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ABSTRAK  
 

Data monitoring pelayanan penyambungan di PLN saat ini sudah terkomputerisasi namun masih 
menggunakan MS.Excel yang di dalamnya memiliki banyak sekali data pelanggan yang mengajukan pelayanan 
penyambungan beserta rinican biaya nya dan untuk penyimpanan data di MS.Excel dengan banyak data ini 
sangat berbahaya karena bisa saja file tersebut corrupt dan untuk pengolahan data monitoring pelayanan 
pengaduan, saat ini pelanggan masih banyak melakukan pengaduan lewat email atau telepon atau sosial media 
untuk melaporkan gangguan dalam hal listrik karena kebanyakan yang melaporkan pelayanan pengaduan lewat 
email atau telepon atau sosial media maka operator akan mengalami kesusahan menjawab semua gangguan yang 
terjadi karena alternatif pengaduan yang terbatas.Dari permasalahan tersebut memunculkan gagasan untuk 
membuat sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu para pegawai PLN dalam meningkatkan kinerja 
pengolahan data monitoring pelanggan yang mengajukan pelayanan penyambungan dan pengolahan data 
monitoring pelayanan pengaduan dengan alternatif baru untuk melakukan pelayanan pengaduan supaya 
operator tidak mengalami kesusahan untuk menerima laporan pengaduan dari alternatif yang terbatas pada PT. 
PLN (PERSERO) UP3 CABANG BANJARMASIN. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan 
MySQL sebagai database penyimpanan data.Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan para 
pegawai dalam melakukan pengelohan data monitoring pelayanan penyambungan dan pelayanan pengaduan 
lebih cepat dan efisien dan memudahkan operator layanan pengaduan untuk menerima laporan gangguan dengan 
alternatif lain yang akan disediakan dalam aplikasi ini. 
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ABSTRACT 
 

Connection service monitoring data at PLN is now computerized but still uses MS.Excel which has a lot 
of customer data that applies for connection services along with details of their costs and for data storage in 
MS.Excel with a lot of data this is very dangerous because it could be a file the data is corrupt and for data 
processing monitoring complaints services, currently customers still make complaints via email or telephone or 
social media to report disturbances in terms of electricity because most of them report complaints services via 
email or telephone or social media, the operator will have difficulty answering all disturbances that occur due to 
limited alternative complaints. From these problems the idea of making an application that can be used to help 
PLN employees improve the performance of monitoring data processing for customers who apply for connection 
and service services is raised. processing complaint service monitoring data with new alternatives to provide 
complaint services so that operators do not experience difficulties in receiving complaint reports from alternatives 
that are limited to PT. PLN (PERSERO) UP3 BANJARMASIN BRANCH. The programming languages used are 
PHP and MySQL as data storage databases. With this application, it is expected to make it easier for employees 
to perform data processing, monitoring connection services and complaint services more quickly and efficiently 
and make it easier for complaint service operators to receive reports of disturbances with other alternatives that 
will provided in this application. 
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PENDAHULUAN  
PT. PLN (PERSERO) UP3 Cabang Banjarmasin sebagai salah satu unit distribusi PLN melaksanakan tugas 

untuk menjual dan mendistribusikan energi listrik kepada pelanggan secara memuaskan. PT. PLN melalui unit-
unit distribusi yang ada dibawahnya melaksanakan tugas untuk menjual dan mendistribusikan energi listrik yang 
dihasilkan oleh unit pembangkit kepada pelanggan yang disertai dengan upaya menciptakan kepuasan kepada 
pelanggan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan dapat melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain 
yang berkepentingan serta tidak merugikan. 

PT. PLN (PERSERO) UP3 Cabang Banjarmasin saat ini memiliki sebuah sistem informasi yang dapat 
digunakan untuk melakukan pendataan dan monitoring pelanggan yang mengajukan pelayanan 
penyambungan(Yanbung) kepada PLN yang masih menggunakan Microsoft Excel. Permasalahan yang dihadapi 
diantaranya susah dan lama nya mencari data pelanggan karena banyaknya isi data di dalam satu buah file 
Microsoft Excel, ukuran file utama yang sangat besar sehingga dapat memperlambat kinerja pegawai karena 
membutuhkan waktu yang lama untuk membuka file utama ini , Memasukkan data file excel dari petugas-petugas 
yang akan dimasukkan ke dalam file utama di microsoft excel, melakukan pengecekan kembali apabila ada data 
yang salah ter-input di dalam file yang sangat tidak efisien waktu, layout antarmuka file utama di Microsoft Excel 
yang sangat tidak enak dilihat bagi user karena terlalu banyaknya data di dalam nya.  

Monitoring pelayanan pengaduan sudah terkomputerisasi dan memiliki banyak cara untuk melakukan 
pengaduan seperti lewat telpon atau email atau sosial media nya PLN, dengan alternatif pengaduan yang terbatas 
maka operator akan mengalami kesusahan untuk mendata pelanggan yang melaporkan gangguan. 

Untuk mengatasi permasalahan yang sudah disebutkan maka sangat diperlukan adanya sebuah aplikasi 
pengolahan data monitoring untuk pelayanan penyambungan dan pelayanan pengaduan agar dapat mempermudah 
pegawai untuk proses pendataan pelanggan yang mengajukan pelayanan penyambungan sekaligus perhitungan 
biaya yang diperlukan dan untuk mempermudah operator dalam menangani laporan gangguan dengan alternatif 
lain yang akan disediakan di aplikasi ini serta pembuatan data monitoring nya pada PT.PLN (PERSERO) UP3 
Cabang Banjarmasin. 

Dengan adanya aplikasi pengolahan data monitoring ini maka sangat diharapkan dapat menggantikan 
proses pendataan pelanggan yang mengajukan pelayanan penyambungan yang masih menggunakan excel dan 
dapat meminimalisir kesalahan pada saat proses peng-inputan data pelanggan dan biaya serta menambah variasi 
pelanggan yang ingin melakukan pengaduan 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dibuat suatu “APLIKASI PENGOLAHAN DATA 
MONITORING PELAYANAN PENYAMBUNGAN (YANBUNG) DAN PELAYANAN PENGADUAN 
BERBASIS WEB DI PT.PLN (PERSERO) UP3 CABANG BANJARMASIN”. 
 
METODE  
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Observasi 

Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan melihat secara langsung ke lapangan untuk mengambil data 
yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan untuk pembuatan aplikasi ini. 

2. Wawancara  
Wawancara adalah suatu metode yang diterapkan dengan cara bertanya secara langsung tentang data yang 
diperlukan dengan pihak yang bersangkutan di PT.PLN. 

3. Studi Pustaka dan Studi Dokumentasi 
Penelitian ini dilakukan dengan mencari referensi-referensi yang relevan dengan objek yang akan diteliti 
dari perpustakaan atau internet yang bersumber dari buku-buku, teks maupun jurnal ilmiah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil dari penelitian ini yaitu berupa Aplikasi Pengolahan Data Monitoring Pelayanan 

Penyambungan(YANBUNG) Dan Pelayanan Pengaduan Berbasis Web Di PT.PLN (PERSERO) UP3 Cabang 
Banjarmasin yang dapat membantu kinerja pegawai untuk melakukan monitoring data pelanggan yang 
mengajukan pelayanan penyambungan maupun pelayanan pengaduan dengan efektif dan efisien serta memberi 
alternatif untuk pelanggan melakukan pelayanan pengaduan pada PT.PLN (PERSERO) UP3 Cabang 
Banjarmasin.  
 
Flowmap Sistem yang berjalan 
 

 
 

Gambar 1. 1 Flowmap sistem pelayanan penyambungan yang berjalan 

Untuk alur pelayanan penyambungan : 
1. Pelanggan Mendatangi Kantor PT.PLN dan melakukan pengisian form untuk pengajuan yang 

diinginkan. 
2. Pegawai akan menerima form pengajuan pelanggan. 
3. Pegawai akan memberi info ke petugas survey untuk melakukan survey ke tempat pelanggan yang 

melakukan pengajuan. 
4. Apabila survey selesai maka pelanggan harus melakukan pembayaran biaya ke loket pembayaran. 
5. Apabila pembayaran sudah lunas maka pegawai akan memberi info ke teknisi pelayanan 

penyambungan untuk melakukan pengerjaan secepat mungkin ke tempat pelanggan. 
6. Apabila pengerjaan selesai, pegawai akan membuat laporan di dalam aplikasi microsoft excel. 
7. Data hasil laporan akan diserahkan ke manajer untuk ditandatangani. 

 



 

 
Gambar 1. 2 Flowmap sistem pelayanan pengaduan yang berjalan 

Untuk alur pelayanan pengaduan : 
1. Pelanggan akan menghubungi Nomor telpon 123 atau menghubungi melalui sosial media PLN untuk 

melakukan laporan pengaduan dengan mengisi form yang diberikan. 
2. Operator akan menerima laporan pengaduan dari pelanggan dan akan memberi info ke teknisi 

pelayanan pengaduan untuk segera melakukan perbaikan ke tempat pelanggan yang melaporkan. 
3. Apabila perbaikan selesai maka operator akan membuat laporan di dalam file Microsoft Excel. 
4. Hasil laporan akan diserahkan ke manajer untuk ditandatangani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Berikut ini merupakan gambaran Use Case dari Metode UML (Unified Modelling Languange) yang digunakan 
untuk membangun Aplikasi Pengolahan Data Monitoring Pelayanan Penyambungan(YANBUNG) Dan Pelayanan 
Pengaduan Berbasis Web Di PT.PLN (PERSERO) UP3 Cabang Banjarmasin ini, yaitu : 

 
Gambar 1. 3 Use Case Diagram 

 
 
 
 
 
 



 

Berikut ini merupakan gambaran Class Diagram dari Aplikasi Pengolahan Data Monitoring Pelayanan 
Penyambungan(YANBUNG) Dan Pelayanan Pengaduan Berbasis Web Di PT.PLN (PERSERO) UP3 Cabang 
Banjarmasin ini, yaitu : 

 
 

Gambar 1. 4 Class Diagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tampilan Antar Muka Masukan Sistem  
Adapun beberapa hasil dari implementasi tampilan menu antar muka masukan sistem sebagai berikut : 

1. Tampilan Login 
Pada aplikasi ini hak akses user dibagi menjadi 7 hak akses atau level yaitu Admin, Manajer, Pegawai, 
Operator, Petugas Survey, Teknisi Pelayanan Penyambungan dan Teknisi Pelayanan Pengaduan. 
Masing-masing user harus memasukkan username dan password yang sudah pernah dibikin dengan 
benar supaya bisa masuk ke halaman dashboard masing-masing level. 

 

Gambar 1. 5 Login 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2. Dashboard 
Dashboard pada gambar ini merupakan tampilan dashboard untuk user pegawai, dashboard merupakan 
halaman tampilan depan bagi tiap user yang berhasil login dan tiap user memiliki tampilan dashboard 
yang berbeda-beda sesuai dengan hak aksesnya atau levelnya. 

 

Gambar 1. 6 Dashboard Pegawai 



 

 
3. Form Input Data Pasang Baru (Pelanggan) 

Form input Data Pasang Baru dapat diakses oleh pelanggan yang ingin melakukan pasang baru, 
pelanggan tidak perlu login ke dalam aplikasi untuk mengakses halaman ini. 
 

 

Gambar 1. 7 Input Data Pasang Baru (Pelanggan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 
Untuk tampilan antarmuka keluaran sistem (Output) akan ditampilkan hasil laporan atau ouput dari inputan data 
mentah yang sudah selesai di proses dalam sistem 
 

1. Laporan Data Pasang Baru 

 

Gambar 1. 8 Laporan Data Pasang Baru 

2. Laporan Data Perubahan Daya 

 

Gambar 1. 9 Laporan Data Perubahan Daya 

 
 



 

3. Laporan Data Penyambungan Sementara / Multiguna 

 

Gambar 1. 10 Laporan Data Penyambungan Sementara / Multiguna 

4. Laporan Data Pelayanan Pengaduan 

 

Gambar 1. 11 Laporan Data Pelayanan Pengaduan 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

5. Laporan Data Pelanggan 

 

Gambar 1. 12 Laporan Data Pelanggan 

 
PENUTUP 

 
Kesimpulan 

Setelah melalui beberapa tahapan dan pembahasan penelitian ini untuk menghasilkan Aplikasi 
Pengolahan Data Monitoring Pelayanan Penyambungan dan Pelayanan Pengaduan Berbasis Web di PT.PLN 
(PERSERO) UP3 Cabang Banjarmasin, maka kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut : 

1. Aplikasi Pengolahan Data Monitoring Pelayanan Penyambungan dan Pelayanan Pengaduan Berbasis 
Web di PT.PLN (PERSERO) UP3 Cabang Banjarmasin dibuat untuk mempermudah dan mempercepat 
pekerjaan untuk semua pegawai di PT.PLN (PERSERO) UP3 Cabang Banjarmasin dalam pengolahan 
data monitoring dan pelayanan pengaduan. 

2. Aplikasi Pengolahan Data Monitoring Pelayanan Penyambungan dan Pelayanan Pengaduan Berbasis 
Web di PT.PLN (PERSERO) UP3 Cabang Banjarmasin memberi alternatif untuk melakukan layanan 
pengaduan kepada pelanggan. 

Saran 

Penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga diperlukan saran untuk penyempurnaan 
Aplikasi Pengolahan Data Monitoring Pelayanan Penyambungan dan Pelayanan Pengaduan Berbasis Web di 
PT.PLN (PERSERO) UP3 Cabang Banjarmasin , Adapun saran yang diberikan untuk aplikasi ini, adalah: 

1. Aplikasi bisa dikembangkan lagi dalam hal alternatif notifikasi, seperti melalui sms dengan nomor 
handphone. 

2. Menambahkan keamanan pada aplikasi dan database. 
3. Menambahkan kode barcorde untuk tanda tangan di dalam semua laporan cetak. 
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