyawan yang mampu 

melaksanakan tugasnya secara baik dan terkomputerisasi. Penggunaan aplikasi ini dapat mempercepat follow-up 

keluhan yang dibuat oleh toko yang kemudian dapat diselesaikan oleh support, mempermudah penyampaian 

informasi oleh support kepada tim toko, dapat membantu dalam pembuatan laporan berupa hasil output 

langsung dari aplikasi sehingga mempercepat dalam proses analisa dan evaluasi dan dapat membantu pimpinan 

dalam pengawasan penyelesaian keluhan.  
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ABSTRACT 

 

Internal Online Complaints or Internal online complaints are a means of conveying information about what 

happened at the Indomaret store to those who are obliged to correct these problems. Complaint Online at retail 

companies such as Indomaret can not only help support the means of submitting complaints or information from 

shops to support to speed up the repair process but also as a medium for analyzing the complaints that occur. 

With the ease in delivering complaint information and analyzing complaints, services to consumers can also be 

of good quality. In research conducted at PT. Indomarco Prismatama Banjarmasin Branch can formulate a 

hypothesis, namely: "An adequate Internal Online Complaint Application can have an impact on the ease of 

delivering information and analysis as well as fixing the obstacles or problems that occur". Based on the 

research that has been done, it turns out that the Web-Based Internal Online Complaint Application at PT. 

Indomarco Prismatama Banjarmasin Branch has been running well and can support repair activities and 

complaint analysis. This can be seen from the existence of employees who are able to carry out their duties 

properly and are computerized. The use of this application can accelerate the follow-up of complaints made by 

the store which can then be resolved by the support, facilitate the delivery of information by the support to the 

store team, can help in making reports in the form of direct output from the application so that it speeds up the 

analysis and evaluation process and can help leadership in monitoring complaint resolution. 
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PENDAHULUAN  

Sejak didirikan pada taun 1988, Indomaret telah mencapai kematangan dan kedewasaan dalam 

menjalankan bisnis, Dengan memperkerjakan lebih dari 121.000 anak bangsa dan didukung oleh 33 pusat 

distribusi, hingga saat ini Indomaret telah berkembang di Jawa, Bali, Lombok, Madura, Sumatera, Sulawesi, 

Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat dengan volume penjualan sekitar Rp 49 triliun per tahun. 

Indomaret memiliki visi "Menjadi aset nasional dalam bentuk jariangan ritel waralaba yang unggul 

dalam persaingan global" yang secara bertahap kian mendekati kenyataan dan motto "mudah dan hemat" 

menjadi landasan manajemen dalam menjalankan berbagai keputusan dan kegiatan operasional perusahaan, 

yang didukung pengembangan teknologi informasi dan penerapan efisiensi (Indomaret.com, 2014). 

Indomaret memiliki beberapa cabang diantaranya adalah cabang Banjarmasin. Cabang Banjarmasin 

dibuka pada tahun 2015 dengan jumlah toko yang masih sedikit, seiring dengan berjalannya waktu perusahaan 

semakin berkembang dan jumlah toko semakin bertambah banyak.  

Dalam proses operasional toko yaitu pelayanan kepada konsumen perlu ditingkatkannya mutu dari 

pelayanan tersebut. Untuk tercapainya mutu pelayanan yang baik tentu dibutuhkan support dari berbagai bidang, 

di Indomaret terdapat beberapa bidang yang disebut dengan department, department tersebut diantaranya adalah 

HRD, GA, EDP, Project, Finance, Virtual, Development, dan License. Jika terjadi ketidaksesuaian terhadap 

standar operasional pelayanan yang ada ditoko maka tim toko diharuskan untuk menghubungi support 

department terkait untuk segera diperbaiki yang disebut dengan complaint. 

Pada prosesnya dalam melaporkan complaint tersebut tim toko saat ini bisa menggunakan telepon dan 

Whatsapp. Namun terjadi masalah ketika proses follow up atau penanganan complaint tersebut, karena telepon 

tidak bisa menerima complaint bersamaan dan Whatsapp sering kali terlewat serta tidak terbaca oleh user. 

Untuk itu maka dibuatlah Aplikasi Complaint Online, akan tetapi Aplikasi Complaint Online yang saat ini 

berjalan kurang maksimal, karena complaint untuk masing-masing department terpisah sehingga menyulitkan 

pimpinan untuk mengetahui komplain yang masuk dan harus membuka website satu per satu dalam proses 

rekapitulasi serta laporan-laporan yang belum lengkap sehingga harus dibuat manual dengan Microsoft Excel. 

Masalah lain yang terjadi adalah belum adanya notifikasi menggunakan email untuk complaint masuk dan sudah 

ter-follow up serta SPK (Surat Perintah Kerja) yang harus dibuat manual jika dibutuhkan perbaikan langsung ke 

toko. 

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan aplikasi complaint online diantaranya adalah 

penetian dengan judul “Pengembangan Sistem Informasi E-Complaint (Studi Kasus GraPARI Telkomsel 

Malang)”, (Adnan, 2017). Penelitian “Perancangan Sistem Keluhan Pelanggan Berbasis Web E-RCM dengan 

Model Waterfall pada PT. Unggul Cipta Teknologi, (Hidayat & Listianingsih, 2018) Dan “Program Complaint 

Online Untuk Departemen EDP Pada PT Indomarco Prismatama Cabang Bekasi Menggunakan Framework 

CodeIgniter”, (Sofica, 2019). 

Menurut (Adnan, 2017), penerimaan komplain pada mesin My GraPARI ataupun melalui call center  

dinilai belum memenuhi kebutuhan, mengingan jumlah mesin My GraPARI yang terbatas yang hanya tersedia 

satu unit di kota Malang. Sedangkan untuk penanganan komplain yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, 

call center dirasa belum mampu menangani secara maksimal dikarenakan setiap proses penanganan harus 

diinformasikan langsung kepada pelanggan., bahasa pemprograman yang digunakan adalah PHP dengan 

database MySQL, kekurangan dari penelitian ini adalah belum adanya fitur Service Level Agreement pada setiap 

komplain yang masuk dan menambah fitur lifetime yang menampilkan informasi waktu maksimal penanganan 

dalam setiap proses penanganan di masing-masing komplain. 

Menurut (Hidayat & Listianingsih, 2018), customer care melakukan pencatatan keluhan pelanggan 

melalui follow up by phone yang kemudian direkap dan dimasukkan pada Microsoft Excel untuk rekap laporan 

keluhan pelanggan setiap harinya. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti menemukan problem pada 

sistem berjalan yaitu proses pencatatan rekaman rekaman sederhana dan bukti rekaman juga tidak pernah ditulis 

tidak jelas, koordinasi antara administrasi dengan keluhan tidak pernah direspon dengan cepat. Bahasa 

pemprograman yang digunakan adalah PHP dengan database MySQL, kekurangan dari penelitian ini adalah 

perlu dikembangkan lebih lanjut dari sisi sistem klaim dan sistem proses laporan agar bias masuk ke email 

pelanggan.. 

Sedangkan menurut (Sofica, 2019), masalah yang terjadi pada departemen EDP adalah penanganan 

komplain masih melalui media telepon. Dari permasalahan tersebut diperlukan sebuah program komplain, 

dengan adanya sebuah program komplain dapat menerima komplain dari banyak pemakai dalam waktu yang 

bersamaan dan dokumentasi laporan komplain menjadi ter-manage, bahasa pemprograman yang digunakan 

adalah PHP dengan database MySQL, belum adanya notifikasi komplain melalui email sebagai pemberitahuan 

bahwa adanya komplain masuk dan komplain sudah diselesaikan. 

 

 

 

 



 

METODE PENELITIAN  

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Observasi, observasi yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung karena peneliti 

mengadakan pengamatan secara langsung kelapangan untuk memperoleh data atau informasi yang 

akurat mengenai penyampaian keluhan dan kendala internal pada PT. Indomarco Prismatama Cabang 

Banjarmasin. 

2. Wawancara, dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada Bapak Iksamudin selaku Manager 

perusahaan di PT. Indomarco Prismatama bagian EDP yang mempunyai wewenangan untuk 

memberikan data dan informasi barang yang diperlukan. 

3. Dokumentasi, sumber data yang peneliti dapat dari penelitian di PT. Indomarco Prismatama Cabang 

Banjarmasin bagian EDP yaitu jenis masalah, mekanisme perbaikan serta metode analisa keluhan. 

Metode dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan model waterfall sebagai berikut : 

1. Perencanaan, tahapan perencanaan yang menjelaskan tentang estimasi tugas-tugas yang akan 

dilakukan, resiko-resiko yang dapat terjadi, suber daya yang diperlukan dalam membuat system, 

produk kerja yang ingin dihasilkan, penjadwalan kerja yang akan dilaksanakan dan tracking proses 

pengerjaan sistem. 

2. Analisis kebutuhan sistem, proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk 

mespesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang 

dibutuhkan user. 

3. Desain, desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada desain pembuatan 

program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, 

dan prosedur pengodean. 

4. Pembuatan kode program, desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari 

tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. 

5. Pengujian, pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi logik dan fungsional serta 

memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Untuk meminimalisir error dan memastikan keluaran 

yang dihasilkan sesuai dengan yang di inginkan. 

6. Implementasi, proses untuk menerapkan system informasi yang telah dibangun agar user menggunakan 

untuk mengantikan sistem informasi yang lama. 

7. Pemeliharaan (maintenance), tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami 

perubahan ketika sudah dikirimkan ke user. Perubahan bisa terjadi karena adanya kesalahan yang 

muncul saat pengujian atau perangkat lunak. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sistem yang berjalan di PT. Indomarco Prismatama Cabang Banjarmasin adalah sistem yang 

menggunakan aplikasi berbasis web untuk penerimaan dan penyelesaian keluhan dari toko kepada personil 

support. Akan tetapi sistem yang berjalan saat ini kurang efektif sebagai mana dijelaskan pada pendahuluan, hal 

tersebut mengakibatkan sulitnya personil toko untuk membuat keluhan dan personil support untuk melakukan 

perbaikan atau penyelesaan serta proses rekapitulasi keluhan. 

 

Analisis Pembuatan Complaint Online 

Proses pembuataan Complaint Online mempunyai prosedur sebagai berikut : 

1. Toko memilih kategori masalah. 

2. Mendeskripsikan masalah yang terjadi secara detail. 

3. Mengunggah lampiran yang diperlukan sebagai data pendukung keluhan. 

4. Menutup tiket jika keluhan sudah terselesaikan. 

Analisis Penyelesaian Complaint Online 

Proses penyelesaian Complaint Online mempunyai prosedur sebagai berikut : 

1. Support mengambil Complaint Online yang disampaikan oleh Toko sesuai departemennya masing-

masing. 

2. Melakukan analisis terhadap keluhan kemudian melakukan perbaikikan melalui remote atau dengan 

cara dipandu. 

3. Jika dirasa perlu untuk kunjungan ketoko maka support memberikan penugasan kepada tim dilapangan 

dan sistem akan membuat SPK Otomatis. 



 

Analisis Kebutuhan Sistem 

Berdasarkan masalah yang ditemui pada sistem yang berjalan, maka akan dibuat sebuah sistem aplikasi yang 

lebih efektif untuk perbaikan pengelolaan atau rekapitulasi keluhan personil toko. Kebutuhan data atau 

informasi serta laporan-laporan yang diperlukan untuk membuat sistem ini, yaitu : 

1. Data-data administratif, yaitu : 

a) Data personil. 

b) Data toko. 

c) Data masalah. 

d) Data complaint. 

e) Data jabatan. 

f) Data departemen. 

g) Data area. 

h) Data informasi. 

2. Laporan-laporan yang dibutuhkan pada sistem ini, yaitu : 

a) Laporan status complaint. 

b) Laporan penugasan. 

c) Laporan frekuensi complaint online per toko. 

d) Laporan frekuensi complaint online per departemen. 

e) Laporan frekuensi complaint online per masalah. 

f) Laporan performance support. 

g) Laporan service level aggriment complaint online. 

h) Laporan daftar toko. 

i) Laporan daftar personil. 

j) Surat Perintah Kerja. 

Rancangan Model Sistem 

Perancangan sistem yang dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang sistem yang 

dikembangkan atau yang dirubah menjadi sistem yang baru kepada pengguna atau user. Tahapan sistem 

mempunyai 2 maksud dan tujuan utama yaitu : 

1. Untuk memenuhi kebutuhan kepada pengguna sistem. 

2. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancangan yang lengkap kepada user. 

Tujuan kedua lebih kepada desain sistem yang terinci yaitu pembuatan rancangan yang jelas dan lengkap 

yang nantinya digambarkan untuk pembuatan sistem aplikasi. Dalam perancangan sistem yang akan dibuat 

terdapat tahap-tahap yang dilakukan agar dalan pembuatan sistem yang baru lebih terarah dan lebih terurut, 

sehingga apabila sistem yang telah jadi, ada kesalahan dapat ditemukan dan diperbaiki dengan mudah. 

Tahap pemodelan yaitu mengidentifikasikan seluruh data ke dalam UML, seperti tampak pada langkah 

berikut ini : 

 

1. Identifikasi User 

 

Gambar 1. Identifikasi User 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Use Case Diagram 

 

Gambar 2. Use Case Diagram 

3. Activity Diagram 

 
Gambar 3. Activity Diagram 

 



 

4. Sequence Diagram 

 

Gambar 4. Sequence Diagram Toko 

 

 

Gambar 5. Sequence Diagram Support 



 

5. Class Diagram 

 

Gambar 6. Class Diagram 

Rancangan Basis Data 

Perancangan basis data (database) merupakan garis besar keseluruhan sistem pengolah data elektronik 

yang akan dilakukan dlaam membuat sebuat sistem aplikasi yang berbasis database yang membutuhkan 

rancangan database yang memadai dikarenakan data yang akan diolah merupakan inti utama dari seluruh sistem 

yang berjalan. 

 

Tampilan Antarmuka Masukkan Sistem 

 

Tampilan Sebelum Login 

1. Tampilan Halaman Login 

Pada halaman ini pengguna diharuskan untuk mengisi username berupa NIK atau Kode Toko serta 

password yang dimiliki untuk masuk ke aplikasi. 

 

Gambar 7. Tampilan Halaman Login 



 

2. Tampilan Halaman Reset Password 

Halaman yang disediakan untuk pengguna ketika lupa dengan password yang dimiliki, ketika dilakukan 

reset password  maka sistem akan mengirim email kepada pengguna untuk pengaturan password default yaitu 

“123456”. 

 
Gambar 8. Tampilan Halaman Reset Password 

Tampilan Halaman Sesudah Login 

1. Tampilan Halaman Utama Pengguna Toko 

Pada tampilan ini disediakan menu untuk pengguna toko yang terdiri dari menu buat tiket, status tiket 

dan laporan status tiket. 

 
Gambar 9. Tampilan Halaman Utama Pengguna Toko 

2. Tampilan Halaman Utama Pengguna Support dan Pimpinan 

Pada Halaman ini disediakan menu lengkap mulai dari daftar complaint online hingga laporan lengkap 

yang tersedia pada aplikasi. 

 
Gambar 10. Tampilan Halaman Utama Pengguna Support Dan Pimpinan 

 



 

3. Tampilan Halaman Complaint Online 

Halaman ini berisi informasi tentang daftar Complaint yang masuk, dalam proses, penugasan dan sudah 

selesai. 

 
Gambar 11. Tampilan Complaint Online 

4. Tampilan Halaman Daftar Penugasan 

Halaman ini berisi informasi tentang daftar semua keluhan yang dilakukan penugasan tim di lapangan. 

 
Gambar 12. Tampilan Halaman Daftar Penugasan 

5. Tampilan Halaman Daftar Informasi 

Halaman ini berisi informasi tentang daftar pengumuman atau informasi yang disampaikan kepada 

seluruh pengguna. 

 
Gambar  13. Tampilan Halaman Daftar Informasi 



 

6. Tampilan Halaman Tambah Informasi 

Halaman untuk memasukkan data pengumuman atau informasi. 

 
Gambar 14. Tampilan Halaman Tambah Informasi 

7. Tampilan Halaman Data Toko 

Halaman ini berisi tentang daftar toko yang telah didaftarkan pada aplikasi. 

 
Gambar 15. Tampilan Halaman Data Toko 

 

8. Tampilan Halaman Tambah Toko 

Halaman untuk memasukkan data toko baru untuk didaftarkan pada aplikasi. 

 
Gambar 16. Tampilan Halaman Tambah Toko 

 



 

9. Tampilan Halaman Edit Toko 

Halaman untuk merubah data toko yang sudah pada aplikasi. 

 
Gambar 17. Tampilan Halaman Edit Toko 

 

10. Tampilan Halaman Data Personil 

Halaman ini berisi tentang daftar personil yang telah didaftarkan pada aplikasi. 

 
Gambar 18. Tampilan Halaman Data Personil 

11. Tampilan Halaman Tambah Personil 

Halaman untuk memasukkan data personil baru untuk didaftarkan pada aplikasi. 

 
Gambar 19. Tampilan Halaman Tambah Personil 

 



 

 
12. Tampilan Halaman Edit Personil 

Halaman untuk merubah data personil yang sudah pada aplikasi. 

 
Gambar 20. Tampilan Halaman Edit Personil 

13. Tampilan Halaman Data Masalah 

Halaman ini berisi tentang data kategori masalah yang terdaftar pada aplikasi untuk memudahkan 

pengguna memilih kategori masalah. 

 
Gambar 21. Tampilan Halaman Data Masalah 

 

14. Tampilan Halaman Tambah Masalah 

Halaman untuk memasukkan data masalah baru untuk didaftarkan pada aplikasi. 

 
Gambar 22. Tampilan Halaman Tambah Masalah 



 

15. Tampilan Halaman Data Area 

Halaman ini berisi infomasi tentang data area yang terdaftar pada aplikasi untuk memudahkan dalam 

penugasan personil. 

 
Gambar 23. Tampilan Halaman Data Area 

16. Tampilan Halaman Tambah Area 

Halaman untuk memasukkan data area baru untuk didaftarkan pada aplikasi. 

 
Gambar 24. Tampilan Halaman Tambah Area 

17. Tampilan Halaman Ambil Complaint 

Halaman ini berfungsi untuk pengguna toko mengambil complaint yang telah dibuat oleh pengguna 

toko. 

 
Gambar 25. Tampilan Halaman Ambil Complaint 



 

18. Tampilan Halaman Proses Complaint 

Pada Halaman ini support diharuskan mengisi solusi permasalahan serta penugasan jika dibutuhkan. 

 
Gambar 26. Tampilan Halaman Proses Complaint 

19. Tampilan Halaman Selesai Complaint 

Halaman ini berfungsi untuk menutup atau mengubah status keluhan menjadi selesai oleh pengguna 

toko. 

 
Gambar 27. Tampilan Halaman Selesai Complaint 

20. Tampilan Halaman Daftar Status Tiket 

Halaman ini berisi informasi tentang daftar status complaint  yang dibuat oleh pengguna toko. 

 
Gambar 28. Tampilan Halaman Daftar Status Tiket 

 



 

21. Tampilan Halaman Status Tiket 

Halaman ini berisi informasi tentang detail keluhan serta solusi dan data penugasan keluhan. 

 
Gambar 29. Tampilan Halaman Status Tiket 

22. Tampilan Halaman Buat Complaint Online 

Halaman ini berfungsi untuk pengguna toko membuat tiket keluhan dan akan disampaikan kepada 

support department. 

 
Gambar 30. Tampilan Halaman Buat Complaint Online 

23. Tampilan Halaman Laporan Status Complaint Online 

Halaman ini berfungsi untuk memanggil laporan status complaint online berdasarkan filter yang telah 

disediakan. 

 
Gambar 31.Tampilan Halaman Laporan Status Complaint Online 



 

24. Tampilan Halaman Laporan Penugasan Complaint Online 

Halaman ini berfungsi untuk memanggil laporan penugasan complaint online berdasarkan filter yang 

telah disediakan. 

 
Gambar 32. Tampilan Halaman Laporan Penugasan Complaint Online 

25. Tampilan Laporan Frekuensi CO Per Toko 

Halaman ini berfungsi untuk memanggil laporan frekuensi complaint online per toko berdasarkan filter 

yang telah disediakan. 

 
Gambar 33. Tampilan Laporan Frekuensi CO Per Toko 

26. Tampilan Laporan Frekuensi CO Per Depertment 

Halaman ini berfungsi untuk memanggil laporan frekuensi complaint online per department 

berdasarkan filter yang telah disediakan. 

 
Gambar 34. Tampilan Laporan Frekuensi CO Per Department  

 



 

 
27. Tampilan Laporan Frekuensi CO Per Masalah 

Halaman ini berfungsi untuk memanggil laporan frekuensi complaint online per masalah berdasarkan 

filter yang telah disediakan. 

 
Gambar 35.  Tampilan Laporan Frekuensi CO Per Masalah 

 

28. Tampilan Laporan Performance Support Complaint Online 

Halaman ini berfungsi untuk memanggil laporan performance support complaint online berdasarkan 

filter yang telah disediakan. 

 
Gambar 36. Tampilan Laporan Performance Support Complaint Online 

29. Tampilan Halaman Laporan SLA Complaint Online 

Halaman ini berfungsi untuk memanggil laporan SLA complaint online berdasarkan filter yang telah 

disediakan. 

 
Gambar 37. Tampilan Halaman Laporan SLA Complaint Online 



 

30. Tampilan Halaman Laporan Daftar Toko 

Halaman ini berfungsi untuk memanggil laporan daftar toko berdasarkan filter yang telah disediakan. 

 
Gambar 38.  Tampilan Halaman Laporan Daftar Toko 

31. Tampilan Halaman Laporan Daftar Personil 

Halaman ini berfungsi untuk memanggil laporan daftar personil berdasarkan filter yang telah 

disediakan. 

 
Gambar 39.  Tampilan Halaman Laporan Daftar Personil 

32. Tampilan Halaman Ganti Password 

Halaman ini digunakan untuk melakukan pergantian password. 

 
Gambar 40. Tampilan Halaman Ganti Password 

 

 



 

Tampilan Laporan-Laporan 

1. Laporan Surat Perintah Kerja 

 
Gambar 41. Laporan Surat Perintah KerjaLaporan Status Complaint Online 

 
2. Laporan Status Complaint Online 

 

 
Gambar 42. Laporan Status Complaint Online 



 

3. Laporan Penugasan Complaint Online 

 
Gambar 43. Laporan Penugasan Complaint Online 

4. Laporan Frekuensi CO Per Toko Per Bulan 

 

Gambar 44. Laporan Frekuensi CO Per Toko Per Bulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Laporan Frekuensi CO Per Toko Per Tanggal 

 
Gambar 45. Laporan Frekuensi CO Per Toko Per Tanggal 

6. Laporan Frekuensi CO Per Department Per Bulan 

 
Gambar 46. Laporan Frekuensi CO Per Department Per Bulan 

 

 

 

 

 

 



 

 
7. Laporan Frekuensi CO Per Department Per Tanggal 

 

Gambar 47. Laporan Frekuensi CO Per Department Per Tanggal 

8. Laporan Frekuensi CO Per Masalah Per Bulan 

 
Gambar 48. Laporan Frekuensi CO Per Masalah Per Bulan 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Laporan Frekuensi CO Per Masalah Per Tanggal 

 
Gambar 49. Laporan Frekuensi CO Per Masalah Per Tanggal 

10. Laporan Performance Support Complaint Online 

 
Gambar 50. Laporan Performance Support Complaint Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Laporan SLA Complaint Online 

 
Gambar 51. Laporan SLA Complaint Online 

12.  Laporan Daftar Toko 

 
Gambar 52. Laporan Daftar Toko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. Laporan Daftar Personil 

 
Gambar 53. Laporan Daftar Personil 

 

14. Tampilan Notifikasi Email Complaint Baru 

 
Gambar 54. Tampilan Notifikasi Email Complaint Baru 

15. Tampilan Notifikasi Email Complaint Penugasan 

 
Gambar 55. Tampilan Notifikasi Email Complaint Penugasan 



 

 

16. Tampilan Notifikasi Email Complaint Selesai 

 
Gambar 56. Tampilan Notifikasi Email Complaint Selesai 

17. Tampilan Notifikasi Email Reset Password 

 
Gambar 57. Tampilan Notifikasi Email Reset Password 

PENUTUP 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT. Indomarco Prismatama Cabang Banjarmasin setelah 

dibangun dan dilakukan pengujian terhadap Aplikasi Complaint Online Internal Pada PT. Indomarco 

Prismatama Cabang Banjarmasin, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Penggunaan aplikasi ini dapat mempercepat follow-up keluhan yang dibuat oleh toko yang kemudian dapat 

diselesaikan oleh support. 

2. Mempermudah penyampaian informasi oleh support kepada tim toko. 

3. Dapat membantu dalam pembuatan laporan berupa hasil output langsung dari aplikasi sehingga 

mempercepat dalam proses analisa dan evaluasi. 

4. Sistem yang dibangun dapat membantu pimpinan dalam pengawasan penyelesaian keluhan. 
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