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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan internet yang semakin pesat mempunyai peranan 

cukup besar dalam bertukar informasi dan komunikasi secara cepat tanpa 

batas wilayah, ruang dan waktu demikian halnya dalam website pelayanan 

pelanggan pada PT. Telekomunikasi (PT. Telkom) dituntut untuk 

memanfaatkan perkebangan internet, adapun kelebihan internet untuk 

media lain yang sifatnya  flexsibel dan membantu dalam produktivitas 

kerja, yakni penggunaan waktu lebih efisen Seiring perkembangan zaman 

internet sangat dibutuhkan setiap orang karena dapat memberikan 

informasi secara realtime, dapat berkomunikasi dengan jarak jauh, dapat 

mempublikasikan web, dan menghemat biaya.  

Website merupakan media publikasi elektronik yang memiliki 

banyak keungulan diantaranya keunggualan jelajah, yaitu media dengan 

jejaring paling luas untuk menambah relasi pendapatan di dunia world 

wide web (www), tidak terbatas oleh waktu dan tak tersekat oleh batas 

wilayah.  Keunggulan teknologi yaitu era globalisasi dan trasnformasi 

sistem informasi.  

Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia, 

terutama terhadap pelayanan jasa telekomunikasi semakin meningkat pula 

permintaan kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan tekhnologi, 
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sehingga perusahaan seperti PT. Telkom harus mampu melayani 

kebutuhan masyarakat dengan cara meningkatkan jumlah satuan 

sambungan dan mutu dari fasilitas telekomunikasi. Supaya untuk 

meningakatkan pelayanan tersebut maka PT. Telkom akan menerapakan 

kebijakan pelayanan terbaik, citra terbaik dan hasil terbaik, agar pemakai 

jasa layanan Telkom mendapatkan kepuasan.  

Adapun  pelayanan jasa PT. Telkom yang meliputi pelayanan 

pemasangan telepon yang meliputi pemasangan speedy dan juga di dukung 

dengan  layanan trimitra, layanan telkom memo dan juga layanan keluhan, 

dimana dari layanan tersebut bisa meningkatkan kualitas pelayanan PT. 

Telkom.  

PT. Telkom adalah perusahan informasi dan komunikasi serta jasa 

dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. PT. Telkom 

selaku pengelola perusahan telekomunikasi mengalami surplus permintaan 

yang luar biasa, hampir di seluruh daerah pemasaran Indonesia. Sedangkan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mencapai pertumbuhan paling 

cepat dibandingkan dengan negara lain, yang tentu sangat memerlukan 

dukungan infra struktur berupa telekomunikasi. Tidak ada jalan lain bagi 

PT. Telkom kecuali untuk memenuhi permintaan tesebut sehinga tidak 

kehilanagan peluang yang sangat langka dibandingkan dengan bentuk 

usaha jenis lain. 
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Tabel 1.1  Data Pelayanan Pelanggan PT. Telkom Per Bulan 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Divisi unit pelayanan pelanggan PT Telkom A .Rivai 

Palembang 

PT. Telkom dalam proses pengelolaan data pelayanan pelanggan 

Telkom pada data pelayanan pelanggan mengalami permasalahan dan 

kendala yaitupengarsipan data belum terstruktur terutama pada 

pelayanan pelanggan di karenakan tempat penyimpanan dokumen 

layanan pelanggan masih belum adanya perencanaan laporan dari 

Telkom kepada  Divisi Barat witel sumsel. Maka penulis tertarik untuk 

menyempurnakan sistem yang berjalan untuk mempermudah pekerjaan 

pada pelayanan pelanggan Telkom palembang dengan adanya 

penetapan sistem informasi yang baik data yang tersedia akan lebih 

akurat. 
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Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk 

membuat  ”Website pelayanan pelanggan Telkom (Studi kasus PT. 

Telkom Divisi Barat Witel Sumsel)”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan  masalah dalam penelitian ini yaitu : “bagaimana 

membuat   website pelayanan pelanggan PT Telkom”.  

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak terlalu luas penulis membatasi masalah 

yang  akan dibahas  dengan 2 cara yaitu: 

1. Online  

Dimana web secara online bisa diakses oleh semua pelanggan 

telkom dan untuk mendaftar pemaasangan baru baik telepon maupun 

speedy dan memberikan saran.   

2. Ofline  

Sedangkan web secara ofline bisa di akses oleh admin yang 

dimana admin bisa memproses permintaan pemasangan telepon dan 

speedy. 

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.4.1   Tujuan penelitian  

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk membantu                             

informasi website pelayanan pelanggan PT. Telkom. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Mahasiswa 

Mendapat pengetahuan baru cara merancang dan membuat 

website pelayanan pelanggan Telkom Divisi Barat Witel Sumsel agar 

lebih efektif dan efesien . 

2. Bagi Pihak perusahaan 

 Adapun manfaat dari website pelayanan pelanggan Telkom 

yaitu :  

1. Memberikan solusi untuk mengatasi kendala dalam pengelolah 

website pelayanan pelanggan PT .Telkom. 

2. Memberikan kemudahan kepada pihak yang terkait pada PT. 

Telkom dalam membuat website pelayanan pelanggan. 

3. Bagi Akademik 

Sebagai bahan reverensi dan pengembangan bagi penelitian 

yang akan datang agar membuat skipsi yang lebih baik. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang 

diuraikan sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini penulis penulis akan menguraikan tentang latar 

belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum 

perusahaan meliputi sejarah singkat perusahaan, visi dan misi 

serta struktur organisasi PT. Telkom Palembang. 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang penjabaran landasan teori 

tersebut secara garis besar, menguraikan perancangan sistem 

yang digunakan serta metodologi pengembangan sistem. 

BAB IV   METODE PENELITIAN 

Pada bab menjelaskan tentang waktu dan lokasi 

penelitian,jenis data dan teknik pengumpulan data , jenis 

penelitian, alat dan teknik pengembangan sistem yang di 

gunakan. 

BAB V    HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini penulis akan membahas tentang analisa sistem, 

analisis hasil penelitian, desain sistem yang diusulkan, serta 

hasil dan pembahasan. 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menguraikan beberapa simpulan dari 

pembahasan masalah dari bab-bab sebelumnya serta 

memberikan saran bermanfaat bagi PT. Telkom Palembang. 

 



7 
 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Profil Perusahaan 

2.1.1. Sejarah Perusahaan 

 PT  TELKOM adalah  perusahaan informasi dan komunikasi  

serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di 

Indonesia. Pada awalnya di kenal sebagai sebuah badan usaha swasta 

penyedia layanan pos dan telegrap atau dengan nama “JAWATAN”.  

 PT TELKOM berlokasi di Jln. Kapten A. Rivai No. 20 

Palembang. PT TELKOM memiliki  status pertama kali didirikan Pada 

tahun 1961 Status jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan 

Telekomunikasi (PN Postel),PN Postel dipecah menjadi Perusahaan 

Negara Pos dan Giro (PN Pos & Giro), dan  Perusahaan Negara 

Telekomunikasi (PN Telekomunikasi). Dan pada tahun 1974 PN 

Telekomunikasi disesuaikan menjadi Perusahaan Umum 

Telekomunikasi (Perumtel) yang menyelenggarakan jasa 

telekomunikasi nasional maupun internasional. Pada tanggal 14 

November 1995 di resmikan PT. Telekomunikasi Indonesia sebagai 

nama perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia.  

TELKOM merupakan salah satu BUMN yang sahamnya saat ini 

dimiliki oleh Pemerintah Indonesia (51,19%) dan oleh publik sebesar 

48,81%. Sebagian besar kepemilikan saham publik (45,58%) dimiliki 
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oleh investor asing, dan sisanya(3,23%) oleh investor dalam negeri. 

TELKOM juga menjadi pemegang saham mayoritas di 9 anak 

perusahaan, termasuk PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). 

TELKOM menyediakan jasa telepon tetap kabel (fixed wire line), jasa 

telepon tetap nirkabel (fixed wireless), jasa telepon bergerak (mobile 

service), data/internet serta jasa multimedia lainnya. Tahun 2001 

TELKOM membeli 35% saham Telkomsel dari PT INDOSAT sebagai 

bagian dari implementasi restrukturisasi industri jasa telekomunikasi di 

Indonesia yang ditandai dengan penghapusan kepemilikan bersama dan 

kepemilikan silang antara TELKOM dan INDOSAT. 

 Sejak bulan Agustus 2002 terjadi duopoli penyelenggaraan  

telekomunikasi lokal. Dalam meningkatkan usahanya serta memberikan 

proteksi yang sesuai dengan keinginan masyarakat, PT.Telkom telah 

membuka kantor-kantor Cabang dan Perwakilan yang terdapat di 

berbagai regional yang terdiri dari : 7 DIVRE yaitu Divre 1 Sumatera, 

Divre 2 Jakarta, Divre 3 Jawa Barat, Divre 4 Jawa Tengah & 

DI.Yogyakarta, Divre 5 Jawa Timur, Divre 6 Kalimantan, Divre 7 

Kawasan Timur Indonesia. PT. Telkom Juga mempunyai anak 

perusahaan seperti, Telkomsel, Telkomvision/Indonusa, Infomedia, 

Graha Sarana Duta / GSD, Patrakom, Bangtelindo, PT FINNET 

Indonesia 
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2.1.2.   Visi dan Misi Perusahaan 

1.  Visi 

PT. Telkom dalam menjalankan organisasinya memiliki visi 

yaitu menjadi pelaku inforkom terkemuka di kawasan regional . 

2.   Misi 

Memberikan layanan “one Step inforkom”degan kualitas 

yang prima dan harga kompetitif, mengolah usaha dengan cara 

yang terbaik dengan mengoptimalkan SDM yang unggul, dengan 

teknologi yang kompetitif dengan business partner yang sinergi. 

 

2.1.3. Struktur Organisasi dan Urain Tugas Wewenang 

Struktur organisasi adalah susunan atau hubungan antara bagian-

bagian dalam suatu kerja perusahaan atau organisasi dan menunjukan 

berbagai tingkat aktivitas yang berkaitan satu dengan yang lainya serta 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam organisasi 

sehingga setiap anggota dapat mengetahui  tugas dan tanggung-jawab 

terhadap pekerjaan yang telah ia kerjakan. Gambar 2.1 berikut ini 

adalah struktur organisasi perusahaan: 
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Stuktrur Organisasi Perusahaan 

PT PLASA TELOKOM CABANG PALEMBANG  

General 

Manager 

Datel      

Assiten Senior

Deputi Datel

Manager 

Customer Care

STRUKTUR ORGANISASI PT Plasa. Telkom palembang

Asman Personal 

Customer  Care  

Asman Prime 

Customer
Asman Direct 

Channel

Asman Inderct 

Channel  

 

  Sumber : PT Plasa Telkom Palembang  

Gambar 2.1. Struktur Organisasi PT Plasa Telkom Palembang 

 

2.1.4. Uraian Tugas Wewenang  

       Adanya pembagian tugas dapat dilaksanakan untuk 

membantu dalam pencapaian tujuan perusahaan dan dalam 

pengambilan keputusan oleh manager. Berikut ini adalah pembagian 

tugas menurut struktur organisasi pada PT Plasa Telkom Palembang 
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1.   General Manager Datel       

Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang ada pada 

daerah wewenangnya yaitu daerah sumbangsel terdiri dari : Sumatera 

Selatan, Jambi, Bengkulu dan bangka Belitung. 

2. Deputi Datel 

Bertanggung-jawab untuk mengantikan posisi general Manager 

Datel apabila General Manager berhalangan datang, maka Deputi Datel 

berhak memutuskan sesuatu tanpa izin terlebih dahulu dari General 

Manajer Datel dan seluruh kegiatan yang dilakukan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada General Manajer. 

3. Assiten Senior 

Seluruh kegiatan yang berhubungan dengan bidang 

kesekretariatan atas laporan-laporan tugas Merencanakan pemeriksaan 

yang meliputi tujuan dan lingkup pemeriksaan, mencari informasi 

pendahuluan (background information) tentang kegiatan atau obyek 

yang akan diperiksa. 

1. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan 

sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan internal dan 

kebijakan eksternal. 

2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efesiensi dan efektivitas 

di bidang perkreditan, keuangan, akutansi, operasional, sumber 

daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya. 
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3. Mengumpulkan, menganalisis, membuktikan dan 

menginterpretasikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil 

pemeriksaan. 

4. Membuat laporan hasil audit  dan  menyampaikan laporan   

tersebut  kepada  dewan   komisaris  dan dewan direksi. 

5. Memonitor dan melakukan tindak-lanjut (follow-up) untuk 

memastikan bahwa terhadap temuan pemeriksaan yang dilaporkan 

telah dilakukan tindakan yang tepat. 

6. Melakukan pemantauan dan pengecekan atas pelaksanaan tindak-

lanjut hasil audit baik internal maupun eksternal (dari bank 

Indonesia, perpajakan, akuntan publik dan lain-lain ).  

7. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. 

8. Membantu direksi untuk memantau pelaksanaan terhadap 

perkembangan rencana kerja.  

9. Membantu manajemen melalui kegiatan penilaian aktivitas 

perusahaan yang objektif dan tidak memihak, memberikan 

pelaporan secara lengkap, akurat dan tepat waktu sebagai informasi 

kepada manajemen serta mengoptimalkan peran compliance, 

catalyst, consultant, competence dan colleague. 

4. Manager Customer Care 

Bertugas mengkoordinir kegiatan yang ada pada bidangnya, 

seperti yang telah dibagi berdasarkan struktur organisasi yang ada dan 

bertanggungjawab langusng terhadap General Manajer Datel dan 
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mengatur seluruh kegiatannya masing-masing.  Spesifikasi rangkaian 

tugas manager customer care adalah  

1. Bertanggung-jawab Mengajukan pemenuhan atau 

pengembangan standar fasilitas pelayanan 

2. Menetapkan persetujuan atau kelanjutan kerjasama dengan 

pihak ketiga yang secara segnifikan terkait dengan kualitas 

pelayanan pelanggan untuk ditetapkan gereral manager. 

3. Menetapkan persetujuan permohonan penyelenggran 

Inderect Channel dari mitra dan menandatangani kontrak 

kerjasama. 

5. Asman Personal Customer  Care   

Bertanggung-jawab untuk Merencanakan, Mengkoordinir, 

melaksanakan dan mengendalikan operasi dan pemeliharaan perangkat 

transmisi SKSO/SKKL sesuai dengan SOP  dan SMP sehingga 

diperoleh performasi perangkat yang handal agar  memberikan 

pelayanan jasa network yang prima terhadap pelanggan.  

6. Asman Direct Channel 

1. Mengusulkan dan menegosiasikan program kerja serta anggaran 

tahunan Direct Channel.  

2. Menetapkan penilaian performansi petugas Customer Care 

Representatif (CSR) memverifikasiakan kerjasam penyelenggara 

pelayanan plasa melalui criteria CSR.     
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3. Melakukan koordinasi hasil penjualan terkait dengan pelayanan di 

plasa  . 

4. Menetapkan ekdekusi sanksinya (missal: isolir, cabut, denda) 

terkait dengan perilaku pelanggan yang tidak memenuhi ketentuan 

kontrak berlangganan ataupun prosedur/kebijakan yang berlaku. 

7. Asman Prime Customer 

1. Mendisributorkan  alokasi pelanggan Prime Customer untuk 

dikelola  Officer PCR dan menetapkan target kinerjanya. 

2. Merekomendasikan peningkatan pelayanan Prime Customer, baik 

dalam bentuk program operasional maupun program investasi alat 

produksi. 

3. Menginventarisir ketidak sesuaian dan mengidentifikasikan factor 

penyebab untuk diupayakan penanganannya. 

4. Menunda atau menghapus sanksi berdasrkan persyaratan yang 

ditetapkan.   

5. Mendistributorkan alokasi fasilitas telepon dinas sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 

8. Asman Inderct Channel   

1. Bertanggung-jawab Memberikan usulan pembinaan kelayakan 

bisnis dan service bagi penyelenggaraan keagenan (wartel,warnet) 

2. Mendistribusikan daftar alokasi oembinaan penyelenggaraan 

kepada penyelenggara (wartel, warnet, flexi center, outlet, gerai 
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plasa) untuk dikelola masing-masing Officer wartel/warnet dan 

Publik Phone Representatif dan membreakdown target. 

3. Merekomendasikan persetujuan (maupun penolakan) permohonan 

penyelenggara/calon penyelenggara kepada Manager CC. 

4. Menetapkan eksekusi sanksinya (misal: isolir, cabut, denda) terkait 

dengan perilaku penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan 

PKS ataupun prosedur atau kebijakan yang berlaku.  
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1. Teori Pendukung 

3.1.1. Website 

a. Pengertian Website 

Menurut Slamet Riyanyo dalam (2007:2), website 

adalah tempat menyimpan data dan informasi berdasarkan 

topik tertentu.seni dan proses dalam menciptakan halamam 

web tunggal atau keseluruhan dan bisa melibatkan estika dan 

seluk-beluk mekanis dari suatu operasi situs web walaupun 

yang utama memusatkan pada look dan feel dari situs web 

tersebut. Sebagaian dari aspek yang munkin tercakup pada 

desain web atau produksi web adalah menciptakan anoomasi 

dan grafik, pemilihan warna, pemilihan font, desain navigasi, 

menciptakan isi, HTML/XML authoring, javaScribt 

progaming, dan pegembangan e-commers. Desain web 

adalah suatu format penerbitan elektronik. 

Menurut Slamet Riyanyo dalam (2007:2), website 

adalah tempat menyimpan data dan informasi berdasarkan 

topik tertentu.. 
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3.1.2.  Desainer Web 

 Menurut Suyanto dalam (2009:4), desainer web adalah orang 

yang bertugas mendesain halaman web Tugas desainer web secara 

umum adalah menentukan look and feel sebuah situs web. Secara 

langsung atau tidak ia harus menguasai dan memahami hal-hal yang 

berkaitan dengan tampilan situs web.  

3.1.3.  Fungsi Situs Web 

Menurut Suyanto (2009:5), Sebulum mendesain web kita 

sebaliknya mengetahui dan memahami beberapa fungsi dari situs web 

agar desain yang kita buat sesuai dengan funsi situs web tersebut. 

Secara umum situs web mempunyai fungsi sebagai berikut:  

3.1.3.1 Fungsi Komunitasi 

Fungsi Komunikasi adalah situs web yang mempunyai 

fungsi komunikasi pada umumnya adalah situs web dinamis. 

3.1.3.2. Fungsi Informasi 

Funngsi Informasi adalah situs web yang memiliki fungsi 

informasi pada umumnya lebih menekankan pada kualitas 

bagian kontenya karena tujuan situs web tersebut adalah 

menyampaikan isinya 

3.1.3.3. Fungsi Entertainmen 

Mungsi entertaimen adalah situs web juga dapat 

memiliki fungsi entertaimen/hiburan. Bila situs web kita 

berfungsi sebagai sarana hiburan maka penggunaan animasi 
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gambar dan elemen bergerak dapat meningkatkan mutu 

presentasi desainer, meski tetap harus mempertimbangkan 

kecepatan downloadnya. 

3.1.3.4. Fungsi Transaksi 

Fungsi transaksi adalah situs web adalah situs web dapat 

dijadikan sarana bisnis, baik barang, jasa, atau lainnya.  

3.1.4.  Jenis jenis Website 

Menurut Master dukon dalam (:10) Berikut ini beberapa jenis 

jenis website yang dikelompokan sesuai tujuanya: 

a. Web static 

Web static adalah jenis website yang mana pengguna 

tidak bisa mengubah content dai web tersebit secara 

langsung mengunakan browser. 

b. Web Dinamis 

Dalam web dinamis, interaksi yang terjadi antara 

pengguna dan server sangat kompleks. Seseorang bisa 

mengubah content dari halaman tertentu dengan 

menggunakan browser. 

3.1.5.    Web Server 

Menurut Teguh Wahyono (2007:155),  web server merupakan 

komputer yang digunakan sebagai host berbagai aplikasi web, baik 

dalam lingkungan internet maupun intranet. Internet  information 
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service merupakan komponen windows server untuk memudahkan 

konfigurasi dan manajemen website. 

3.1.6. Pelayanan Publik 

Menurut Hardiyansyah Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 25 tahun 2009 pasal 1, pelayanan publik adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuia dengan praturan perundang-undangan bagi setiap warga negara 

dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang 

disediakan oleh penyelengara pelayanan publik. 

Penyelenggara pelayanan publik, standar pelayanan pasal 20 

yang menjelaskan (1) penyelengaraan berkewaajiban menyusun dan 

menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan 

penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. (2) 

dalam menyusun dan menetapkan standar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan 

pihak terkait. 

Menurut Napitupulu dalam (2007:164). Pelayanan adalah 

serrangkaian kegiatann atau proses pemenuhan kebutuhan orang lain 

secara lebih memuaskan berapa produk jasa dengan sejumlah ciri 

seperti tidak berwujud, cepat hilang, lebih dapat dirasakan dari pada 

memiliki, dan pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses 

mengkomsumsi jasa tersebut. 
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Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

merupakan aktivitas seseorang, kelompok dan atau organisasi baik 

langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan 

sehingga tercipta kepuasan  

3.1.7. Konsep pelayanan Publik 

3.1.7.1.Penegertian Pelayanan Publik 

Pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai segala 

bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik 

maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi 

tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerinthan di 

pusat, di daerah, dan dilakasankan oleh instasi pemerintahan 

atau badan usaha Milik daerah, dalam upaya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka peraturan 

perundang-undangan. 

3.1.7.2. konsep Pelayanan publik 

Konsepsi Pelayanan Publik, berhubungan denga 

bagaimana meningkatkan kapasitas dan kemampuan 

pemerintahan dan/ atau pemerintahan daerah menjalankan 

fungsi pelayanan, dalam konteks pendekatan ekonomi, 

menyediakan kebutuhan pokok (dasar) bagi seluruh 

masyarakat. Kebutuhan pokok masyarakat akan terus 
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berkembang seiring dengan tingakat perkembangan sosio-

ekonomi masyarakat. 

3.1.7.3Asas- asas pelayanan publik 

bahwa pelayanan publik dilakukan tiada lain untuk 

memberikan kepuasan bagi pengguna jasa, karena itu 

penyelengaraannya secara niscaya membutuhkan asas-asas 

pelayanan 

3.1.7.4. Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

Penyelenggaraan pelayanan publik, dilakukan oleh 

penyelenggara pelayanan publik, yaitu; penyelenggara 

negara/pemerintah, penyelenggara perekonomian dan 

pembagunan, lembaga independen yang dibentuk oleh 

pemerintah, badan usaha/badan hukum yang diberi wewenang 

melaksankan sebagai tugas dan fungsi pelayanan publik, badan 

usaha/badan hukum yang berkerjasama dan/atau dikontrak 

untuk melaksakan sebagai tugas fungsi dan funsi pelayanan 

publik. 

3.1.7.5. Prinsip-prinsip Penelenggaraan 

prinsip pelayanan umum diatur dalam keputusan menteri 

Negara perbedayaan Aparatur Negara Nomor 

63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman Umum 

Penyelenggaraan pelayanan publik ada sepuluh, kesepuluh 
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prinsip tersebut sebgai berikut: Kesederhanaan, kejelasan, 

kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, 

kelengkapan, kemudahan akses, kedisiplinan, kenyamanan 

 3.1.7.6. Standar Pelayanan Publik 

Setiap penyelenggaran pelayanan publik harus memiliki 

standar pelayanan, sebagai jaminan adanya kepastian bagi 

pemberididalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi 

penerima pelayanan dalam proses pegajuaan permohonannya. 

Standar pelayanan Publik menurut keputusan Menteri 

PAN nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, sekuranag-kurangnya 

meliputi : Prosedur pelayanan, Waktu Penelesaian, Biaya 

Pelayanan, Produk Pelayanan, Sarana prsarana, Kompetensi 

petugas pelayanan 

3.1.6.7. Maklumat Pelayanan Publik 

Istilah maklumat pelayanan, dimaksudkan memiliki 

kesamaan dengan istilah service charter, merupakan suatu 

dokumen tang memuat dan menjelaskan informasi menenai 

penyelengaraan pelayanan publik dan standar pelayanan publik 

yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik, 

untuk memberikan pelayanan prima masyarakat 

3.1.7. Pelanggan 

Menurut Ujang Sumarwan dan kawan-kawan (2011:31) 

nilai pelanggan adalah konsep sentral dalam pemasaran 
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karenna para pembeli memilih produk yang dipersepsikan 

dapat memberikan nilai tertinggi di antara berbagai tawaran 

yang berbeda.Guna menciptakan nilai pelanggan, sebuah bisnis 

harus melihat dirinya sebagai penyedia solusi, lebih dari 

sekedar penjual produk atau layanan, maslah masalah 

pelanggan harus di lihat secara lebuh luas melampaui produk 

dan layanan degan pemahaman yang komprehensif mengenai 

berbagai kebutuhan dan situasi penggunaan oleh pelanggan. 

Hal ini memberikan peluang bagi perusahaan 

menciptakan benefit- benefit yang memberi nilai tambah untuk 

para pelanggan. Guana memahami nilai pelanggan maka 

tulisan ini terutama bertujuan untuk memaparkan beberapa hal 

berikut:, Konsep nilai pelanggan, Penciptaan nilai pelanggan, 

Nilai pelanggan dan keunggulan diferensiasi, dan Alat- alat 

analisi dan pengukuran nilai pelanggan 

3.1. Hasil Penelitian Terdahulu 

        Hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai pedoman dasar, acuan, 

pertimbangan maupun perbandingan bagi penelitian terbaru yang sejenis, 

adapun penelitian terdahulu yang penulis gunakan seperti pada tabel 3.1 

dibawah : 
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Tabel 3.1. Tabel Hasil Penelitian Terdahulu 

 
 

No Nama Penulis 

 dan Tahun 

Judul Kesimpulan 

1 Robby/2005 Pengaruh kualitas 

pelayanan pelanggan 

terhadap kepuasan 

pelangga bengkel bintang 

timur PHP dan MSQL 

sistem 

pelayanan 

pelanggan 

PT. Telkom 

berbasis 

web dapat 

melayani 

secara 

efisien dan 

efektif.  

 

2 Bambang/20

09 

Pengaruh kualitas 

pelanggan terhadap 

konsumen PT. Telkom 

surakarta berbasisi web 

Menunjuka

n bahwa 

pelayanan 

pelanggan 

yang 

diberikan 

PT. Telkom 

surakata 

sudah baik 

tapi belum 

dirasakan 

baik oleh 

konsumen 
Sumber : Diolah sendiri 
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BAB IV  

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian  

 4.1.1.   Lokasi 

Adapun lokasi pelaksanaan penelitian yang penulis pilih 

pada Pelayanan pelanggan PT. Telkom Palembang yang 

beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No. 20 Palembang. 

4.1.2.   Waktu Penelitian  

Waktu penelitian ini di mulai pada bulan 1 September 

2013 sampai dengan 30 September 2013 di PT Telkom 

Palembang. 

4.2.   Jenis Data 

4.2.2.  Data Primer 

 Menurut Kuncoro (2009:157),data primer adalah 

merupakan bagian integral dari proses penelitian bisnis dan 

ekonomi yang sering kali diperlukan untuk tujuan pengambilan 

keputusan. Data primer dapat didifinisikan sebagai data yang 

dikumpulkan dari sumber- sumber asli tujuan tertentu. 

 4.2.1. Data Sekunder 

Menurut kuncoro ( 2009: 148), data sekunder adalah  

data yang telah di kumpulkan oleh pihak lain. Penelitian di dapat 

mencari data sekunder ini melalui sumber data sekunder. 
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Dewasa ini sumber data sekunder semakin banyak jumlahnya, 

dan tidak terbatas pada lembaga swasta yang membuka 

pelayanan permintaan data sekunder. 

 

4.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian 

sebagai berikut: 

 4.3.1. Wawancara (interview) 

Menurut Sutrabi ( 2012:89), Teknik wawancara adalah 

salah satu cara yang paling baik yang biasa digunakan untuk 

kegiatan ini. Dan teknik wawancara yang baiktidak hanya di 

dapatkan masalah yang nyata, namun juga dapat mengetahui 

bagaimana sikap masing- masing orang yang terlibat di dalamnya 

4.3.2. Pengamatan (Observasi)  

Menurut Hasan (2012:97), Tenik observasi adalah bahwa 

sistem dapat lebih mengenal lingkungan fisik seperti tata letak 

ruangan serta peralatan dan formulir yang digunakan serta sangat 

membantu untuk melihat proses bisnis beserta kendala-kendalanya.  

 

4.3.3.  Dokumentasi 

Menurut Sutrabi (2012:86), setelah fakta tentang dokument- 

dokument yang di butuhkan dalam sistem dan data –data tentang 

organisasi di kumpulkan, maka kegiatan berikutnya adalah 

menyusun dan mengkasifikasikan data awal. 
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4.4. Jenis Penelitian 

4.4.1.  Penelitian  Dasar / Basic 

Menurut Kuncoro ( 2009:5), penelitian dasar, sering disebut 

sebagai penelitian murni atau basic research, merupakan penelitian 

yang meliputi pengembangan ilmu pengetahuan,penelitian 

semacam ini memang tidak secara langsung bertujuan memecahkan 

suatu masalah. Oleh karena itu, penelitian dasar biasanya dilakukan 

untuk menguji kebenaran teori tertentu, atau mengetahui konsep 

tertentu secara  lebih mendalam. 

4.4.2. Penelitian Terapan 

Menurut Kuncoro ( 2009:7), penelitian terdepan sering 

disebut sebagai applied research  merupakan penelitian yang 

menyangkut aplikasi teori untuk mencegah permasalahan tertentu. 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian terapan . 

karena penelitian ini di tujuakan untuk pencegahan masalah 

tertentu yang terjadi di perusahaan dengan tujuan menghasilkan 

tindakan aplikatif. Alasan lain adalah karena hali penlitian  ini 

dapat langsung dipakai untuk memecahkan masalah yang di hadapi 

yang penulis temukan selama melakukan penelitian. 
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4.5. Alat dan metode pengembangan sistem 

4.5.1.   Alat dan Teknik Pengembangan Sistem 

Alat-alat pengembang sistem yang di gunakan dalam satu 

metodogi umumnya berupa  gambar atau diagram alir atau grafik. 

Alat pengembangan sistem yang penulis gunakan adalah 

4.5.1.1. Model Proses 

1. Bagan Alir (Flowchart) 

Menurut Bahra (2005:64), flowchart 

merupakan bagan-bagan yang mempunyai arus yang 

menggambarkan langkah-langkah penyelasaian suatu 

masalah.  

Di bagian ini akan dijelaskan simbol-simbol 

yang akan digunakan dalam pembutan Flowchart 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Simbol-simbol flowchart 

Simbol Nama Elemen Keterangan 

 

 

Process Simbol yang menunjukkan 

pengolahan yang dilakukan 

Komputer 

 

 

Decision Simbol untuk kondisi yang 

akan menghasilkan 

beberapa kemungkinan 

jawaban / aksi. 

 

 

Terminal Simbol  untuk permulaan 

atau akhir darti suatu 
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program. 

 

 

 

 

Input-Output Simbol yang menyatakan 

proses input dan output 

tanpa tergantung dengan 

jenis peralatannya 

 Document 

 

 

 

Simbol yang menyatakan 

input berasal dari dokumen 

dalam bentuk kertas atau 

output di cetak dikertas 

 

 

 

 

Disk and On-

line Storage 

Simbol untuk menyatakan 

input berasal dari disk atau 

output di simpan ke disk 

Sumber: Bahra (2005:64) 

 

2. Data Flow Diagram (DFD) 

 Menurut Fatta (2007:107) DFD (Data Flow 

Diagram) merupakan diagram yang digunakan 

untuk menggambarkan proses-proses yang terjadi 

pada sistem yang akan dikembangkan. Dengan 

model ini, data-data yang terlibat pada masing-

masing proses dapat di identifikasi. Ada empat 

elemen yang menyusun suatu DFD, yaitu sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.2. Elemen Data Flow Diagram (DFD) 

No. Nama Elemen Lambang  Keterangan 

1. Eternal Enity  

Simbol ini 

digunakan untuk 

menggambarkan 

asal atau tujuan 

data. 

2. Data Flow  

Simbol ini 

digunakan untuk 

menggambarkan 

aliran data yang 

berjalan. 

3. Proses 

 

Simbol ini 

digunakan untuk 

proses pengolahan 

atau transformasi 

data. 

4. Data Store  

Simbol ini 

digunakan untuk 

menggambarkan 

data flow yang 

sudah disimpan 

atau diarsipkan. 

Sumber : Fatta (2007:106-107) 

4.5.1.2.  Model data 

1. Entity Relationship Diagram (ERD) 

 Menurut Bahra (2005:68), ERD adalah suatu 

model jaringan yang menggunakan susunan data yang 
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disimpan dalam sistem secara abstrak. Berikut simbol-

simbol yang digunakan dalam ERD yaitu : 

Tabel 4.3.  Elemen Entity Relationship Diagram (ERD) 

Nama Elemen dan 

Simbol  
Keterangan 

Entity 

 

Entitas merupakan individu yang 

mewakili sesuatu yang nyata 

(eksistensinya) dan dapat dibedakan dari 

sesuatu yang lain. 

Atribut 

 

Atribut adalah cerminan properti dari 

relationship, berbentuk data yang 

mempunyai domain tertentu. 

 

 

Link 

 

Link adalah penghubung antara 

himpunan, relationship dan himpunan 

entitas dengan atributnya. 

Relationship Set Relationship set adalah yang merupakan 

hubungan yang terjadi antara entity set 

digambarkan dengan symbol laying-

layang. 

 

Sumber: Bahra (2005:68) 

4.5.2. Teknik Pengembangan Sistem 

 a.  Waterfall 

Menurut Simarmata (2010:53), model waterfall 

merupakan sebuah pendekatan kepada perkembangan perangkat 

lunak yang sistematik dan sekuensial yang mulai pada tingkat 
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dan kemajuan sistem pada seluruh analisis, desain, kode, 

pengujian dan pemelirahaan. Seperti pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 Sumber Data : Pressman (2002:37) 

Gambar 4.1. Model waterfall atau sekuensial linier 

 Adapun model waterfall melingkupi ativitas-aktivitas 

sebagai berikut :  

1. Analisis 

Pengumpulan kebutuhan diintensifkan dan 

difokuskan, khususnya pada perangkat lunak. Untuk 

memahami sifat program yang dibangun, tingkah laku, 

untuk kerja, dan antar muka (interface) yang diperlukan. 

Kebutuhan baik untuk sistem maupun perangkat lunak 

didokumentasikan dan dilihat lagi dengan pelanggan. 

2. Desain 

Desain perangkat lunak sebenarnya adalah proses 

multi langkah yang berfokus pada empat atribut sebuah 

program yang berbeda, yaitu struktur data, arsitektur 

perangkat lunak, representasi interpace, dan detail 

Pemodelan Sistem 

Informasi 

Tes Analisis Desain Kode 
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procedural. Proses desain menterjemahkan syarat atau 

kebutuhan ke dalam sebuah representasi perangkat lunak 

yang dapat diperkirakan demi kualitas sebelum dimulai 

pemunculan kode. Sebagaimana persyaratan, desain 

didokumentasikan dan menjadi bagian dari konfigurasi 

perangkat lunak. 

3. Generasi Kode (Kode) 

Desain harus diterjemahkan ke dalam bentuk mesin 

yang biasa dibaca. Langkah pembuatan kode melakukan 

tugas ini. Jika desain dilakukan dengan cara yang lengkap 

pembuatan kode dapat diselesaikan secara mekanis. 

 

4. Pengujian (Tes) 

Sekali kode dibuat pengujian program dimulai. 

Proses pengujian berfokus pada logika internal perangkat 

lunak, memastikan semua persyaratan sudah diuji, dan pada 

eksternal fungsional yaitu mengarahkan pengujian untuk 

menemukan kesalahan-kesalahan dan memastikan bahwa 

input yang dibatasi akan memberikan hasil actual yang 

sesuai dengan hasil yang dibutuhkan. 
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BAB V 

HASIL PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil 

5.1.1.   Analisis 

5.1.1.1. Identifikasi Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

       Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan maka 

dapat diyatakan permasalahan yang di hadapi pada PT. 

Telkom cabang palembang antara lain:  

a. Kurangnya pelayanan Telkom seperti pelayanan 

pelanggan dan iklan multimedia. 

b. Proses pembuatan laporan yang tidak tepat waktu 

c. Sulitnya prosedur yang diberikan pada PT. Telkom. 

2. Penyebab masalah 

Penyebab terjadinya masalah diatas dapat dilihat pada 

Tabel 5.1 berikut ini : 

Tabel 5.1. Penyebab masalah 

Identifikasi Masalah Penyebab Masalah 

1 Kurangnya pelayanan pada 

pelanggan  seperti iklan 

multimedia. 

  

Proses promosi selama ini 

menggunakan media brosur dan 

iklan yang di pasang di pinggir jalan 

sehingga kurang tereksplorasi 

dengan baik. 
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2 Sulit prosedur yang di 

berikan oleh  PT. Telkom  

 

Data pelayanan pelanggan yang 

dicatat dalam buku saja, tidak di 

kelompokkan berdasarkan jenis 

pelayanan. 

   

1.  Titik Keputusan 

Penyebab masalah dapat muncul dari satu titik (bagian) atau 

dari berbagai bagian yang saling berhubungan. Titik keputusan 

untuk masing-masing penyebab masalah dapat dilihat pada tabel 

5.2 berikut ini: 

Tabel 5.2.  Titik keputusan 

Penyebab Masalah Titik Keputusan Lokasi 
Teknik 

Pengumpulan 

1. Proses 

pelayanan yang 

diberikan 

mengunakan 

brosur dan iklan 

multimedia  

yang kurang 

memacu minat 

pelanggan atau  

konsumen untuk 

membuka 

website nya 

sehingga 

peminat Telpon 

dan speedy pun 

menurun. 

Proses pelayanan yang 

diberikan oleh Telkom 

menggunakan brosur 

dan iklan multimedia 

perlu di tingkatkan 

dengan menggunakan 

media promosi yang 

baru seperti 

multimedian. 

Pelayanan  Wawancara 

Sampling 

2. Data pelanggan 

yang dicatat 

dalam buku 

tidak 

dikelompokkan 

berdasarkan 

pelayanan yang 

diberikan. 

Proses pencatatan data 

pelanggan yang 

berlangganan Telepon 

dan speedy  yang 

belum akurat. 

Pelayanan Wawancara 

Sampling 
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3. Penyimpanan 

data-data, seperti 

kwitansi, 

formulir 

pendaftaran, 

data 

pemberhentian, 

data keluhan  

dan data PSB. 

Data PSB hanya 

disimpan dalam 

map dan tidak 

disusun rapi 

sehingga sulit 

untuk melihat 

data pelanggan 

yang baru 

maupun 

pelanggan lama. 

Proses pengarsipan 

data PSB,keluhan, 

pemberhentian,kwitans 

dan kwitansi 

Pelunasan untuk 

mengetahui pelanggan 

lama maupun 

pelanggan baru. 

 Admin Wawancara 

Sampling 

 

Berdasarkan titik keputusan diatas maka personil 

kunci dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini: 

2. Personil kunci 

Lokasi/ 

Bagian 

Nama 

Personil 
Jabatan Uraian Tugas 

Identifikasi 

Kebutuhan 

 

Pelayanan 

 

Surthan. 

W.marpau

ng,M.Si. 

 

Manajer 

- Mencatat data 

pelayanan 

-  Melakukan teknik 

pelayanan  

- Catat data PSB 

- Catat data 

berhenti 

berlanggan. 

- Catat data 

keluhan 

pelangan  

- Catat data 

kontrak 

berlanggan. 

 

Sujarti, 

S.E. 

 

Admin  

- Mengarsipkan 

kwitansipelayanan  

- Membuat laporan 

data pembayaran. 

- Catat data 

pelanggan.  

- Arsip laporan 

data 

pembayaran. 
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5.1.1.2.  Alur Sistem Berjalan 

  A. Flowchart Pengajuan pelayanan pelanggan 

                    Flowchart Pelayanan Pelanggan seperti pada  gambar 5.1: 

Alur sistem yang berjalan

Customer cervicePelanggan

mulai

brosur

Formulir 

pendaftaran

Dt.lengkap

Pelayanan 

pelanggan

brosur

Formulir 

pendaftaran

Dt.lengkap

KK

KTP

Proses kontrak 

berlanggan

keluhankeluhan

Berhenti 

berlanggan

Formulir keluhan

Transak

si 

pembay

aran

kwitansi

selesai

                        

         Gambar 5.1. Fowchart Pelayanan Pelanggan 

       Dari gambar 5.1 diatas dapat dijelaskan flowchart 

pelayanan pelanggan sebagai berikut: 
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1. Calon pelanggan mendatagi kantor PT. Telkom  

2. Di kantor PT. Telkom akan di layanani oleh staff 

customer service dengan di berikan brosur dan 

penjelasan lainya.  

3. Jika calon pelanggan bersedia dan ingi berlanggan, 

maka staff customer service akan memberikan formulir 

pendaftaran kepada calon pelanggan. 

4. Setelah calon pelanggan mengisi formulir pendaftaran, 

maka calon pelanggan di wajibkan untuk memberikan 

foto copy, kartu tanda penduduk (KTP), dan kartu 

keluarga (KK) kepada staff customer service untuk 

memenuhi syarat pendaftaran. 

5. Setelah pelanggan mengisi formulir pendaftaran dan 

memberikan berkas, kepada stafff customer service 

akan membuat kontrak berlanggan dan kemudian di 

tanda tangani oleh calon pelanggan di atas materai.  

6. Apabila pelanggan mengalami keluhan, pelanggan atau 

orang yang terkait, pelanggan dapat menyampaikan 

keluhan tersebut ke pihak PT. Telkom dengan 

mendatangi kator Telkom dan kemudian mengisi 

formulir keluhan yang di berikan oleh staff customer 

service sertamemberikan surat kuasa kepada staff 
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customer apabila yang menyampaikan keluhan 

bukanlah pelanggan itu sendiri. 

7. Apabila pelanggan ingin berhenti layanan komunikasi 

PT. Telkom, poelanggan atau orang terdekat pelanggan 

dapat mengajukan permohonan berhenti berlanggan 

dengan mendatangi kantor PT. Telkom dan kemudian 

mengisi formulir berhenti berlangganan yang di berikan 

oleh staff customer service serta memberikan foto copy 

sebagai bukti pembayaran terakhir berlanggan dan 

fasilitas Telkomunikasi kepada staff customer Service. 

5.1.1.3. Deskripsi Dokumen 

       Dokumen-dokumen yang digunakan pada sistem lama 

adalah sebagai berikut: 

1. Pemasangan Baru (PSB)   

Fungsi Mencatat data pelayanan pelanggan yang 

ingin berlanggan Telepon dan speedy 

Syarat Foto copy KTP dan KK 

Sumber Menerima permohonan pasang baru Telepon 

atau Speedy 

Frekuensi Setiap  terjadinya permohonan pasang baru 

Rangkap  

Distribusi  

Elemen Data 

No Nama Jenis Keterangan 

1 ID_permohonan_b

aru 

int Id_permohonan 

2 Nama_permohonan Varchar Nama Lengkap 

3 Alamat_permohona

n  

Varcha Alamat Lengkap  
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4 Status_alamat_pem

asang 

Varcha

r 

Sewa, bisnis, milik 

sendiri 

5 Telepon Varchar Nomor telepon 

6 Abonemen Numeri

c 

Biaya 

 

2. Dokument kontrak berlanggan 

Fungsi Mencatat Data Kontrak Berlanggan 

Syarat Mengisi Formulir 

Sumber Kontrak Berlangganan 

Frekuensi Setiap terjadinya kontrak berlanggan 

Rangkap Satu Rangkap 

Distribusi  

Elemen Data 

No Nama Jenis Keterangan 

1 No_pelanggan String Nomor pelanggan 

2 Nama_perusah

aan 

Varchar Nama_perusahaan 

3 Nama_pelangg

an 

Varchar Nama_pelanggan 

4 Alamat_pelang

gan 

Varchar Alamat_pelanggan 

5 Fasilitas_telek

omunikasi 

Varchar Fasilitas_telekomunikas

i 

6 No_permintaa

n 

String No_permintaan 

7 Nama_instalasi String Nama_instalasi 

8 No_speedy String No_speedy 

9 Jenis_instalasi 

Permohanan 

Varchar Jenis_instalasi 

10 Pembayaran Numeric Pembayaran 

11 Paket_fiktur Numeric Paket fikur 

12 Abonemen Numeric Abonemen 
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3. Dokumen permohonan berhenti berlanggan atas 

permintaan pelanggan 

Fungsi Mencatat data pemberhentian berlanggan 

Syarat mengisi formulir pemberhentian dan tanda 

tanggan di atas matrai 

Sumber Permohonan berhenti berlanggan 

Frekuensi  

Rangkap Satu Rangkap 

Distribusi  

Elemen Data 

No Nama Jenis Keterangan 

1 No_pelangga

n 

String Nomor pelanggan 

2 Nama_perusa

haan 

Varchar Nama lengkap perusahaan 

3 Nama_pelang

gan 

Varchar nama lengkap pelanggan 

4 Alamat_pelan

ggan 

Varchar Alamat lengkap pelanggan 

5 Fasilitas_tele

komunikasi 

Varchar Fasilitas telekomunikasi 

6 No_perminta

an 

String Nomerpermintaan 

pelanggan 

7 Nama_instala

si 

String Nama instalasi / alamat 

8 No_speedy String Nomor speedy 

9 Jenis_instalas

i Beras 

Varchar Pembayaran 

10 Pembayaran Numeric Pembayaran 

11 Paket_fiktur Numeric Paket fikur 

12 Abonemen Numeric Abonemen 

 

4. Keluhan pelanggan 

Fungsi Mencatat data keluhan 

Syarat pelanggan speedy dan telepon 

 

Sumber Untuk menerima solusi dan keluhan yang di 

laporkan 
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Frekuensi setiap adanya keluhan pelanggan 

Rangkap Satu Rangkap 

Distribusi Pelanggan 

Elemen Data 

No Nama Jenis Keterangan 

1 User_name Varchar User name pelanggan 

2 Password Varchar Password pelanggan 

3 Nama_pelangga

n 

Varchar Nama lengkap 

4 Gender Varchar Jenis kelamin 

5 HP Varchar Jabatan Debitur 

6 Relasi Varchar Pemilik, istri/suami, 

karyawan dll 

7 Jenis 

permasalahan 

Varchar Klaim tagihan, 

gangguan, psb, pro, 

dbt 

   

5.1.1.4. Deskripsi Kebutuhan 

       Deskripsi kebutuhan dilakukan untuk memperoleh 

definisi permasalahan dan penggambaran yang tepat dari apa 

yang akan dilakukan oleh sistem Pelayanan Pelanggan. 

Deskripsi kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan informasi, 

kebutuhan aplikasi dan kebutuhan fungsional. 

1. Kebutuhan Informasi 

Berikut tabel kebutuhan informasi: 

Tabel 5.1 Kebutuhan Informasi 

No Deskripsi 

Kebutuhan 

Sumber Frekuensi 

1 Data 

pemasangan 

baru 

Pelanggan Setiap pelanggan 

ingin pasang baru 

2 data kontrak Pelanggan Setiap ada pelanggan 

melakukan transaksi 
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berlangganan 

3 Laporan  

berhenti 

berlanggan 

Pelanggan  Setiap pelangan 

ingin berhenti  

4 Laporan 

keluhan 

Analisis 

Pelanggan Setiap pelanggan 

menyampaikan 

keluhan kepada 

pihak PT. Telkom 

5 Laporan 

Pelanggan 

Pelanggan Priodik 

 

 

2. Kebutuhan Aplikasi (Proses Pengolahan Data) 

a. Aplkasi Pengolahan Data 

       Aplikasi yang akan mengolah data pelayanan yang 

di lakukan di administrasi meliputi pencatatan data 

PSB, Keluhan, kontrak, dan data Berhenti berrlanggan 

dan pembuatan laporan dari pelanggan., pelayanan 

pelanggan PT. Telkom A. Rivai Cabang palembang. 

3. Kebutuhan Fungsional 

       Kebutuhan fungsional adalah jenis kebutuhan yang 

berisikan proses-proses apa saja yang diberikan oleh 

sistem informasi tersebut, sistem ini dapat digunakan 

pengguna administrator atau pemilik. Kebutuhan 

fungsional terdiri dari kebutuhan informasi, kebutuhan 

aplikasi dan kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional 
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adalah pernyataan layanan sistem yang harus disediakan, 

bagaimana sistem bereaksi pada input tertentu. 

a. Kebutuhan fungsional  

              Identifikasi kebutuhan fungsional adalah 

sebagai berikut: 

1. Aplikasi harus mampu mencatat proses pelayanan 

Terhadap pelanggan. 

2. Aplikasi menyediakan informasi layanan secara 

akurat. 

3. Dapat mencetak laporan secara periodik, yaitu 

perbulanan untuk data pelanggan dan data transaksi 

pelayanan. 

 

b. Kebutuhan non fungsional 

1. Security (aplikasi hanya bisa diakses oleh 

pengguna). 

2. Reliability (jalannya aplikasi dari halaman satu ke 

halaman lain cepat dan aplikasi dapat me-reject 

input data yang salah). 

3. Usability (interface peletakkan menu dan submenu 

dapat digunakan dengan jelas. Dengan tampilan 

yang standar, sehingga memudahkan petugas 

dalam mengoperasikan aplikasi ini). 
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c. Kebutuhan perangkat keras (Hardware) 

       Adapun identifikasi perangkat keras yang 

dibutuhkan berdasarkan kebutuhan minimal yang 

harus dipenuhi server maupun client adalah sebagai 

berikut: 

a. Hardware Server 

1. Hardisk 500GB. 

2. Memory minimal 2 GB. 

3. Personal Komputer dengan Processor Core 2 

duo 3,2 Ghz. 

b. Hardware Client 

1. Processor Core 2 duo 2,7 Ghz. 

2. Hardisk 500GB. 

3. Memory 2GB. 

c.  Kebutuhan Perangkat lunak (Software) 

        Adapun spesifikasi perangkat lunak yang    

 dibutuhkan adalah: 

a. Software di server 

1. PHP 

2. MySQL 

3. Apache 

b. Software di client 

1. Mozila Firefox 
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5.1.1.5. Pemodelan Kebutuhan 

  A. Pemodelan Proses 

1. Data Flow Diagram (DFD) 

a.  Diagram Konteks 

       Diagram konteks adalah diagram yang 

menggambarkan sebagian besar dari aliran arus data 

website Pelayanan pelanggan pada PT.Telkom 

Palembang, dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

Diagram konteks dapat dilihat pada gambar 5.2:  

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 5.2. Diagram Konteks 

       Berdasarkan Diagram konteks seperti pada Gambar 5.2 

dapat dijelaskan, website pelayan pelanggan pada PT. Telkom 

Palembang mempunyai 3 (tiga). 

terminator luar yaitupelanggan, admin, dan  teknisi 

lapangan PT. Telkom cabang Palembang. 
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Website ini mempunyai masukan dari terminator pelanggan 

yaitu berupa data publik yang  merupakan  data diri Publik 

dengan cara masuk melalui pendaftaran email. 

Publik bisa mengakses sebuah informasi menggunakan 

website. 

b. Diagram Level 0 

       Diagram level 0 adalah diagram yang 

menunjukkan semua proses utama yang menyusun 

keseluruhan sistem, diagram ini dapat dilihat pada 

gambar 5.3: 
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PELANGGAN
1.0.p

INPUT PSB

2.0.p
INPUT keluhan

3.0.p

INPUT berhenti

3.0.p
INPUT kontrak

4.0.p
INPUT kritik 

&saran

5.0.p
login

6.0.p
Validasi Data

7.0.p

Cetak data 

kontrak

ADMIN

PSB

DATA KELUHAN

DATA BERHENTI 
BERLANGGAN

DATA KONTRAK

DATA KRITIK&SARAN

DATA ADMIN

VASILITASDATA ADMIN

DATA PSB
DATA KELUHAN

DATABERHENTI

DATA KONTRAK

VALIDASI DATA PSB
VALIDASI DATA KELUHAN

VALIDASI DATABERHENTI

VALIDASI DATA KONTRAK

USER

kritik &saran

kontrak

Berhenti berlanggan

keluhan

PSB

Panggil

rekam

rekam

rekam

rekam

rekam

Gambar 5.3. Diagram level 0 

       Adapun penjelasan dari diagram arus data level 

0 yaitu sebagai berikut : 

1. Proses 1.0P adalah proses input data PSB dimana 

data bersumber dari pelanggan yang berkunjung 

ke website dan ikut bergabung dengan 
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mendaftarkan email yang dapat mengakses 

sebuah informasi melalui pemasangan baru . 

2. Proses 2.0P adalah proses input data pelanggan 

dimana data bersumber dari pelanggan berupa 

data PSB, keluhan, dan data berhenti ,hasil proses 

disimpan dalam tabel keluhan pelanggan. 

3. Proses 3.0P adalah proses input data keluhan 

dimana data bersumber dari keluhan pelanggan, 

hasil proses disimpan dalam tabel berhenti 

berlanggan. 

4. Proses 4.0 adalah proses  input data kontrak 

dimana data bersumber dari tabel kontrak, hasil 

proses disimpan dalam tabel berhenti berlanggan. 

5. Proses 5.0P adalah proses input kritik dan saran  

data penambahan dimana data bersumber dari 

tabel kritik, hasil proses disimpan dalam tabel 

berlangganan. 

6.  Proses 6.0P adalah proses input pelayanan 

permintaan pelanggan keluhan dimana data 

bersumber dari admin yang telah menjadi 

permintaan pelanggan di website dan juga 

merupakan admin. 

B. Pemodelan Data 



50 
 

 
 

1. Entity Relationship Diagram  (ERD) 

       Entity relationship diagram (ERD) adalah diagram 

yang menggambarkan hubungan antara entitas dengan 

attribute penghubungnya. Entity Relationship Diagram 

(ERD) diperlukan dalam perancangan file yang akan 

digunakan dalam sistem, karena dari Entity 

Relationship Diagram (ERD) dapat diketahui berapa 

file yang digunakan dalam sistem. Diagram ini dapat 

dilihat pada gambar  di bawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 5.4. Entity Relationship Diagram (ERD) 

         Diagram entity relationship (ERD) Pelayanan 

pelanggan PT Telkom palembang Selatan dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 
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1. PSB  dengan     atribut    id_admin,    user, password, 

nama,status alamat, tlp,kode pos,layanan, jarak, 

keluhan,status,alamat pemasang,nama pemohon,, 

segmentasi, alamat pemohon, bertindak atas nama, 

pernah berlanggan, RT, RW.    

2. Kontrak akan melakukan penginputan data kontrak 

dengan layanan, no pelanggan, nama, KTP, nama 

pelanggan, nomor permintaan, tlp, no speedy, nama 

instalansi,alamat, instalansi, jenis instalansi, akses 

jaringan, psb,nama pengguna, status, scan kantor, 

npl,nmBPT, alamat Bpt  

3. keluhan akan melakukan penginputan data keluhan  

dengan atribut  layanan,nama pelanggan,nama, hp, 

relasi, nomor,masalah, uraian, surat kuasa, scan ktp, 

scan kk, pembayaran, kk. 

4. Berhenti berlanggan yang ingin mengajukan 

pemberhentian berlanggan akan menginput data 

dengan atribut nama pelanggan, nama 

pemohon,sebagai, alamat, layanan, tlp, 

status,deposit,bayaran, alasan cabut,nama pelanggan. 

5. User yang ingin masuk ke halaman web akan 

menginput data dengan atribut nama pelanggan,user 

hp,Email, passwod  
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6. Pengunjung dapat meninggalkan pesan  dengan 

atribut inama, saran, kritik, Email. 

5.1.2.  Desain Sistem 

          5.1.1.1.  Desain Alur Yang Diusulkan 

1.  Flowchart Administrator Website 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis 

lakukan maka flowchart  penjualanyang diusulkan dapat 

dilihat pada Gambar 5.6 berikut ini: 
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konsumen admin teknisi lapangan

mulai

Melakukan 

registrasi 

pemasangan 

telepon

Verivikasi data 

registrasi 

pemasangan 

telepon

Memeriksa daftar 

tunggu

Memeriksa 

langsung kelokasi

Memasukan data 

tersebut kedaftar 

tunggu 

pemasangan

Konsumen akan 

mendapatkan 

informasi waktu 

pemasangan telepon

Melakukan 

pemasangan dan 

penagigan biaya

Konsumen 

menerima tagihan 

pembayaran

selesai

Gambar 5.7. Alur sistem yang diusulkan 

            5.1.1.2.  Desain Database 

       Desain tabel yang digunakan untuk menentukan 

struktur dari tabel-tabel yang  

akan dibuat berisikan nama-nama field, type field 

dan ukurannya, dimana tabel-tabel tersebut digunakan 

untuk menampung data. Dalam desain sistem informasi 

akan dibuat 8 (delapan) tabel yang akan disimpan dalam 
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sebuah database. Adapun desain tabel adalah sebagai 

berikut: 

1. Tabel login 

        Tabel login digunakan untuk menampung data User 

website pemasaran unit perumahan pada PT. Telkom  

Palembang. 

Nama tabel : Login 

                                      Primery key : username 

Forign key   : password 

No Field Name Type Size Description 

1. * Username Text 20  Nama user 

2. ** Password Text 10 Password 

Ket: *Primary Key 

 

2. Tabel Data daftar baru 

       Tabel data daftar baru digunakan untuk 

menampung data pelanggan. 

Nama tabel : member 

                                      Primery key : id_member 

No Field Name Type Size Description 

1. No Varchar - No pemohon 

2. Tanggal Varchar - Tanggal  

3. Nama_pem

ohon 

Varchar  Nama lengkap 

pemohon 

4. Alamat_pe

mohon 

Varchar - Alamat lengkap 

pemohon 

5. Status Varchar  Status pemakai 
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6 Layanan 

 
Varchar  Layanan yang di 

inginkan 

7 Segmentasi Varchar  Regestrasi 

8 Telepon Varchar  Telepon 

9 Tindakan Varchar  Tindakan yang 

diberikan 
Ket: *Primary Key 

3. Tabel Berhenti berlanggan 

       Tabel berhenti berlanggan digunakan untuk 

menampung data pemberhentian berlanggan. 

Nama tabel : berhenti berlanggan 

                                      Primery key : id_berlanggan 

                                      Foreign Key : berlanggan 

No Field Name Type Size Description 

1.  No Int  no 

2. Berhenti layanan Varchar - berhenti berlanggan 

3. Nama pelanggan Varchar  Alamat lengkap pelanggan 

4. Nama pemohon Varchar  Nama pemohon 

5. Sebagai Date  Sebagai 

6. Id_rumah Int  Id rumah 

7. no.telepon Enum  No tlp 

8. No.speedy Varchar  No speedy 

9. Alamat pelanggan Varchar  Alamat lengkap pelanggan 

10. Tanggal bayar Varchar  Tanggal bayar 

11. Deposit Varchar  Pembayaran 

12. Tindakan Varchar  Konfirmasi tindakan 

        Ket: *Primary Key   
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4. Tabel Data keluhan 

       Tabel data keluhan digunakan untuk menampung 

permasalahan data keluhan. 

Nama tabel : keluhan 

Primery key : id_pelanggan 

Forign key   : id_keluhan 

No Field Name Type Size Description 

1. No Int  No 

2. Keluhan layanan Varchar - Keluhan layanan 

3. Nama_pelanggan Varchar  Nama lengkap 

pelanggan 

4. Nama pelapor Varchar  Nama pelapor 

5. Relasi Varchar  No yang bisa dihubungi 

6. No-hp Int  Permasalahan 

7. Masalah Varchar - Pro 

8. Alasan Varchar - Tagihan 

9. Uraian Varchar  Harta Lainnya Debitur 

10. Tindakan Varchar - Konfirmasi 

     Ket: *Primary Key   

              ** Foreign Key 

 

 

5. Tabel Data kontrak 

       Tabel data kontrak digunakan untuk menampung data 

kontrak berlanggan. 
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Nama Tabel : kontrak berlanggan 

Primery key : id_kontrak 

Forign key   : id_pelanggan 

No Field Name Type Size Description 

1. Tanggal Int  Id tanggal kontrak 

2. Tanggal Varchar  Layanan Telepon/ 

speedy 

3. Layanan Varchar - Nama pelanggan 

4 Nama pelanggan Varchar  Alamat lengkap 

pelanggan 

5 Alamat  Varchar - Intalasi biasa 

6 Jenis instalasi Varchar - Saluran dua arah 

7 Akses jaringan Varchar  Pembayaran 

8 Abonemen Varchar - Sudah di unduh atau 

belum 
Ket: *Primary Key 

         ** Foreign Key 

 

            5.1.1.3.  Desain Interface 

  A. Desain Depan 

  Halaman depan merupakan tampilan awal website 

pelayanan pelanggan pada PT. Telkom Palembang. 

Adapun tampilan halaman depan seperti pada gambar 5.7 

di bawah ini : 
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HEADER (Background pelayanan pelanggan)

APLIKASI PELAYANAN HOME
KRITIK DAN 

SARAN
SIGN IN

Promo product

iklan

Daftar baru

Berhenti 

berlanggan

Layanan 

keluhan

informasi

logo

footer

 

1. Login Member 

            Desain halaman login digunakan untuk masuk 

ke halaman menu website oleh member. Tampilan 

desain  seperti pada gambar 5.13 berikut: 
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HEADER (Background pelayanan pelanggan)

APLIKASI PELAYANAN HOME
KRITIK DAN 

SARAN
SIGN IN

footer

Sign In

logo

admin

password

Sign In

 

Gambar 5.13. Desain login website 

2. Input PSB 

Halaman daftar member Daftar baru merupakan 

tampilan untuk registrasi member jika ingin Daftar baru 

Telepon atau Speedy pada PT. Telkom Palembang. 

Adapun tampilan halaman registrasi member seperti 

pada gambar 5.8 di bawah ini : 
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Gambar 5.14. Input PSB 

 

3. Form Input keluhan  

       Desain form input keluhan adalah tampilan  form 

input yang  digunakan keluhan pelanggan untuk 

menginput data pelangan oleh pelanggan. Tampilan 

desain  seperti pada gambar 5.15: 

 

 

 

Aplikasi pelayanan home
Kontrak 

berlanggan
pesan Sing in Sing out

Permohonan Pasang baru Fasilitas Telekomunikasi

Pernah Berlanggan Fasilitas Telekomunikasi

Pilihan Layanan

Nama Pemohonan

Alamat pemohonan

Status alamat pemasang

Segmentasi

Submit

Catatan :

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

footer

pernah Belum

Telepone Speedy

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

sewa Miik sendiri Rumah dinas Lain-lain

Bisnis Residensial sosial
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Gambar 5.15. Form input survey debitur 

 

4. Form Input Analisis Kredit Debitur  

 

 

 

 

 

 

 

Aplikasi pelayanan home
Kontrak 

berlanggan
pesan Sing in Sing out

Laporan keluhan pelanggan

Keluhan layanan

Nama pelanggan

Nama Pelapor

Nomor handphone

Relasi(hubungan kepemilikan telepon/speedy/

flexi

Nomor/telepon/speedy

footer

Telepone Speedy

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

pemilik Suami/istri Bapak/ibu anak

Anggota 

keluarga 

lain

Kontrak/sewa/

kost
karyawan

xxxxxxxxxxxxxx

teman tetangga

xxxxxxxxxx

Jenis permasalahan

alasan

Uraian laporan

Scan KTP pelapor

Scan Surat kuasa

Submit

Klaim 

tagihan

Klaim 

gangguan Klaim PSB

Klaim 

RETENSI

XXXX XXXX XXXX XXXX

XXXX XXXX
XXXX

XXXX

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
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      Desain form input berhenti berlanggan adalah 

tampilan  form input yang  digunakan berhenti 

berlanggan untuk menginput data pemberhentian 

berlanggan. Tampilan desain  seperti pada gambar 5.16: 

Aplikasi pelayanan home
Kontrak 

berlanggan
pesan Sing in Sing out

Berhenti berlanggan

footer

Nama pelanggan

Nama pemohon

alamat

sebagai

Mengajukan permohonan 

berhenti berlanggan

Nomor Telepon

Nomor speedy

Alamat pelanggan

Alasan cabut

Tanggal 

pembayaran

Deposit

Scan bukti pembayaran terakhir

Submit

Pilih salah satu

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

telepon speedy

Gambar 5.16. Form input berhenti berlanggan 
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  B. Desain Output 

       Desain outputmerupakan rancangan untuk 

pembuatan laporan yang akan diserahkan pada Direktur. 

Adapun rancangan laporan seperti dibawah ini : 

1. Desain Output Data kontrak 

 

 

 

 

 

                   Gambar 5.18. Desain output kontrak berlanggan 

2. Desain Output Data berhenti berlanggan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.19. Desain cetak detail data survey  

 

 

Kontrak berlanggan

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Daftar kontrak anda

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

berhenti

no Berhenti 

layanan

Nama 

pelanggan

Nama 

pemohon
No tlp

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Alamat 

pemasang
Tgl bayar deposit tindakan

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
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3. Desain Output Data daftar baru 

 

 

 

 

 

        Desain cetak detail data analisis debitur adalah 

hasil dari input data analisis debitur yang telah diisi 

sebelumnya. Tampilan desain  seperti pada gambar 

berikut: 

Aplikasi pelayanan

Permohonan pasang baru fasilitas telkomunikasi

no

tanggal

Nama pemohon

Alamat 

pemohon

Status alamat

layanan

segmentasi

telepon

tindakan

:

:

:

:

:

:

:

:

:

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

Gambar 5.21. Desain cetak PSB 

 

 

 

Daftar baru

no tgl
Nama 

pemohon

alamat 

pemohon
status

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

layanan segmentasi telepon tindakan

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
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4. Desain Cetak Data berhenti berlanggan 

        Desain berhenti berlanggan adalah hasil dari input 

data berhenti berlanggan yang telah diisi sebelumnya. 

Tampilan desain  seperti pada gambar berikut: 

Aplikasi pelayanan

Berhenti berlanggan

no

Berhenti berlanggan

Nama pelanggan

Nama pemohon

sebagai

No telepon
Alamat 

pelanggan

deposit

tindakan

:

:

:

:

:

:

:

:

:

xxxxxxxxxxx

xxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

Gambar 5.22. Desain cetak data berhenti berlanggan 

5. Desain cetak pelayanan keluhan 

        Desain cetak detail data pelayanan keluhan adalah 

hasil dari input data keluhan yang telah diisi 

sebelumnya. Tampilan desain  seperti pada gambar 

berikut: 
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 Gambar 5.23. Desain cetak data keluhan 

6. Desain Cetak Data kontrak berlanggan 

        Desain cetak data kontrak berlanggan adalah hasil 

dari input data PSB Tampilan desain  seperti pada 

gambar berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.24. Desain cetak data kontrak berlanggan  

 

 

Aplikasi pelayanan

Pelayanan keluhan

no

Keluhan layanan

Nama pelanggan

Nama pelapor

relasi

No hp

masalah

alasan

uraian

:

:

:

:

:

:

:

:

:

xxxxxxxxxxx

xxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

tindakan :
xxxxxxxxxxx

Aplikasi pelayanan

no

tanggal

layanan

Nama pelanggan

Alamat pelanggan

Jenis instalansi

Akses jaringan

abodemen

status

:

:

:

:

:

:

:

:

:

xxxxxxxxxxx

xxxxx

xxxx

xxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxx

: xxxx

Kontrak berlanggan
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Tabel 5.3. Implementasi Interface 

Nama Interface Kegunaan 

Form Home 

 

 

 

Tampilan awal 

From Daftar baru 

 

 

Mengolah Data Daftar 

baru Untuk Menginput 

Data Daftar baru Yang 

Ingin mendaftar speedy 

atau Telepon. 

Form keluhan 

 

Mengolah Data keluhan 

Form berhenti berlanggan 

 

 

 

Mengolah Data berhenti 

berlanggan 
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Form Kontrak 

 

 

 

 

 

 

Mengolah Data kontrak 

 

Form informasi 

 

Mengolah Data 

informasi 

Form kritik dan saran 

 

 

 

Mengolah kritik dan 

saran 

Form admin 

 

 

 

Mengolah Data Admin 
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5.1.4.   Pengujian  

        Pada Pengajuan pengujian pelayanan pelanggan Pada PT Telkom 

Palembang menggunakan metode pengujian black-box. Berikut tabel-

tebel hasil Pengajuan pengujian engujian pelayanan pelanggan Pada 

PT Telkom Palembang: 

               Tabel 5.4. Pengujian 

No Data yang Diuji Pemroses Hasil 

1. TabelDaftar baru Form Daftar baru Berhasil 

2. Tabel keluhan Form keluhan Berhasil 

3. Tabel berhenti 

berlanggan 

Form berhenti 

berlanggan 

Berhasil 

4. Tabel kontrak Formkontarak Berhasil 

5. Tabel informasi Form informasi Berhasil 

6. Tabel kritik dan 

saran 

Form kritik dan saran Berhasil 

7. Tabel Admin Form Admin Berhasil 

8 Tabel user Form User Berhasil 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya terhadap website pelayanan pelanggan pada PT. Telkom 

Palembang, maka dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut : 

1. Telah dihasilkan sebuah website  pelayanan pelanggan yang dapat 

membantu dalam pelayanan dan pengolahan data secara online dan 

offline.  

2. Dengan adanya sistem informasi pelayanan berbasis web pada PT. 

   Telkom Palembang ini, diharapkan dapat memudahkan pelanggan dalam 

mencari informasi tentang pelayanan. 

3. Dengan adanya sistem informasi pelayanan pelanggan berbasis web pada 

PT.Telkom Palembang ini, proses pelayanan pelanggan yang ingin 

dilakukan oleh pelanggan sangat membantu pelanggan yang tidak 

mempunyai waktu banyak untuk keluar atau sibuk. 
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6.2. Saran 

Dari pemasalahan yang ada maka penulis memberikan saran yang 

kiranya dapat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja pada PT. Telkom 

Palembang. Saran-saran tersebut antara lain : 

1. Website ini memerlukan pelatihan dalam penggunaanya, sehingga 

diperlukan pelatihan terhadap sumber daya manusia untuk menggunakan 

website ini. 

2. Website ini masih perlu pengembangan lebih lanjut untuk mendapatkan 

hasil yang lebih baik secara berkala dan berkelanjutan. 

3. Memperkecil kesalahan dan kemungkinan kehilangan data-data penting, 

sebaiknya data dari hasil pengolahan data administrasi di back-up/dibuat 

cadangannya ke dalam bentuk CD, atau disimpan ke dalam flashdisk 

agar tidak hilang data-data yang telah disimpan dan agar mudah dalam 

pencariannya kembali. 

4. Objek penelitian lebih luas yaitu tidak hanya mengacu pada informasi  

pelayanan saja melainkan seluruh organisasi yang ada. 
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