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ABSTRAK 

Pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh aparat pemerintah masih dirasakan kurang memuaskan. 

Berbagai keluhan dan tuntutan yang disampaikan untuk memperoleh pelayanan yang tepat dan cepat belum ditanggapi 

secara maksimal. 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah perusahaan yang berada dibawah naungan pemerintah daerah 

(BUMN)  salah satu aset utama yang berpengaruh sekali terhadap nominal pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten 

purwakarta. Informasi tentang prosedur pendaftaran sangat dibutuhkan terutama bagi calon pelanggan yang ingin 

mengajukan permohonan menjadi langganan atau mendaftar.Untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya kepada 

calon pelanggandilakukan penelitian yang kemudiandirancang sistem sistem informasi pelayanan pelanggan 

menggunakan framework PIECES. Dengan kerangka ini diharapkan dapat menghasilkan hal-hal baru yang dapat menjadi 

pertimbangan dalam pengembangan sistem. Agar efesiensi serta efektifitas kinerja pada PDAM kabupaten Purwakarta 

dapat ditingkatkan.  

 

Kata Kunci : PIECES , Sistem Informasi, Pelayanan 

 

I. PENDAHULUAN 

Dewasa ini pelayanan terhadap masyarakat yang 

dilakukan oleh aparat pemerintah masih dirasakan kurang 

memuaskan. Berbagai keluhan dan tuntutan yang 

disampaikan untuk memperoleh pelayanan yang tepat, 

cepat dan murah belum ditanggapi secara maksimal. Hal 

tersebut berakibat kurang baik terhadap kredibilitas dan 

kepercayaan masyarakat atas pelayanan pemerintah. 

Salah satu jenis pelayanan pemerintah yang 

penting dan banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah 

pelayanan air bersih. Kebutuhan akan air bersih semakin 

meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah 

penduduk, sementara itu keberadaan air bersih semakin 

berkurang disebabkan menyusutnya jumlah mata air dan 

kurang terpeliharanya sumber-sumber air yang berada 

disekitar masyarakat. Instansi yang bertugas memberikan 

pelayanan air bersih di Kabupaten Purwakarta adalah 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Purwakarta. 

Dalam melaksanakan proses pendaftaran langganan baru 

masih menggunakan cara manual sehingga dalam 

pelaksanaannya kurang optimal. Demikian juga dalam 

memberikan pelayanan kepada pengguna/pihak-pihak 

terkait tidak dapat dilakukan dengan maksimal. 

Berdasarkan hal tersebut maka dalam penyusunan proyek 

akhir ini penulis mengambil judul “Sistem Informasi 

Pelayanan Pelanggan di PDAM Purwakarta”. 

Penelitian ini dilakukan untuk merancang sistem 

informasi pelayanan pelanggan untuk meningkatkan 

efektifitas pelayanan menggunakan framework PIECES. 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sistem Informasi 
Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang 

terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai 

suatu tujuan. (Raymond McLeod, 1996). 

Model yang umum dari sebuah sistem adalah 

terdiri dari suatu masukan (input), proses (process), dan 

keluaran (output). Hal ini terjadi setelah mengalami 

proses penyederhanaan, karena sebuah sistem mungkin 

saja memiliki beberapa masukan (input) dan keluaran 

(output). 

Menurut ahli informasi Jogiyanto (1993) 

mengemukakan bahwa informasi adalah data yang diolah 

menjadi bentuk nyata bagi pemakainya (user). 

“ Informasi adalah hasil dari pengolahan data 

dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti 

bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-

kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan 

keputusan.”   

Menurut John F.Nash dan Martil B. Robert (1988) 

yang diterjemahkan oleh Jugianto H.M, menyatakan 

bahwa ; 

“ Sistem Informasi adalah kombinasi dari orang-

orang,fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur dan 

pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur 

komunikasi pentingm, memproses tipe transaksi rutin 

tertentu, memberi sinyal kepada manajemen yang lainnya 

terhadap kejadian-kejadian internal.” 

Maka dari itu dapat kita simpulkan tujuan dari 

sistem informasi adalah : 
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1. Menyediakan informasi untuk membantu 

pengambilan keputusan manajemen 

2. Membantu petugas didalam melaksanakan 

operasi perusahaan dari hari ke hari 

3. Menyediakan informasi yang layak untuk 

pemakai pihak luar. 

Maka dari itu penulis menjabarkan beberapa pengertian 

dari sistem dan informasi sebagai berikut dibawah ini. 

 

2.2 Pembangunan Sistem Informasi 

Merupakan pembuatan sistem informasi yang baru 

atau pemodifikasian sistem yang ada. Pada dasarnya 

pengembangan sistem adalah berhubungan dengan proses 

analisis dan design sistem.  

Analisis Sistem adalah suatu proses untuk 

memahami sistem yang ada, termasuk mendiagnosa atau 

mengidentifikasi masalah dan memberikan alternatif 

solusi penyelesaiannya. 

Desain/Perancangan Sistem adalah suatu proses 

pemecahan masalah dan proses kreativitas yang bertujuan 

membuat sistem baru yang dapat memenuhi tujuan utama 

sistem. 

2.3 Paradigma Tahapan Pengembangan Sistem 

Informasi 

Merupakan kerangka berpikir atau cara yang 

ditempuh dalam menerapkan pengembangan sistem. 

Metodologi pengembangan perangkat lunak 

menggunakan Waterfall ( Air Terjun ). Dimana pada 

setiap tahapan harus diselesaikan secara penuh sebelum 

melanjutkan ke tahapan berikutnya. Tahapan tersebut 

adalah : 

a. Requirement Analysis 

b. System Design 

c. Implementation 

d. Integration & Testing 

e. Operation & Maintenance 

 

2.3.2 Tujuan Pengembangan Sistem Informasi 

Tujuan pengembangan sistem berhubungan 

dengan sistem yang sedang disusun dan berhubungan 

dengan proses penyusunan sistem, yaitu : 

1. Menyusun sistem informasi yang memenuhi 

kebutuhan informasi organisasi dan kebutuhan 

operasi organisasi yang efisien dan efektif. 

2. Meningkatkan kegiatan operasional yang 

berhubungan dengan : Performance (Kinerja), 

Information (Informasi), Economy (Ekonomi), 

Control (Kontrol), Efficiency (Efisiensi), Service 

(Pelayanan). 

2.4 Alat Pemodelan Sistem Informasi 

Pemodelan sistem informasi pada penelitian ini 

yaitu dengan : (Coad Yoordan,RPL)(Kadir,2008) 

1. Data Flow Diagram (DFD) 

2. Flowmap 

3. Entity Relationship Diagram (ERD) 

 

2.5 Pelayanan 

Secara sederhana, istilah pelayanan atau service 

mungkin bisa diartikan sebagai ”melakukan sesuatu bagi 

orang lain” akan tetapi tidak mudah mencari padanan kata 

dalam bahasa indonesia yang pas untuk istilah tersebut. 

Setidaknya ada tiga kata yang mengacu pada istilah 

tersebut, yakni jasa, layanan, dan service. Sebagai jasa, 

service umumnya mencerminkan produk tidak berwujud 

fisik (intangible). Sebagai layanan, istilah service 

menyiratkan segala sesuatu yang dilakukan pihak tertentu 

(individu maupun kelompok) kepada pihak lain (individu 

maupun kelompok). (Fandy Tjiptono, 2008) 

 

2.6 Pelanggan 

Dalam pengertian sehari-hari pelanggan adalah 

orang-orang yang kegiatannya membeli dan 

menggunakan suatu produk, baik barang maupun jasa, 

secara terus menerus. Secara garis besarnya terdapat tiga 

jenis pelanggan, yaitu pelanggan internal, pelanggan 

perantara, dan pelanggan eksternal.  

 

2.7 PIECES FRAMEWORK 

PIECES Framework adalah kerangka yang dipakai 

untuk mengklasifikasikan suatu problem, opportunities, 

dan directives yang terdapat pada bagian scope definition 

analisa dan perancangan sistem. Setiap huruf dalam 

PIECES merepresentasikan sebuah kategori dalam 

perumusan masalah yang ada, yaitu :  

Tabel PIECES Framework 

ASPEK KETERANGAN 

P (Performance) Kinerja sistem 

I (Information) Informasi yg disajikan 

E (Economics) Keuntungan yg dapat diraih 

C (Control) Keamanan sistem 

E (Efficiency) Efisiensi orang dan proses 

S (Service) Layanan yang diberikan 

Pieces framework dapat dipakai sebagai alat untuk 

mengevaluasi sistem yang sekarang ada dan melihat 

peluang perbaikan. 

 

2.8 Diagram Fishbone 

Diagram Fishbone  adalah diagram yang berfungsi 

untuk mengidentifikasi penyebab dari suatu masalah. 

Karena dari fungsinya tersebut, diagram fishbone sering 

juga disebut Cause and Effect diagram 

 

Gambar  Struktur Umum Diagram Fishbone 
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III. ANALISA DAN PERANCANGAN 

3.1 Analisa  

Seluruh permasalahan yang ada dianaliasa dengan 

menggunakan Fishbone Diagram dengan hasil sebagai 

berikut: 

1. Procedure 

- Di dalam prosedur pendaftaran terkadang calon 

pelanggan menunda pemasangan karena 

mungkin di anggap biaya pemasangan terlalu 

besar (mahal) 

- Pembuatan Gambar dan RAB 

- Persetujuan Direktur Teknik (DIRTEK) 

2. People 

- Pemberitahuan dan pembuatan laporan tidak 

dilakukan sesegera. 

- Kurangnya pegawai. 

3. Place 

- Kantor PDAM dirasakan kurang adanya 

komunikasi antar bagian. 

- Belum adanya jaringan computer untuk 

mempermudah pemberitahuan antar laporan. 

Analisa dengan Framework PIECES memperoleh hasil 

sebagai berikut : 

ASPEK SISTEM BERJALAN 

Performance: 

(performansi sistem 

yang ada) 

 Sistem masih beroperasi 

secara manual menyebabkan 

pekerjaan tidak efisien dan 

membutuhkan waktu yang 

cukup lama 

 Karena masih 

memanfaatkan media hard 

copy dalam pendistribusian 

data, hal ini menyebabkan 

adanya pemborosan kertas 

setiap harinya dan data sulit 

untuk diaskes secara 

langsung. Belum ada sistem 

informasi terintegrasi  untuk 

membantu proses 

pengambilan keputusan. 

Information:(alur 

informasi dalam 

organisasi) 

 Proses pengiriman dan 

peneriman data antar bagian 

masih dalam bentuk hard 

copy. 

 Input data masih dilakukan 

satu persatu ke Excel setiap 

harinya. 

Economy: (peningkatan 

keuntungan organisasi) 
 Sistem pendistribusian data 

dengan hardcopy 

meneyebabkan biaya kertas 

dan printing yang tinggi 

setiap harinya. 

Control:(kendali dan 

pengamanan sistem) 
 Kelebihan penyimpanan 

data berupa formulir 

permohonan langganan. 

Effecincy: 

(efesiensi manusia dan 
 Data yang secara berlebihan 

diinput dan di copy 

proses dalam 

organisasi) 

memakan waktu yang lama 

dan juga memerlukan 

tenaga dan SDM yang lebih 

banyak. 

 Pendistribusian data belum 

efisien, begitu pula dengan 

proses pemasukan data yang 

masih harus diinput satu per 

satu untuk setiap database. 

Service:(pelayananyang 

diberikan sistem 

terhadap pelanggan) 

 Calon pelanggan baru harus 

menunggu waktu yang 

cukup lama untuk 

mendapatkan air bersih. 

 

 

3.2 Perancangan  Sistem 

3.2.1 DFD 

Dari hasil analisa permasalahan diatas maka 

diusulkan sistem Informasi pelayanan pelanggan 

khususnya pemasangan baru dapat digambarkan dengan 

diagram aliran data (diagram level 0) sebagai berikut: 

1,0

Pendaftaran
Calon Pelanggan

 

T_Pendaftaran

 

T_Pembayaran

 

2.0

Persetujuan 

Biaya

3.0

Pembayaran

4.0

Laporan

Bagian 

Pelayanan

Bagian Teknik

Bagian 

Keuangan

Laporan 

Calon Pelanggan
Formulir

 Pendaftaran

Survei, RAB

 

 
T_Persetujuan

 

Info data persetujuan

Data pembayaran

Info data pembayaran

Laporan Data Pemasangan

No.Rek Non Air

Laporan Persetujuan

Data Calon survei

 Nota Persetujuan Biaya

Laporan

 Pelanggan Baru

Laporan

Pendaftaran

 

Gambar Diagram Level 0 Sistem yang diusulkan 

 

3.2.2 ERD 

Adapun Entity Relationship Diagram dari sistem yang 

diusulkan adalah : 
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Calon 

Pelanggan
Daftar

Pelayanan

SetujuPembayaran

Nama

No. ID Pekerjaan

WilayahAlamat

No. SPL
Jenis Pelayanan

Biaya

No. SPL

Laporan 

Persetujuan Baya

No. ID

No. ID
No. SPL

Tgl Daftar

Biaya

Tgl Persetujuan

Gambar ERD sistem yang diusulkan 

 

 

3.2.3 Kamus Data 

Kamus data sistem yang diusulkan pada penelitian ini 

sebagai berikut :  

Tabel 4. 1 Kamus Data 

Nama Data Nama Field 

Calon Pelanggan =No_Id+Nama+Alamat+Pekerjaa

n+Wilayah 

Pelayanan =No_SPL+Biaya+Jenis_Pelayana

n 

Pembayaran =No_SPL+Nama+Alamat+Lapor

an_Persetujuan_Biaya 

 

3.2.4 Struktur Menu 

Tampilan

Login

Menu Utama

Data Pelanggan Transaksi Laporan Tools Selesai

Persetujuan

Pembayaran

Laporan Pembayaran

Laporan Data

Pelanggan

Data User

Ubah Password

Log Out

Keluar

 

 

IV. IMPLEMENTASI 

Sistem ini diimplementasikan dengan  

menggunakan bahasa pemograman visual basic 6.0, 

dimana bahasa program aplikasinya berorientasi objek, 

dan secara garis besar proses tersebut meliputi: 

1. Input data 

Input data ini merupakan data-data yang 

dimasukan kedalam system yang telah dirancang 

sebelumnya, dan disimpan dalam suatu record 

tertentu. 

2. Output data 

Output data dalam system yang telah 

diimplementasikan ini dapat berupa tampilan 

dalam monitor maupun berupa print out. 

3. Proses perangkat lunak 

Proses perangkat lunak ini adalah semua proses 

yang dilakukan oleh perangkat lunak, mulai 

perhitungan penyimpanan data. 

4. Interface pemakai 

Interface yang di desain adalah interface yang 

mudah dipahami oleh semua pemakai.  

Keselurahan program dari sistem ini dapat 

berjan dengan baik pada komputer Pentium IV dangan 

RAM 256MB sistem operasi Windows XP dan database 

menggunakan MySQL. Dapat dikatakan implementasi 

dari sistem informasi ini berhasil. 

 

V. PENUTUP 

Dari penelitian disimpulkan bahwa: 

1. Sistem manual saat ini tidak efektif dan efisien.  

2. Sistem Informasi Pelayanan Pelanggan untuk 

meningkatkan efektifitasdan efisien. 

Adapun Saran dan ketebatasan pada penelitian ini adalah : 

1. Agar proses pendaftaran tidak memakan waktu 

yang cukup lama sebaiknya PDAM Purwakarta 

segera menggunakan Sistem Infromasi untuk 

Pelayanan Pelanggan  

2. Pengembangan perangkat lunak ini belum 

memanfaatkan teknologi internet sehingga belum 

bisa Online. Untuk itu akan dijadwalkan pada 

penelitian selanjutnya. 


