
 

 

SISTEM INFORMASI PELAYANAN PELANGGAN PADA 

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM HULU SUNGAI SELATAN 

Rafi Azmi1, Hidayatul Rahman2 , Agus Setiawan3 

1Program Studi Teknik Informatika, 55201, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam 
Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM 16630882 

 2Program Studi Teknik Informatika, 55201, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam 
Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN 11 280888 02  

3Program Studi Teknik Informatika, 55201, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam 
Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN 11 200689 01 

*email:rafiazmi09@gmail.com 

 

ABSTRAK 

  Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan badan usaha milik pemerintah  yang memiliki 

cakupan usaha dalam pengelolaan air minum dan pengelolaan sarana air kotor untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum. Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap penyediaan sarana dan 

prasarana air bersih yang berkualitas, dan memenuhi kaidah-kaidah kesehatan.   

Pelayanan yang ada di PDAM mencakup data tera meter, data ganti meter, data laporan kebocoran, 

data buka meter, data tutup meter, data tunggakan rekening air, data pemasangan sambungan baru, dan data 

layanan ganti pipa. Pelayanan yang ada di PDAM ini masih manual. Maka, untuk mengatasi masalah itu 

dibangun sebuah sitem informasi yang memudahkan pelayanan agar terkordinir dengan baik, mempermudah 

mengelola data agar lebih efektif dan evisien serta keakuratannya pun terjamin.  

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Sistem Informasi yang dihasilkan dapat mengelola data tera meter, 

data ganti meter, data laporan kebocoran, data buka meter, data tutup meter, data tunggakan rekening air, data 

pemasangan sambungan baru, dan data layanan ganti pipa sesuai dengan yang diharapkan. (2) Pengujian 

fungsional menggunakan metode Black Box Testing. Dari hasil penilaian yang didapat maka sistem informasi 

ini berjalan sangat baik dan dapat digunakan di PDAM Hulu Sungai Selatan.  

 

Kata Kunci : Sistem Informasi, Pelayanan, PDAM, WEB 

 

ABSTRAK 

 Regional Drinking Water Company (PDAM) is a government-owned company that has a business scope in 

managing drinking water and managing dirty water facilities to improve community welfare which includes 

social, health and public service aspects. Regional Drinking Water Company (PDAM) is to provide services to 

the community by providing quality clean water facilities and infrastructure that meet health principles. 

Services in PDAM include tera- meter data, meter change data, leakage report data, open meter data, meter 

cover data, water bill arrears data, new connection installation data, and pipe change service data. The services 

provided by the PDAM are still manual. So, to overcome this problem, an information system was built that 

made it easier for services to be coordinated properly, made it easier to manage data to make it more effective 

and efficient and its accuracy was guaranteed. 

The results of this study are: (1) The resulting information system can manage meter data, meter change data, 

leakage report data, open meter data, meter cover data, water bill arrears data, new connection installation data, 



and pipe change service data. as expected. (2) Functional testing uses the Black Box Testing method. From the 

results of the assessment obtained, this information system is running very well and can be used in PDAM Hulu 

Sungai Selatan. 

Kata Kunci : Information Systems, Services 
, PDAM, WEB 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Seiring dengan perkembangan 

teknologi khususnya di Perusahaan Daerah 

Air Minum sekarang ini, segala sesuatunya 

berkembang dengan sangat cepat. 

Pengelolaan sumber air bersih sangat 

penting bagi banyak orang dalam 

kehidupan sehari-hari. Dengan 

pengelolaan yang baik dari perusahaan kita 

dapat hidup dengan sehat menggunakan air 

bersih disekitar kita. 

  Dalam peraturan tentang Otonomi 

Daerah (UU Nomor 22 Tahun 1999) 

terkandung beberapa prinsip, peran Daerah 

Tingkat II sebagai daerah yang memiliki 

otonomi yang nyata dan bertanggung 

jawab diharapkan semakin berarti. Prinsip 

ini memandang bahwa daerah mempunyai 

kewajiban untuk menyejahterakan 

masyarakatnya. Daerah/Kota kemudian 

memperoleh penambahan kewenangan 

dalam pengelolaan sumber kekayaan alam, 

di antaranya adalah “sumber air”. 

  Bagi masyarakat air bersih 

sangatlah penting oleh karena itu tujuan 

dibentuknya PDAM adalah untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat 

terhadap penyediaan sarana dan prasarana 

air bersih yang berkualitas, dan memenuhi 

kaidah-kaidah kesehatan.  

Pelayanan yang sudah diberikan 

perlu diperhatikan perkembangannya,  

misalnya menyediakan air bersih ke 

pelanggan-pelanggannya dengan kondisi 

yang  dapat dihandalkan baik kualitas dan 

kuantitasnya agar mengalir setiap harinya, 

disertai system pelayanan yang memadai. 

Dalam pelayanannya PDAM Hulu 

Sungai Selatan menggunakan sistem 

manual, dalam pelayanan masih 

menggunakan buku besar untuk mencatat 

pelaporan masyarakat. Pengelolaan data 

data pun menggunakan komputer yang 

berbeda sehingga untuk mengumpulkan 

data masih memerlukan waktu untuk 

mencarinya, begitupula arsip arsip 

pelayanan masih belum tertata dengan rapi 

sehingga memerlukan pencarian agar arsip 

arsip bulan lalu dan tahun lalu dapat di 

simpan dan di arsipkan. 

  Dalam rangka usaha meningkatkan  

pelayanan kebutuhan masyarakat akan air 

bersih Perusahaan Daerah Air minum 

sebagai suatu Badan Usaha Milik Daerah 

yang bergerak dalam  penyediaan air 

bersih dituntut untuk dapat menyediakan 

air bersih tersebut. Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) merupakan badan usaha 

milik pemerintah  yang memiliki cakupan 

usaha dalam pengelolaan air minum dan 

pengelolaan sarana air kotor untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

yang mencakup aspek sosial, kesehatan 

dan pelayanan umum.  

Dari penjelasan diatas dapat 

disimpulkan bahwa Perusahaan Daerah 

Air Minum khususnya di kabupaten Hulu 

Sungai Selatan  membutuhkan suatu 

Sistem Informasi Monitoring Pelayanan 

Pelanggan dan Pasang Baru, sehingga 

pelayanan pelanggan terkoordinir dengan 

baik. Berdasarkan uraian tersebut, maka 

peneliti membuat Laporan Proposal 

dengan judul ”SISTEM INFORMASI 

PELAYANAN PELANGGAN PADA 

PERUSAHAAN DAERAH AIR 

MINUM HULU SUNGAI SELATAN”.  

Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari 

permasalahan yang telah di kemukakan di 

latar belakang, maka dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 



1. Sistem informasi pelayanan 

pelanggan masih manual 

menggunakan buku besar. 

2. Tempat menyimpan file masih 

menggunakan komputer yang 

berbeda. 

3. Kesulitan mencari arsip-arsip 

layanan minggu lalu atau bulan lalu. 

Batasan Masalah 
Untuk Mengoptimalkan Kegiatan 

Penulisan laporan kerja praktek ini, maka 

penulis melakukan pembuatan masalah 

hanya pada beberapa hal saja antara lain : 

1. Pembuatan sistem informasi ini 

hanya melayani masalah pelanggan. 

2. Pelayanan pelanggan hanya berupa: 

a. Data tera meter 

Tera meter adalah untuk 

melindungi pelanggan dari 

perilaku tidak baik dari pengelola 

jasa tersebut. 

b. Data ganti meter 

Ganti meter adalah pelayanan 

yang mencakup data-data 

pelanggan yang mengalami 

kerusakan meter, pelanggan yang 

inign mengganti meter wajid 

menyebutkan nama dan nomor 

pelanggan. 

 

c. Data laporan kebocoran 

Laporan kebocoran mencakup 

data-data pelanggan yang melapor 

akan adanya kebocoran disekitar 

pelanggan, pelanggan yang 

melaporkan kebocoran wajib 

menyebutkan nama dan alamat. 

d. Data buka meter 

Buka meter adalah data-data 

pelanggan yang sudah 

berlangganan dan ingin membuka 

kembali dan pernah ditutup oleh 

pihak berwenang karena 

tunggakan yang lebih dari 3 

bulan. 

e. Data tutup meter 

Tutup meter adalah data 

untuk pelanggan yang ingin 

ditutup meternya untuk 

sementara waktu atau dalam 

kurun waktu minimal 1 

tahun. 

f. Data tunggakan rekening air 

Adalah data pelanggan yang 

menunggak lebih dari 2 

bulan mencakup nama 

alamat dan nomor 

pelanggan. 

g. Data pemasangan sambung 

baru 

Adalah data sambung baru 

yang dimana pelanggan 

datang lalu melengkapi 

syarat dibagian hubungan 

langganan lalu ke bagian 

teknisi.  

 

h. Data layanan ganti pipa  

Adalah layanan yang dimana 

pelanggan ingin mengganti pipa 

dari yang plastik ke besi atau 

sebaliknya. 

 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dan manfaat 

pembuatan “SISTEM INFORMASI 

PELAYANAN PELANGGAN PADA 

PERUSAHAAN DAERAH AIR 

MINUM HULU SUNGAI SELATAN” 

yaitu sebagai berikut: 

1. Membuat sistem informasi 

pelayanan pelanggan sehingga 

informasi megenai pelayanan dapat 

terkoordinir dengan baik. 

2. Memberikan suatu informasi yang 

terkomputerisasi sehingga dalam 

pengolahan data dapat lebih efisien 



dan lebih akurat. Mempercepat 

selesainya pelayanan keluhan. 

3. Mempercepat selesainya pelayanan 

keluhan. 

4. Mempermudah mencari data 

dengan hanya membuka aplikasi 

tanpa internet. 

 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian 

“SISTEM INFORMASI 

PELAYANAN PELANGGAN 

PADA PERUSAHAAN DAERAH 

AIR MINUM HULU SUNGAI 

SELATAN” ini adalah:  

1. Dengan adanya sistem informasi 

pelayanan pelanggan yang telah 

dibuat diharapkan dapat dijadikan 

sebagai masukan bagi perusahaan 

untuk memperbaiki pelayanan yang 

telah ada sehingga dapat 

mempermudah perusahaan dalam 

memperoleh data pelayanan 

pelanggan dengan cepat dan akurat. 

2. Memberikan kemudahan dalam 

pengolahan data sehingga dapat 

lebih efisien dan lebih akurat serta 

mempercepat penyelesaian keluhan 

3. Dapat menambah pengetahuan 

penulis dalam membuat data/arsip 

layanan pelanggan. 

Metode Penelitian 
Dalam penelitian “SISTEM 

INFORMASI PELAYANAN 

PELANGGAN PADA PERUSAHAAN 

DAERAH AIR MINUM HULU 

SUNGAI SELATAN” ini, penulis 

menggunakan beberapa metode yang 

digunakan untuk mengumpulkan data 

sebagai identifikasi dan analisa kebutuhan 

sistem, antara lain: 

1. Observasi 

Observasi dilakukan guna untuk 

mengetahui data-data diperlukan yaitu 

dengan terjun langsung kelapangan 

2. Wawancara 

Mengumpulkan informasi melalui 

tanya jawab langsung dengan kepala 

divisi imigrasi untuk mengetahui 

informasi pengolahan surat dan 

pengelolaan  kearsipan, apa saja 

masalah-masalah dalam pengolahan 

surat dan pengelolaan  kearsipan dan 

apa saja yang diperlukan untuk 

pembuatan Aplikasi tersebut. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Sistem Yang Berjalan 
Kegiatan sistem yang sedang 

berjalan dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui dan menentukan masalah yang 

sebenarnya. Sistem yang sedang berjalan 

pada Perusahaan Daerah Air Minum Hulu 

Sungai Selatan perlu dianalisa sebagai 

dasar perencanaan dan pembuatan Sistem 

Informasi Pelayanan Pelanggan Pada 

Perusahaan Daerah Air Minum Hulu 

Sungai Selatan. 

Prosedur yang dilakukan pada 

Perusahaan Daerah Air Minum Hulu 

Sungai Selatan dalam pendataan 

administrasi di input oleh teknisi dan 

pelanggan dengan manual seperti 

pencatatan lalu diketik dengan 

menggunakkan Microsoft Office. Untuk 

pelaporan pun masih pengumpulan dan 

pengelompokan data secara manual. 

Analisis Kebutuhan Sistem 
Analisis kebutuhan sistem 

merupakan kebutuhan yang berisi 

proses-proses apa saja yang nantinya 

dilakukan oleh sistem yang akan 

dibangun atau dikembangkan. Pada 

penelitian ini menggunakan tiga 

kebutuhan sistem yaitu kebutuhan data, 

kebutuhan antar muka, dan kebutuhan 

fungsional yang diperoleh dari hasil 

melakukan observasi dan wawancara. 

Adapun kebutuhan sistem yang 

diharapkan ada pada Sistem Informasi 

Pelayanan Pelanggan Pada Perusahaan 

Daerah Air Minum Hulu Sungai Selatan 

ini adalah : 

1. Sistem harus mampu melakukan 

pengelolaan data dengan cepat, 

aman dan tingkat kemudahan yang 

baik. 



2. Sistem dapat memberikan 

informasi kepada Perusahaan 

Daerah Air Minum Hulu Sungai 

Selatan tentang berapa jumlah 

data pengaduan dan kerusakkan. 

3. Tenaga teknisi dapat mengakses 

sistem agar mengontrol laporan 

pengaduan agar secara cepat di 

proses untuk perbaikkan. 

Rancangan Model Sistem 

Perancangan sistem adalah 

merancang atau mendesain sistem yang 

baik, isinya adalah langkah-langkah 

operasi dalam pengolahan data dan 

prosedur untuk operasi sistem. Kegiatan 

yang dilakukan pada tahap ini yaitu 

merancang atau mendesain sistem yang 

baik, mendesain pemodelan sistem yang 

baik, mengenali dan mendefinisikan 

masalah pembuatan sistem ini sehingga 

jika ada kesalahan ada alternatif 

pemecahan 

1.Diagram Konteks 

Diagram konteks Sistem Informasi 

Pelayanan Pelanggan Pada Perusahaan 

Daerah Air Minum Hulu Sungai Selatan 

adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 3. 1 Diagram Konteks 

 

2.Data Flow Diagram 
Data Flow Diagram Sistem 

Informasi Pelayanan Pelanggan Pada 

Perusahaan Daerah Air Minum Hulu 

Sungai Selatan adalah sebagai berikut :  

 

 

Gambar 3. 2 Data Flow Diagram 

Rancangan Basis Data 

Database adalah kumpulan data 

yang disimpan secara sistematis didalam 

komputer dan dapat diproses 

menggunakan sistem untuk menghasilkan 

suatu informasi. Pendefinisian database 

meliputi spesifikasi berupa tipe data, 

struktur, dan juga batasan-batasan data 

yang akan disimpan. Database merupakan 

aspek yang penting dalam sistem informasi 

sebab database merupakan pusat 

penyimpanan data yang akan diproses 

lebih lanjut. Database menjadi penting 

karena dapat menghindari data yang sama, 

hubungan antar data yang tidak jelas, 

organisasi data, dan juga update data yang 

rumit. 

1. Tabel Users 

Tabel 3. 1 Tabel Users 



 

2. Tabel Wilayah 

Tabel 3. 2 Tabel Wilayah 

 

3. Tabel Pelanggan 

Tabel 3. 3 Tabel Pelanggan 

 

 

4. Tabel Tarif 

Tabel 3. 4 Tabel Tarif 

 

5. Tabel Keluhan 

Tabel 3. 5 Tabel Keluhan 

 

6. Tabel Buku Tutup Meter 

Tabel 3. 6 Tabel Buku Tutup Meter 

 

7. Tabel Tunggakan Rekening Air 

Tabel 3. 7 Tabel Tunggakan Rekening Air 



 

Langkah-langkahPembuatan Sistem 

Penulis membuat Sistem Informasi 

Pelayanan Pelanggan Pada Perusahaan 

Daerah Air Minum Hulu Sungai Selatan 
dengan 5 langka, yaitu: 

1. Tahap Perencanaan Sistem 

Tahap ini merupakan suatu 

rangkaian kegiatan sejak ide pertama yang 

melatar belakangi pelaksanaan 

pengembangan sistem tersebut dibuat. 

Keuntungan-keuntungan yang diperoleh 

jika proyek pengembangan sistem 

informasi direncanakan secara matang 

mencakup ruang lingkup, organisasi, dan 

kegiatan. 

2. Tahap Analisis Sistem 

Analisis sistem dapat didefinisikan 

sebagai penguraian dari suatu sistem 

informasi yang utuh ke dalam bagian-

bagian komponennya dengan maksud 

untuk mengidentifikasikan dan 

mengevaluasi permasalahan-

permasalahan, kesempatan-kesempatan, 

hambatan-hambatan yang terjadi dan 

kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan 

sehingga dapat diusulkan perbaikan-

perbaikan. 

3. Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini langkah-langkah 

rancangan sistem mencakup detail 

rancangan sistem, rancang bangun sistem, 

konfigurasi sistem, dan menyiapkan 

penerapan aplikasi. 

4. Tahap Pembangunan Fisik 

Berdasarkan desain yang telah 

dibuat, konstruksi atau pengembangan 

sistem yang sesungguhnya (secara fisik) 

dibangun dalam suatu konstruksi teknologi 

informasi dalam skala yang lebih detail. 

5. Tahap Implementasi 

Tahap implementasi merupakan 

tahap yang paling kritis karena untuk 

pertama kalinya sistem informasi akan 

dipergunakan didalam organisasi. 

Hasil Tampilan Aplikasi 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Halaman Login 

Tampilan menu login untuk 

admin, teknisi dan user melakukan 

login dengan cara memasukkan 

data username dan password 

seperti gambar di bawah   

 

Gambar 4. 1 Tampilan Halaman 

Login 

2. Halaman Menu Utama Admin 

Tampilan menu beranda 

admin ini adalah tampilan awal 

pada saat admin telah melakukan 

login dan masuk ke menu beranda 

seperti gambar di bawah  



 Gambar 4. 2 Tampilan Halaman 

Menu Utama Admin 

3. Halaman Menu Utama Teknisi 

Tampilan menu beranda 

teknisi ini adalah tampilan awal 

pada saat teknisi  telah melakukan 

login dan masuk ke menu beranda 

seperti gambar di bawah 

 Gambar 4. 3 Tampilan Halaman Menu 

Utama Teknisi  

4. Halaman Menu Utama Users 

Tampilan menu beranda 

user ini adalah tampilan awal pada 

saat user telah melakukan login dan 

masuk ke menu beranda seperti 

gambar di bawah 

 Gambar 4. 4 Tampilan Halaman Menu 

Users  

5. Halaman Tabel Keluhan Users 

Tampilan menu Tabel 

keluhan user ini menampilkan data 

keluhan dari pelanggan   

 Gambar 4. 5 Tampilan Halaman Keluhan 

Users  

6. Halaman Input Keluhan Users 

Tampilan menu keluhan ini 

menampilkan form-form untuk 

menginput keluhan pelanggan   

 Gambar 4. 6 Tampilan Halaman Input 

Keluhan Users  

7. Halaman Tabel Buka Meter 



Tampilan menu form buka 

meter ini menampilkan form-form 

untuk menambahkan data buka 

meter dengan button simpan dan 

tutup gambar seperti di bawah 

 Gambar 4. 7 Halaman Tabel Buka 

Meter  

8. Halaman Tabel Tutup Meter 

Tampilan menu form tutup 

meter ini menampilkan form-form 

untuk menambahkan data buka 

meter dengan button simpan dan 

tutup gambar seperti di bawah 

 

 
Gambar 4. 8 Halaman Tabel 

Tutup Meter  

9. Halaman Tabel Ganti Meter 
Tampilan menu ganti meter menampilkan 
data layanan laporan ganti meter yang selesai 
di proses teknisi seperti gambar di bawah 

 Gambar 4. 9 Halaman Tabel 

Ganti Meter  

10. Halaman Tabel Tera Meter 

Tampilan menu tera meter 

menampilkan data layanan laporan 

tera meter yang selesai di proses 

teknisi seperti gambar di bawah 

 

Gambar 4. 10 Halaman Tabel 

Tera Meter  

11. Halaman Tabel Kebocoran 

Tampilan menu tabel 

kebocoran ini menampilkan data 

layanan laporan kebocoran yang 

selesai di proses teknisi seperti 

gambar di bawah 

 

Gambar 4. 11 Halaman Tabel Kebocoran 

12. Halaman Tabel Tunggakan 

Rekening Air 

Tampilan menu tunggakan 

rekening air menampilkan data 

layanan laporan tunggakan 

rekening air yang telah di 

tambahkan oleh admin seperti 

gambar di bawah 

 



Gambar 4. 12 Halaman Tabel 

Tunggakan Rekening Air 

 

13. Halaman Tabel Ganti Pipa  

Tampilan menu ganti pipa 

menampilkan data layanan laporan 

ganti pipa yang selesai di proses 

teknisi seperti gambar di bawah 

 

Gambar 4. 13 Halaman Tabel 

Ganti Pipa  

14. Halaman Tabel Kinerja Teknisi 

Tampilan menu kinerja 

teknisi menampilkan data layanan 

laporan kinerja teknisi yang selesai 

di proses teknisi seperti gambar di 

bawah 

 

Gambar 4. 14 Halaman Tabel 

Kinerja Teknisi 

15. Halaman Tabel Pelanggan 

Berdasarkan Wilayah 

Tampilan menu Pelanggan 

Berdasarkan Wilayah 

menampilkan data layanan laporan 

pelanggan berdasarkan wilayah 

yang telah ditambahkan oleh admin 

 

Gambar 4. 15 Tabel Pelanggan 

Berdasarkan Wilayah 

16. Halaman Tabel Wilayah Yang 

Sering Mengalami Keluhan 

Tampilan menu jumlah 

wilayah yang sering mengalami 

keluhan menampilkan data laporan 

jumlah wilayah yang sering 

mengalami keluhan dari pelanggan 

seperti gambar dibawah 

 

Gambar 4. 16 Halaman Tabel 

Yang Sering Mengalami Keluhan 

17. Halaman Tabel Jumlah Permintaan 

/ Keluhan Dalam 1 Tahun 

Tampilan menu jumlah 

permintaan / keluhan dalam 1 

tahun menampilkan data laporan 

jumlah permintaan / keluhan 

pelanggan dalam 1 tahun seperti 

gambar di bawah 



 

Gambar 4. 17 Halaman Tabel Jumlah 

Permintaan / Keluhan Dalam 1 Tahun  

18. Halaman Tabel Wilayah Yang 

Mengalami Kerusakkan  

Tampilan menu wilayah yang 

sering mengalami keluhan 

menampilkan data laporan wilayah 

yang sering mengalami keluhan 

dari pelanggan seperti gambar 

dibawah 

 

Gambar 4. 18 Halaman Tabel Jumlah Wilayah 
Yang Mengalami Kerusakkan 

19. Halaman Tabel Jumlah Pelanggan 

Berdasarkan Wilayah 

Tampilan menu jumlah 

pelanggan bedasarkan wilayah 

menampilkan data laporan jumlah 

pelanggan bedasarkan wilayah 

yang ditambahkan oleh admin 

seperti gambar dibawah 

 

Gambar 4. 19 Halaman Tabel Jumlah 

Pelanggan Berdasarkan Wilayah  

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Halaman Tampilan Laporan Buka 

Meter 

 Gambar 4. 20 Tampilan Laporan Buka 

Meter  

2. Halaman Tampilan Laporan 

Tutup Meter 

 

Gambar 4. 21 Tampilan Laporan Tutup 

Meter  

3. Halaman Tampilan Laporan 

Ganti Meter 



 

Gambar 4. 22 Tampilan Laporan Ganti 

Meter  

 

4. Halaman Tampilan Laporan 

Tera Meter 

 

Gambar 4. 23 Tampilan Laporan Buka 

Meter  

5. Halaman Tampilan Laporan 

Kebocoran 

 
Gambar 4. 23 Tampilan Laporan 

Kebocoran 

6. Halaman Tampilan Laporan 

Tunggakan Rekening Air 

 
Gambar 4. 25 Tampilan Laporan Buka 

Meter  

7. Halaman Tampilan Laporan 

Ganti Pipa  



 
Gambar 4. 26 Tampilan Laporan Buka 

Meter  

8. Halaman Tampilan Laporan 

Kinerja Teknisi 

 

Gambar 4. 21 Tampilan Laporan Kinerja 
Teknisi 

9. Halaman Tampilan Laporan 

Pelanggan Berdasarkan Wilayah 

 

Gambar 4. 22 Tampilan Laporan 

Pelanggan Berdasarkan Wilayah  

 

10. Halaman Tampilan Laporan 

Wilayah Yang Sering Mengalami Keluhan

 
Gambar 4. 23 Tampilan Laporan 

Wlayah Yang Sering 

Mengalami Keluhan 

11. Halaman Tampilan Laporan 

Jumlah Pelanggan 

 

Gambar 4. 24 Tampilan Laporan Jumlah 

Pelanggan  

12. Halaman Tampilan Laporan 

Jumlah Permintaan / Keluhan 

Dalam 1 Tahun 



 
Gambar 4. 25 Tampilan Laporan Jumlah 

Permintaan / Keluhan Dalam 1 Tahun 

13. Halaman Tampilan Laporan 

Jumlah Wilayah Yang 

Mengalami Kerusakkan  

 
Gambar 4. 26 Tampilan Laporan Jumlah 

Wilayha Yang Mengalami 

Kerusakkan 

Pengujian 
Pada tahap ini akan dilakukan 

pengujian sistem yang bertujuan untuk 

menemukan kesalahan kesalahan atau 

kekurangan kekurangan pada perangkat 

lunak yang diuji. Pengujian bermaksud 

untuk mengetahui perangkat lunak yang 

dibuat sudah memenuhi kriteria yang 

sesuai dengan tujuan perancangan 

perangkat lunak tersebut.  

Pengujian perangkat lunak ini 

menggunakan pengujian black box. 

Pengujian black box berfokus pada 

persyaratan fungsional perangkat lunak 

tanpa menguji desain dan program. 

PENUTUP 

Kesimpulan 
 Setelah melewati beberapa tahapan 

yaitu analisis sistem, desain, perancangan, 

pengujian dan implementasi maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa Sistem 

Informasi Pelayanan Pelanggan Pada 

Perusahaan Daerah Air Minum Hulu 

Sungai Selatan dapat memudahkan admin, 

teknisi dan user dalam pendataan sudah 

tidak menggunakan buku besar dan 

memudahkan dalam pencarian arsip arsip 

yang diperlukan, pelayanan pelanggan 

terkoordinir dengan baik, pengolahan data 

dapat lebih efisien dan lebih akurat, 

keluhan keluhan pelanggan yang masuk 

pun cepat selesainya. Serta dari segi 

laporan bisa langsung otomatis hanya 

memfilter data yang di ingin kan maka 

laporan akan tercetak.  

Saran 
Pada Sistem Informasi Pelayanan 

Pelanggan Pada Perusahaan Daerah Air 

Minum Hulu Sungai Selatan ini masih 

memiliki kekurangan sehingga perlu 

adanya penyempurnaan dan 

pengembangan lebih lanjut kedepannya. 

Berikut beberapa hal yang perlu di 

sempurnakan dan dikembangkan pada 

aplikasi ini: 

1. Dibutuhkan fitur tambahan seperti ada 

notifikasi yang otomatis masuk pada 

saat keluhan dari users masuk. 

2. Sistem Informasi Pelayanan Pelanggan 

Pada Perusahaan Daerah Air Minum 

Hulu Sungai Selatan perlu 

pengembangan lagi menjadi sistem 

aplikasi Android yang dapat 



memudahkan admin atau user dalam 

mengakses Aplikasi tersebut. 
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