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ABSTRAK 

 

 BP-PAUD dan DIKMAS Jawa Timur adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat 

(UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang secara struktural menjadi 

bagian dari unit utama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Masyarakat. Dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat, BP-

PAUD dan DIKMAS menggunakan  aplikasi survey kepuasan pelanggan untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat pelayanan yang telah diberikan kepada pelanggan. 

Namun, aplikasi yang digunakan saat ini masih belum tersusun secara rapi dan 

belum bisa melakukan pencetakan laporan sesuai periode yang ditentukan. 

 Kondisi inilah yang membuat BP-PAUD dan DIKMAS Jawa Timur 

menginginkan untuk memiliki aplikasi yang dapat membantu proses layanan 

kepuasan pelanggan. Melalui aplikasi layanan kepuasan pelanggan ini, maka 

petugas dapat mengelola data kuesioner yang akan ditampilkan kepada pelanggan 

dan melakukan pencetakan laporan melalui aplikasi. 

 Berdasarkan hasil uji coba aplikasi yang telah dibuat, aplikasi ini mampu 

menampilkan data kuesioner dan melakukan pencetakan laporan. Dengan demikian 

aplikasi ini mampu membantu petugas dalam mengelola dan memantau informasi 

yang berkaitan. 

Kata Kunci: survey, kuesioner, laporan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kini senantiasa 

mengalami peningkatan pesat pada pemanfaatannya yang semakin beragam 

menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan manusia yang modern dan canggih. Salah 

satu aspek yang menjadi sorotan utama saat ini adalah penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi sebagai media informasi dan promosi. Media promosi 

tidak lagi terbatas pada media cetak, elektronik berbasis televisi dan radio dengan 

harga yang mahal, namun ada sebuah alternatif lain dengan biaya murah yang 

sangat mungkin dijangkau adalah dengan memanfaatkan internet, selain jangkauan 

yang luas mendunia, internet juga memungkinkan pemilik usaha dan layanan bisa 

langsung berinteraksi dengan calon klien. Salah satu cara yang dilakukan dalam 

penggunaan internet adalah membangun sebuah website (Trimarsiah & Arafat, 

2017). 

Website merupakan kumpulan halaman yang menampilkan informasi 

berupa teks, gambar, animasi, suara, video ataupun gabungan dari semuanya. 

Website menggunakan jalur internet sehingga dapat diakses oleh siapapun di 

seluruh dunia tanpa terbatas ruang dan waktu. Website dapat berbentuk statis 

maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian yang saling terkait yang 

dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink). Website yang bersifat 

statis apabila informasi yang dimilikinya jarang berubah dan informasinya hanya 

satu arah dari pemilik website. Sedangkan website yang bersifat dinamis apabila 
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informasi di dalam website dapat berubah-ubah dan interaktif dua arah yang berasal 

dari pemilik dan pengguna website. Website saat ini tidak hanya menampilkan 

informasi tetapi juga dapat digunakan untuk kegiatan yang bersifat transaksional. 

Layanan kepuasan konsumen atau klien merupakan suatu bentuk partisipasi 

konsumen atau klien untuk ikut berperan dalam membangun sistem keamanan 

organisasi ataupun pengawasan terhadap kinerja yang sangat efektif. Layanan 

kepuasan konsumen atau klien yang mengandung kebenaran atau dapat 

dipertanggungjawabkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan, 

pertimbangan, evaluasi terhadap kebijakan dan peraturan yang telah dibuat atau 

peraturan yang telah dilaksanakan dan yang lebih penting adalah sebagai ajang 

mengetahui masalah yang ada di dalam masyarakat secara efektif, cepat, dan up to 

date serta dapat langsung memberikan solusi dan jalan keluarnya. 

BP-PAUD Dan DIKMAS adalah singkatan dari Balai Pengembangan 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. BP-PAUD dan DIKMAS 

mempunyai tugas melaksanakan pengembangan mutu pendidikan anak usia dini 

dan pendidikan masyarakat. BP-PAUD dan DIKMAS Jawa Timur adalah Unit 

Pelaksana Teknis Pusat (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang 

secara struktural menjadi bagian dari unit utama Direktorat Jenderal Pendidikan 

Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Dalam melakukan pelayanan terhadap 

masyarakat, BP-PAUD dan DIKMAS menggunakan  aplikasi survey kepuasan 

pelanggan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pelayanan yang telah diberikan 

kepada pelanggan. Namun, aplikasi yang digunakan saat ini masih belum tersusun 

secara rapi dan belum bisa melakukan pencetakan laporan sesuai periode yang 

ditentukan karena petugas harus melakukan pencetakan secara manual. Oleh karena 
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itu sangat diperlukan peranan sistem yang handal agar kegiatan operasional dapat 

dilakukan dengan efisien dan efektif. Disamping itu, masih belum ada sistem untuk 

menambah, merubah, ataupun menghapus kuesioner yang ada sebelumnya, hal ini 

menyebabkan admin / staff yang bertugas akan kesulitan ketika terdapat perubahan 

pada kuesioner karena untuk mengubah isi kuesioner harus merubah database yang 

bersangkutan. 

Berdasarkan penjabaran singkat permasalahan yang ada, maka dibutuhkan 

solusi untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Solusi tersebut yaitu 

pembuatan aplikasi layanan kepuasan pelanggan berbasis website. Dengan adanya 

aplikasi ini diharapkan BP-PAUD dan DIKMAS dapat menilai sejauh mana tingkat 

kepuasan pelanggan terhadap layanan yang telah diberikan oleh BP-PAUD dan 

DIKMAS Jawa Timur. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang 

dihadapi adalah bagaimana merancang dan membangun aplikasi layanan kepuasan 

pelanggan berbasis website pada Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 

dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan DIKMAS) Jawa Timur. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam merancang dan membangun aplikasi layanan 

kepuasan pelanggan berbasis website pada Balai Pengembangan Pendidikan Anak 

Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan DIKMAS) Jawa Timur agar 

tidak menyimpang dari topik yang diambil adalah sebagai berikut: 
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1. Pengguna aplikasi ini adalah seluruh masyarakat yang mendapatkan 

pelayanan pada BP-PAUD dan DIKMAS Jawa Timur dan dapat diakses 

oleh pihak admin atau staff IT yang bertugas. 

2. Aplikasi ini hanya mencatat, menyimpan, dan mencetak data hasil survey 

kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang ada di BP-PAUD dan 

DIKMAS Jawa Timur. 

3. Periode data yang digunakan : periode 1 Januari 2018 – 30 Juni 2018 pada 

layanan Fasilitasi Narasumber . 

4. Aplikasi ini menggunakan localhost Xampp versi 7.3.5. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk merancang bangun aplikasi layanan kepuasan pelanggan 

berbasis website pada Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan DIKMAS) Jawa Timur yang diharapkan 

dapat: 

1. Mempermudah proses penilaian kepuasan pelanggan terhadap layanan BP-

PAUD dan DIKMAS Jawa Timur. 

2. Mempermudah admin dalam mengelola isi kuesioner dan pembuatan 

dokumen hasil survey kepuasan pelanggan. 

3. Mempermudah penyampaian informasi kepada kepala bagian IT terkait 

kepuasan pelanggan terhadap pelayanan BP-PAUD dan DIKMAS Jawa 

Timur. 

4. Menghasilkan laporan survey kepuasan pelanggan terhadap layanan BP-

PAUD dan DIKMAS Jawa Timur. 
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1.5 Manfaat 

Manfaat dari pembuatan aplikasi layanan kepuasan pelanggan ini adalah 

membantu beberapa pihak yang terlibat. 

1. Bagi Penulis 

1) Memperluas wawasan dan materi guna mempersiapkan diri untuk 

memasuki dunia kerja. 

2) Menambah kemampuan dan pengalaman dalam beradaptasi dan 

bersosialisasi dalam dunia kerja yang sebenarnya. 

3) Sebagai syarat untuk menyelesaikan mata kuliah kerja praktik. 

2. Bagi Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Masyarakat (BP-PAUD dan DIKMAS) Jawa Timur: 

1) Admin dapat melakukan pencetakan dokumen hasil survey kepuasan 

pelanggan terhadap pelayanan pada BP-PAUD dan DIKMAS Jawa 

Timur sesuai periode yang dibutuhkan. 

2) Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus kuesioner dengan 

mudah. 

3) Laporan hasil survey kepuasan pelanggan dapat digunakan sebagai 

acuan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan yang ada di 

BP-PAUD dan DIKMAS Jawa Timur. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Kerja Praktik adalah sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan laporan kerja praktik 
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pembuatan aplikasi layanan kepuasan pelanggan berbasis website pada 

BP-PAUD dan DIKMAS Jawa Timur. 

BAB II: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum atau profil, lokasi, visi 

misi, tujuan, sarana prasarana, dan struktur organisasi dari BP-PAUD dan 

DIKMAS Jawa Timur. 

BAB III: LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan di dalam kerja praktik ini. Teori-teori 

tersebut antara lain: Kepuasan Pelanggan, Rancang Bangun, Aplikasi, 

Website, HTML, JavaScript, Database, MySQL, PHP, CSS, System 

Flow, DFD, CDM, PDM, Xampp. 

BAB IV: DEKSRIPSI PEKERJAAN 

Bab ini menjelaskan tentang  pembahasan implementasi dari analisis dan 

perancangan yang telah dilakukan dalam pembuatan aplikasi layanan 

kepuasan pelanggan berbasis website pada BP-PAUD dan DIKMAS 

Jawa Timur. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil analisis dan 

perancangan aplikasi layanan kepuasan pelanggan berbasis website pada 

BP-PAUD dan DIKMAS Jawa Timur. Selain itu, pada bab ini juga 

disampaikan saran untuk pengembangan aplikasi yang telah dibuat di 

masa mendatang. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profile BP-PAUD dan DIKMAS Jawa Timur 

Lembaga ini sudah mengalami beberapa kali reorganisasi dan perubahan 

nama hingga yang terakhir sebagai BP PAUD dan DIKMAS Jawa Timur (Jatim). 

Reorganisasi terakhir berlangsung seiring terbitnya peraturan Mendikbud 

(Permendikbud) No. 69 Tahun 2015 tentang Tugas dan Fungsi BP PAUD dan 

DIKMAS. 

Lazimnya kehidupan yang senantiasa berubah, begitu pula dengan 

organisasi ini. Perubahan selalu mewarnai tumbuh kembang lembaga sejak masih 

bernama Balai Pendidikan Masyarakat (BPM) pada tahun 1987. BPM sendiri 

merupakan organ struktural Bidang DIKMAS Kantor Wilayah (Kanwil) 

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jatim. 

Berselang empat tahun, BPM beralih nama menjadi Balai Pengembangan 

Kegiatan Belajar (BPKB) Jawa Timur seiring terbitnya Keputusan Mendikbud No. 

0136/O/1991. BPKB merupakan lembaga fungsional dengan pamong belajar (PB) 

sebagai tenaga fungsional. BPKB juga merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Ditjen Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga (Diklusepora). Tugas 

utamanya melaksanakan pengembangan, pembimbingan, dan ujicoba program 

diklusepora sesuai kebijakan Ditjen Diklusepora. Wilayah kerja BPKB Jatim 

meliputi tiga provinsi yakni Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Seiring 

berjalannya waktu, terbit Keputusan Mendikbud No. 022/O/1997 tentang 
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Organisasi dan Tata Kerja BPKB yang mengubah area wilayah kerja BPKB 

Surabaya menjadi wilayah Jatim saja. 

Gelombang otonomi daerah di penghujung tahun 2000 juga turut membawa 

perubahan pada tubuh lembaga. Berlakunya Udang-undang No. 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah membuat status lembaga berada di persimpangan 

jalan, tetap menjadi milik pusat atau beralih ke daerah. Terbitnya Keputusan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 115/O/2003 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BPPLSP) 

menjadi jawabannya. Balai tetap menjadi UPT pusat dan tidak dialihkan menjadi 

perangkat daerah. Tak hanya itu, BPKB Jatim pun naik kelas dengan beralih 

menjadi BPPLSP Regional IV Surabaya. Wilayah kerjanya juga ikut berkembang 

menjadi lima provinsi yaitu Jatim, Bali, NTB, NTT, dan Kaltim. 

Hanya empat tahun sesudah naik status, perubahan kembali mewarnai 

perjalanan lembaga. Akhirnya Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional berdampak pada perubahan nama pendidikan luar sekolah 

menjadi pendidikan nonformal dan informal (PNFI). Konsekuensinya, perubahan 

kelembagaan kembali terjadi pada 25 Juli 2007. Khususnya setelah terbitnya 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2007 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja BPPNFI. Nama BPPLSP Regional IV Surabaya berganti menjadi 

BPPNFI Regional IV Surabaya. Perubahan juga meliputi jumlah wilayah kerja yang 

sebelumnya lima provinsi menjadi hanya dua provinsi yakni Jatim dan NTT. 

Di Tahun 2012, untuk kelima kalinya, nama lembaga kembali berubah. 

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 17 Tahun 2012 tentang 

Organisasi dan tata Kerja Balai Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal 
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dan Informal (BP-PAUDNI), BP PNFI Regional IV berganti nama menjadi BP-

PAUDNI Regional II Surabaya. Hanya area wilayah kerja yang tak berubah. 

Setelah berkiprah tiga tahun dengan nama BP-PAUDNI, perubahan nama lembaga 

untuk keenam kalinya kembali terjadi. Bersamaan dengan terbitnya Peraturan 

Mendikbud No. 69 Tahun 2015 tentang BP-PAUD dan DIKMAS, maka 

BPPAUDNI Regional II Surabaya beralih nama menjadi BP PAUD dan DIKMAS 

Jawa Timur hingga saat ini. 

 

2.2 Lokasi BP-PAUD dan DIKMAS Jawa Timur saat ini 

Alamat : Jl. Gebang Putih No.10, Keputih, Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 

60117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 2.1 Map Lokasi BP-PAUD dan DIKMAS Jawa Timur 
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2.3 Visi 

“Terwujudnya PAUD dan DIKMAS yang bermutu, berkarakter, dinamis 

melalui pelibatan publik dan gotong royong” 

 

2.4 Misi 

 Misi Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Masyarakat BP-PAUD dan DIKMAS Jawa Timur antara lain: 

1. Memetakan mutu satuan Paud dan Dikmas yang sesuai dengan 

kebutuhan pemangku kepentingan 

2. Melaksanakan supervisi untuk percepatan standarisasi satuan Paud dan 

Dikmas 

3. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program Paud dan Dikmas 

yang efektif dan efisien 

4. Mengembangkan sumberdaya Paud dan Dikmas yang berkarakter dan 

berkomitmen tinggi 

5. Mengelola sistem informasi Paud dan Dikmas yang aktual, cepat,tepat, 

dan bermanfaat 

6. Melakukan kemitraan di bidang Paud dan Dikmas yang saling 

menguntungkan 

7. Memberikan layanan Paud dan Dikmas sesuai kebutuhan masyarakat 

8. Mengembangkan program Paud dan Dikmas yang berkualitas dan 

bermanfaat 
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2.5 Tujuan BP-PAUD dan DIKMAS Jawa Timur 

 Tujuan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Masyarakat BP-PAUD dan DIKMAS Jawa Timur antara lain: 

1. Memberikan pengasuhan dan pembimbingan yang memungkinkan anak 

usia dini tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan potensinya. 

2. Mengidentifikasi penyimpangan yang mungkin terjadi, sehingga jika 

terjadi penyimpangan, dapat dilakukan intervensi dini. 

3. Menyediakan pengalaman yang beranekaragam dan mengasyikkan bagi 

anak usia dini, yang memungkinkan mereka mengembangkan potensi 

dalam berbagai bidang, sehingga siap untuk mengikuti pendidikan pada 

jenjang sekolah dasar (SD). 

 

2.6 Sarana dan Prasarana BP-PAUD dan DIKMAS Jawa Timur 

Beberapa sarana dan prasarana yang disediakan oleh Balai Pengembangan 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat BP-PAUD dan DIKMAS 

Jawa Timur antara lain: 

1. Asrama (Asrama Anggrek dan Bugenvil) 

2. Area Parkir 

3. Bangunan kantor 

4. Ruang serba guna Cut Nyak Dien 

5. Ruang belajar Diponegoro dan Ruang belajar Agus Salim 

6. Ruang pertemuan (Ruang Kreatif dan Ruang Inovatif) 

7. Perpustakaan 

8. Lab. Komputer 

9. Unit Layanan Terpadu (ULT) 
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10. Sarana beribadah berupa masjid. 

11. Kantin 

12. Kamar mandi dalam kondisi baik dan bersih 

13. Sarana olahraga terdiri dari lapangan bola voli, dan lapangan bulu 

tangkis. 

 

2.7 Struktur Organisasi BP-PAUD dan DIKMAS Jawa Timur 

  

Gambar 2.2 Struktur Organisasi BP-PAUD dan DIKMAS Jawa Timur 

Fungsi masing – masing pengurus dari struktur organisasi adalah sebagai berikut: 

 Ketua Yayasan : 

Mampu membuat dan menyusun perencanaan kegiatan dengan baik, agar 

tetap sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dari Organisasi. 

 Kasubbag Umum : 

Mampu membantu Sekretaris dalam pelaksanaan ketatausahaan yang 

meliputi administrasi umum, Asset dan kepegawaian 

 Kepala Seksi Pengembangan Program : 



13 

 

 

 

Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Program  sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas 

 Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya : 

Memimpin seksi dalam kegiatan pengembangan sumber daya manusia bagi 

penyuluh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

 Kepala Seksi Informasi dan Kemitraan : 

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan diseminasi informasi, 

komunikasi dan kemitraan media. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

Untuk mendukung pembuatan laporan ini, maka perlu dikemukakan hal-hal 

atau teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkup 

pembahasan sebagai landasan dalam pembuatan laporan ini. 

 

3.1 Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah 

membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya (Umar, 2005:65). 

Seorang pelanggan, jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau 

jasa, sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. 

(Zeithmal dan Bitner, 2003) mengemukakan bahwa kepuasan adalah konsep 

yang jauh lebih luas dari hanya sekedar penilaian kualitas pelayanan, namun juga 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kualitas pelayanan atau jasa, yaitu konsumen akan merasa puas apabila 

mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang 

diharapkan. 

2. Kualitas produk, yaitu konsumen akan merasa puas apabila hasil mereka 

menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. 

3. Harga, yaitu produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan 

harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada 

konsumen. 

4. Faktor situasi, yaitu keadaan atau kondisi yang dialami oleh konsumen. 
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5. Faktor pribadi dari konsumen, yaitu karakteristik konsumen yang mencakup 

kebutuhan pribadi. 

 

3.2 Rancang Bangun 

 Rancang bangun atau desain sistem merupakan suatu tahap yang dilakukan 

setelah analisis sistem selesai dilakukan sehingga mendapatkan gambaran yang 

jelas apa yang akan dilakukan selanjutnya. Dengan kata lain rancang bangun atau 

desain sistem dapat diartikan tahap setelah analisis dari siklus pengembangan 

sistem yang digunakan untuk mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan fungsional 

serta melakukan implementasi dengan membuat penggambaran, perencanaan dan 

pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam 

satu kesatuan yang utuh dan berfungsi, termasuk menyangkut mengkonfigurasi dari 

komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras suatu sistem (Fajriyah, 

Josi, & Fisika, 2017). 

 

3.3 Aplikasi 

Pengertian aplikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Aplikasi 

adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan 

aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu”. Menurut Andi Juansyah 

(2015) aplikasi merupakan program yang telah siap untuk digunakan sebagai 

pemecahan masalah yang sengaja dibuat untuk dapat melaksanakan suatu fungsi 

sesuai dengan kebutuhan pengguna aplikasi tersebut untuk mencapai sasaran yang 

akan dituju. Macam-macam aplikasi antara lain: 
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1. Aplikasi desktop 

Aplikasi desktop sangat banyak tersedia dan dapat dikategorikan ke dalam 

beberapa kategori. Aplikasi desktop ada yang mempunyai banyak fitur dan 

ada juga yang hanya memiliki satu atau dua fitur. Berikut contoh aplikasi 

umum yang banyak digunakan, antara lain: 

a. Aplikasi pengolah kata 

Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengolah kata seperti membuat 

dokumen, menulis surat dan lain sebagainya. Contoh: Microsoft Word. 

b. Aplikasi browser web 

Aplikasi ini dapat digunakan untuk menjelajah internet. Contoh: 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. 

c. Aplikasi pemutar media 

Aplikasi ini dapat digunakan untuk mendengarkan musik MP3 atau 

menonton film. Contoh: Windows Media Player.  

d. Aplikasi permainan (games) 

Ada banyak jenis aplikasi permainan yang dapat dimainkan pada 

komputer yang dimiliki. Contoh: Solitaire. 

2. Aplikasi mobile 

Aplikasi tidak hanya dapat dioperasikan pada komputer desktop dan laptop. 

Aplikasi juga dapat digunakan pada perangkat mobile seperti smartphone 

atau tablet yang dimiliki dengan cara mengunduh aplikasi tersebut. Beberapa 

contoh aplikasi mobile, antara lain: 
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a. Gmail 

Aplikasi ini dapat digunakan untuk menerima dan mengirim e-mail 

dengan mudah menggunakan smartphone. Aplikasi ini juga tersedia 

untuk perangkat Android dan IOS. 

b. Instagram 

Aplikasi ini dapat digunakan untuk berbagi foto dengan teman atau 

keluarga menggunakan smartphone. Aplikasi ini juga tersedia untuk 

perangkat Android dan IOS. 

 

3.4 Website 

Menurut Febrin Aulia Batubara (2012) website (situs) merupakan kumpulan 

halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar, 

suara, animasi, dan atau gabungan dari semuanya baik yang bersifat statis maupun 

dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang 

masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Hubungan antara 

satu halaman website dengan halaman website yang lainnya disebut hyperlink, 

sedangkan teks yang dijadikan media penghubung disebut hypertext. 

Pengelompokkan jenis-jenis website berdasarkan fungsi, sifat dan bahasa 

pemrograman yang digunakan.  

1. Website berdasarkan sifatnya, terbagi atas: 

a. Website Dinamis merupakan sebuah website yang menyediakan content 

halaman yang selalu berubah-ubah. 

b. Website Statis merupakan sebuah website yang contentnya sangat 

jarang berubah. 
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2. Website berdasarkan fungsinya, terbagi atas: 

a. Personal website, website yang berisi informasi pribadi seseorang. 

b. Commercial website, website yang dimiliki oleh sebuah perusahaan 

yang bersifat bisnis.  

c. Government website, website yang dimiliki oleh instansi pemerintah, 

pendidikan yang bertujuan memberikan pelayanan kepada pengguna. 

d. Non-Profit Organization website, website yang dimiliki oleh organisasi 

yang bersifat non-profit atau tidak bersifat bisnis. 

3. Website berdasarkan segi bahasa pemrograman yang digunakan, terbagi atas: 

a. Server Side, merupakan website yang menggunakan bahasa 

pemrograman yang tergantung kepada tersedianya server. Seperti PHP, 

ASP, NET dan lain sebagainya. Jika tidak ada server, website yang 

dibangun menggunakan bahasa pemrograman di atas tidak akan dapat 

berfungsi sebagaimana mestinya. 

b. Client Side, merupakan website yang tidak membutuhkan server dalam 

menjalankannya, cukup diakses melalui browser saja. 

 

3.5 HTML 

Menurut Edy Winarno ST, Ali Zaki dan SmitDev Community (2011) Hyper 

Text Markup Language (HTML) merupakan sebuah bahasa untuk menampilkan 

konten di web. HTML sendiri merupakan bahasa pemrograman yang bebas, artinya 

tidak dimiliki oleh siapa pun, pengembangannya dilakukan oleh banyak orang di 

banyak negara dan bisa dikatakan sebagai sebuah bahasa yang dikembangkan 

bersama-sama secara global. 
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Sedangkan menurut Agus Saputra (2012) HTML adalah singkatan dari 

Hyper Text Markup Language. HTML disebut bahasa paling dasar dan penting 

yang digunakan untuk menampilkan dan mengelola tampilan pada  halaman 

website. Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa HTML 

(Hyper Text Markup Languange) merupakan bahasa pemrograman dasar yang 

digunakan untuk dapat menampilkan konten di halaman web. 

Sebuah dokumen HTML sendiri adalah dokumen teks yang dapat diubah 

oleh editor teks apa pun. Dokumen HTML punya beberapa elemen yang dikelilingi 

oleh tag-teks yang dimulai dengan simbol < dan berakhir dengan sebuah simbol >. 

Elemen HTML dimulai dengan tag awal, yang diikuti dengan isi elemen dan tag 

akhir. Tag berakhir termasuk simbol/diikuti oleh tipe elemen, misalnya </HEAD>. 

Dokumen HTML memiliki sebuah struktur yang harus diikuti dala pembuatannya. 

Elemen tersebut seperti di bawah ini: 

 

Gambar 3.1 Struktur Dasar Dokumen HTML 

Struktur elemen dokumen HTML di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Elemen HTML 

Elemen html merupakan teks dasar apabila ingin memulai suatu dokumen 

html. Jika ditemukan tag ini, berarti dapat didefinisikan sebagai dokumen 

html. Tag ini merupakan perintah wajib bagi pemrograman web untuk 
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menuliskan tag pertama dalam dokumen html. Contoh tag-nya adalah: 

<html> dan diakhiri dengan </html>. 

2. Elemen Head 

Head merupakan tag berikutnya setelah elemen html (<html>), yang 

berfungsi untuk menuliskan keterangan tentang dokumen web yang akan 

ditampilkan. Elemen ini nantinya akan diakhiri dengan tanda penutup 

</head>. 

3. Elemen Title 

Elemen title merupakan suatu elemen yang harus dituliskan di dalam elemen 

head yang digunakan untuk memberikan judul/informasi pada caption 

browser web tentang topik/tema atau judul dari suatu dokumen web yang 

ditampilkan pada browser. 

4. Elemen Body 

Elemen body merupakan bagian utama dalam dokumen web. Jika kita ingin 

menampilkan suatu teks atau informasi atau yang dikenal dengan sebutan 

konten, maka kita harus meletakkan teks tersebut pada elemen body. 

 

3.6 JavaScript 

Javascript adalah bahasa script yang berjalan pada web browser (sebagai 

client server programming) dan digunakan untuk menyediakan akses script untuk 

objek yang dimasukkan (embedded) di aplikasi lain. Javascript bergantung kepada 

browser (navigator) yang memanggil halaman web yang berisi script-script.  

Javascript  juga tidak memerlukan kompilator atau penterjemah khusus 

untuk menjalankannya karena pada kenyataannya kompilator javascript sendiri 

sudah termasuk di dalam browser tersebut. Javascript merupakan bahasa scripting 
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yang dikembangkan oleh Netscape. Untuk menjalankan script yang ditulis 

scdengan Javascript dibutuhkan Javascript-enabled browser yaitu browser yang 

mampu menjalankan Javascript (MADCOMS, 2012). 

 

3.7 Database 

Database adalah suatu sistem yang menginterogasi kumpulan dari data yang 

saling berhubungan satu dengan yang lain. Database merupakan sebuah tempat 

untuk menyimpan kumpulan data yang terkait, jenisnya beraneka ragam seperti 

tabel atau objek lainnya. Tujuan dari pembuatan database adalah untuk 

memudahkan dalam mengakses data sehingga data dengan mudah dapat dibaca, 

ditambah, diubah dan dihapus dengan mudah dan cepat. Keuntungan dari 

menyimpan data di dalam database adalah kemudahannya dalam penyimpanan dan 

menampilkan data karena dalam bentuk tabel (Kadir A. , 2008). Tipe database yang 

paling sering diterapkan antara lain: 

1. Database Hirarkis 

Isi diorganisasikan ke dalam model hirarkis yang mempunyai pohon. 

Database hirarkis tidak hanya mengidentifikasikan elemen data dalam 

database, namun juga mengidentifikasikan hubungan diantara elemen-

elemen data. 

2. Database Relasional 

Model ini mengorganisasikan elemen-elemen data dalam tabel dua 

dimensi yang terdiri dari baris dan kolom. Setiap baris mengandung 

informasi yang memiliki dalam salah satu perekaman database, yang 

disebut record. Data di dalam sebuah baris dibagi menjadi beberapa item 

yang masing-masing menempati satu kolom tabel yang disebut field data. 
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3.8 MySQL 

Menurut Agus Saputra  (2012) MySQL merupakan salah satu database 

kelas dunia yang sangat sesuai bila dipadukan dengan bahasa pemrograman PHP. 

MySQL bekerja menggunakan bahasa SQL (Structure Query Languange) yang 

merupakan bahasa standar yang digunakan untuk manipulasi database.  

Sedangkan menurut Abdul Kadir (2008) MySQL adalah salah satu jenis 

database server yang sangat terkenal. MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa 

dasar untuk mengakses databasenya. Dari beberapa pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa MySQL merupakan salah satu jenis database yang besifat open 

source yang menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses dan 

manipulasi database. MySQL merupakan tipe data relasional yang artinya MySQL 

menyimpan datanya dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan. 

Perintah yang sering digunakan dalam MySQL adalah SELECT 

(mengambil), INSERT (menambah), UPDATE (mengubah), dan DELETE 

(menghapus). SQL juga menyediakan perintah untuk membuat database, field, 

ataupun index untuk menambah atau menghapus data. MySQL termasuk jenis 

RDBMS (Relational Database Management System) yang menjadikan istilah 

seperti tabel, baris, dan kolom digunakan pada MySQL.  

Beberapa alasan yang menjadikan database MySQL disarankan untuk 

digunakan oleh para programmer, antara lain: 

1. Bersifat open source (tidak perlu membayar untuk menggunakannya) 

2. Menggunakan bahasa SQL (Structure Query Language) yang merupakan 

standar bahasa dalam pengolahan data 
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3. Performance dan reliable, pemrosesan databasenya sangat cepat dan 

stabil (kecuali untuk jenis Enterprise, yang bersifat komersial) 

4. Sangat mudah dipelajari 

5. Memiliki dukungan pengguna MySQL 

6. Lintas Platform, dapat digunakan pada berbagai Sistem Operasi berbeda 

7. Multiuser, dimana MySQL dapat digunakan oleh banyak user dalam 

waktu yang bersamaan tanpa mengalami konflik 

 

3.9 PHP (Hypertext Preprocessor) 

Menurut Edy Winarno, Ali Zaki, SmitDev Community (2011) PHP 

(Hypertext Preprocessor) adalah sebuah bahasa pemrograman web berbasis server 

(server-side) yang mampu mem-parsing kode php dari kode web dengan ekstensi 

.php, sehingga menghasilkan tampilan website yang dinamis di sisi client 

(browser). PHP adalah bahasa script yang sangat cocok untuk pengembangan Web 

dan dapat dimasukkan ke dalam HTML.  

PHP adalah salah satu bahasa pemrograman yang berjalan di dalam server, 

dan mampu membuat web menjadi interaktif dan dinamis. PHP dapat mengolah 

data dari komputer client dan dari komputer server itu sendiri, sehingga mudah 

disajikan dalam browser (MADCOMS, 2009). 

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan PHP (Hypertext 

Preprocessor) adalah bahasa pemrograman web yang berjalan di dalam server yang 

dirancang untuk membentuk aplikasi web dinamis. PHP banyak digunakan karena 

PHP merupakan perangkat lunak bebas (open source) artinya tidak perlu membayar 

apa pun untuk menggunakan perangkat lunak ini. Kode PHP dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini: 
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Gambar 3.2 Contoh Kode PHP 

Gambar di atas merupakan contoh kode PHP, diawali dengan <?php dan 

diakhiri dengan ?>. Pasangan kedua kode inilah yang berfungsi sebagai tag kode 

PHP. Dengan tag inilah, server dapat memahami kode PHP dan kemudian 

memprosesnya dan hasilnya dikirim ke browser. 

 

3.10 CSS (Cascading Style Sheet) 

CSS (Cascading Style Sheet) merupakan bahasa pemrograman web yang 

didesain khusus untuk mengendalikan dan membangun berbagai komponen dalam 

web sehingga tampilan web lebih rapi, terstruktur, dan seragam. CSS merupakan 

salah satu pemrograman wajib disamping html yang harus dikuasai oleh para setiap 

pemprogram web, terlebih lagi itu adalah Web Designer. Tujuan utama dari CSS 

adalah untuk memisahkan konten utama dengan tampilan dokumen lainnya (html 

dan sejenisnya) (Saputra, 2012). 

Web yang menggunakan CSS akan lebih ringan dan mudah untuk dibuka 

dibandingkan dengan web yang tidak menggunakan CSS. Tujuan lainnya 

menggunakan CSS adalah untuk mempercepat pembuatan halaman web. 

Keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan CSS, antara lain: 

1. Memisahkan pembuatan dokumen (CSS dan HTML) 

2. Mempermudah dan mempersingkat pembuatan dan pemeliharaan 

dokumen web 

3. Akses web lebih cepat saat di-loading (mempercepat pembacaan HTML) 
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4. Fleksibel, interaktif, tampilan lebih menarik dan nyaman dipandang 

5. Lebih kecil ukuran file sehingga bandwith yang digunakan juga otomatis 

menjadi lebih kecil 

6. Dapat digunakan pada semua web browser 

 

3.11 System Flow 

System flow adalah perangkat diagram grafik yang menyimpan dan 

mengkomunikasikan aliran data media dan prosedur proses informasi yang 

diperlukan dalam sistem informasi dengan menggunakan berbagai simbol yang 

dihubungkan dengan panah-panah untuk menampilkan proses informasi. 

System flow atau bagan alir sistem merupakan bagan yang menunjukkan 

arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. System flow menunjukkan urutan-

urutan dari prosedur yang ada di dalam sistem dan menunjukkan apa yang 

dikerjakan oleh sistem. Simbol-simbol yang terdapat pada system flow dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.1 Simbol-simbol System Flow 

Simbol Dokumen 

 

Menunjukkan dokumen input dan output baik proses 

manual atau komputer 

Simbol Kegiatan Manual 

 

Menunjukkan kegiatan non-komputer yang 

dilakukan 

Simbol Simpanan Offline 

 

Menunjukkan file non-komputer yang diarsip 
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Simbol Proses 

 

Menunjukkan kegiatan proses dari operasi program 

komputer 

 

 

Simbol Database 

 

Menunjukkan tempat untuk menyimpan data hasil 

operasi program komputer 

Simbol Penghubung ke 

Halaman yang Sama 

 

Menunjukkan penghubung ke halaman yang sama 

Simbol Penghubung ke 

Halaman Lain 

 

menunjukkan penghubung ke beda halaman 

  

 

 

3.12 DFD (Data Flow Diagram) 

DFD (Data Flow Diagram) merupakan proses mengidentifikasikan 

berbagai proses, mengkaitkannya dengan arus data untuk menunjukkan hubungan, 

mengidentifikasi entitas yang menyediakan input dan menerima output, serta 

menambahkan penyimpanan data jika perlu (Laila & Wahyuni, 2011). 

DFD (Data Flow Diagram) adalah diagram yang menggunakan notasi-

notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem. DFD berfungsi untuk 

menggambarkan proses aliran data yang tertinggi sampai yang terendah, yang 

memungkinkan untuk melakukan dekomposis, mempartisi atau membagi sistem ke 

dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan yang lebih sederhana. DFD meletakkan 
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fokusnya pada aliran data dari dan ke dalam sistem serta dapat memproses data 

tersebut . Simbol-simbol dasar dalam DFD anatara lain: 

Tabel 3.2 Simbol-simbol DFD 

Eksternal Entity 

 

Suatu eksternal entity merupakan 

orang, kelompok, departemen, atau 

sistem lain di luar sistem yang 

dibuat dapat menerima atau 

memberikan informasi atau data ke 

dalam sistem yang dibuat. 

Data Flow 
 

Data flow atau aliran data 

menunjukkan arus data atau aliran 

data yang menghubungkan dua 

proses atau entitas dengan proses. 

Process 

 

Suatu proses dimana beberapa 

tindakan atau sekelompok tindakan 

dijalankan. 

Data Store 
 

Data store adalah simbol yang 

digunakan untuk melambangkan 

proses penyimpanan data. 

 

 

3.13 CDM (Conceptual Data Model) 

CDM (Conceptual Data Model) merupakan suatu jenis model data yang 

menggambarkan secara keseluruhan konsep struktur basis data atau hubungan antar 

tabel yang dirancang untuk suatu program atau aplikasi secara konseptual (Diaz, 

Sulistiowati, & Lemantara, 2016). 

 

3.14 PDM (Physical Data Model) 

PDM (Physical Data Model) merupakan jenis model data yang 

menggambarkan struktur basis data atau hubungan antar tabel yang akan digunakan 

oleh perangkat lunak secara fisikal (Diaz, Sulistiowati, & Lemantara, 2016). 
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3.15 XAMPP 

XAMPP adalah perangkat yang menggabungkan tiga aplikasi kedalam satu 

paket,yaitu Apache, MySQL, dan PHPMyAdmin, Dengan Xampp pekerjaan anda 

sangat dimudahkan karena dapat menginstalasi dan mengkonfigurasi ketiga 

aplikasi tersebut dengan sekaligus dan otomatis (Apriyanti, 2016).
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1 Identifikasi Masalah 

Tahap mengidentifikasi masalah digunakan sebagai dasar pembangunan 

aplikasi. Identifikasi yang dilakukan adalah dengan mempelajari proses yang ada, 

melakukan pengamatan terhadap proses bisnis survey kepuasan pelanggan. 

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan, diperoleh 

informasi tentang proses bisnis yang terkait, bahwa aplikasi survey kepuasan 

pelanggan yang ada saat ini belum tersusun secara rapi dan belum bisa melakukan 

pencetakan laporan sesuai periode kebutuhan. Disamping itu, masih belum ada 

sistem untuk menambah, merubah, ataupun menghapus kuesioner yang ada 

sebelumnya, hal ini menyebabkan admin / staff yang bertugas akan kesulitan ketika 

terdapat perubahan pada kuesioner karena untuk mengubah isi kuesioner harus 

merubah database yang bersangkutan. 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh BP-PAUD dan DIKMAS 

Jawa Timur tersebut di atas, maka akan dibuatkan solusi untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut yaitu dengan membuat aplikasi Layanan Kepuasan 

Pelanggan Berbasis Web Pada BP-PAUD dan DIKMAS Jawa Timur. Diharapkan 

pembuatan aplikasi ini dapat memudahkan admin / staff yang bertugas dalam 

mengelola layanan kepuasan pelanggan. 
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4.2 Perancangan Sistem 

 Perancangan sistem yang dilakukan untuk Aplikasi Layanan Kepuasan 

Pelanggan Berbasis Web Pada BP-PAUD dan DIKMAS Jawa Timur yang terdiri 

dari system flow, context diagram, DFD (document flow diagram), CDM 

(conceptual data model), PDM (physical data model), struktur tabel. 

 

4.2.1 System Flow Form Master Kuesioner 

 System flow master kuesioner dimulai dari pelanggan memilih salah satu 

pilihan diantara empat pilihan yang tersedia, yaitu: sangat tidak puas, tidak puas, 

puas, dan sangat puas. Kemudian pelanggan mengisi form data responden. Setelah 

mengisi form data responden, selanjutnya akan muncul form kuesioner yang 

diambil dari database. Setelah mengisi seluruh kuesioner, data responden dan 

jawaban kuesioner akan disimpan di dalam database. 
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Gambar 4.1 System Flow Form Master Kuesioner 

4.2.2 System Flow Login Admin 

System flow login admin dimulai dari admin memasukkan username dan 

password, kemudian akan dilakukan pengecekan pada database apakah data yang 

dimasukkan benar atau salah. Jika salah maka akan kembali ke halaman login, jika 

benar maka akan masuk ke halaman admin. 
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Gambar 4.2 System Flow Login Admin 

 

4.2.3 System Flow Maintenance Data Kuesioner 

System flow maintenance data kuesioner dimulai dengan admin melakukan 

login, setelah itu admin memilih menu maintenance kuesioner, kemudian admin 

dapat memilih create, update, atau delete. Pada proses tersebut admin dapat 

memilih pertanyaan yang akan dilakukan maintenance. Setelah selesai melakukan 

maintenance data kuesioner dan berhasil menyimpan data, maka data tersebut akan 

disimpan di dalam database. 
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Gambar 4.3 System Flow Maintenance Data Kuesioner 
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4.2.4 System Flow Pembuatan Laporan 

 System flow pembuatan laporan dimulai dari admin login, kemudian masuk 

ke halaman admin, setelah itu admin memilih menu cetak laporan. Di halaman cetak 

laporan, admin dapat mencetak laporan hasil survey kepuasan pelanggan 

berdasarkan periode (bulanan / tahunan). 

  

Gambar 4.4 System Flow Pembuatan Laporan 
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4.2.5 Context Diagram 

 Context diagram pada aplikasi layanan kepuasan pelanggan ini 

menggambarkan proses secara umum yang terjadi pada aplikasi layanan kepuasan 

pelanggan pada BP-PAUD dan DIKMAS Jawa Timur. Pada context diagram juga 

digambarkan input yang diperlukan oleh aplikasi serta gambaran output yang 

dihasilkan. 

 

Gambar 4.5 Context Diagram 

 

4.2.6 DFD (Document Flow Diagram) 

 DFD level 0 merupakan penjabaran dari context diagram. Pada DFD level 

0 terdapat 1 proses yaitu Aplikasi Layanan Kepuasan Pelanggan. 

 

Gambar 4.6 Gambar DFD level 0 
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4.2.7 CDM (Conceptual Data Model) 

 CDM (Conceptual data model) dari aplikasi layanan kepuasan pelanggan 

pada BP-PAUD dan DIKMAS Jawa Timur ini terdapat 5 tabel yaitu tabel data 

kuesioner, responden, jawaban, admin, dan hasil survey. 

Gambar 4.7 Gambar CDM (Conceptual Data Model) 

4.2.8 PDM (Physical Data Model) 

 PDM (Physical Data Model) merupakan hasil generate dari CDM yang 

telah dibuat. PDM dari aplikasi layanan kepuasan pelanggan pada BP-PAUD dan 

DIKMAS Jawa Timur. 
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Gambar 4.8 Gambar PDM (Physical Data Model) 

 

4.2.9 Struktur Tabel 

A. Tabel Admin 

Primary key : ID_Admin 

Foreign key : - 

Fungsi  : menyimpan data username, password, dan identitas Admin 

Tabel 4.1 Tabel Admin 

No. Field Data Type Length Keterangan 

1 ID_Admin Int 10 Primary key 

2 Username Varchar 20  

3 Password Varchar 20  

 

B. Tabel Data Kuesioner 

Primary key : Kd_responden 
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Foreign key : - 

Fungsi  : untuk menambah, mengubah, dan menghapus data 

  kuesioner 

Tabel 4.2 Tabel Data Kuesioner 

No. Field Data Type Length Keterangan 

1 Kd_responden Int 10 Primary key 

2 Jkel_responden Varchar 10  

3 Pendidikan_responden Varchar 20  

4 Jenis_pekerjaan_responden Varchar 50  

5 Unit_kerja_responden Varchar 50  

6 Jenis_pelayanan_responden Varchar 50  

 

C. Tabel Data Responden 

Primary key : Kd_kuesioner 

Foreign key : - 

Fungsi  : untuk menyimpan data responden 

Tabel 4.3 Tabel Data Responden 

No. Field Data Type Length Keterangan 

1 Kd_kuesioner Int 10 Primary key 

2 Isi_kuesioner Varchar 300  

 

D. Tabel Jawaban 

Primary key : Kd_kuesioner 

Foreign key : - 

Fungsi  : untuk menyimpan jawaban kuesioner 

Tabel 4.4 Tabel Jawaban 

No. Field Data Type Length Keterangan 

1 Kd_kuesioner Int 10 Primary key 

2 jawaban Varchar 20  
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E. Tabel Hasil Survey 

Primary key : Kd_responden 

Foreign key : Kd_kuesioner 

Fungsi  : untuk menampilkan hasil kuesioner 

Tabel 4.5 Tabel Hasil Survey 

No. Field Data Type Length Keterangan 

1 Kd_responden Int 10 Primary key 

2 Jkel_responden Varchar 10  

3 Pendidikan_responden Varchar 20  

4 Jenis_pekerjaan_responden Varchar 50  

5 Unit_kerja_responden Varchar 50  

6 Jenis_pelayanan_responden Varchar 50  

7 Kd_kuesioner Int 10 Foreign key 

8 Jawaban Varchar 20  

 

4.3 Implementasi Aplikasi 

 Proses implementasi aplikasi dilakukan dengan tujuan agar aplikasi yang 

dibangun dapat mengatasi permasalahan dalam penelitian ini. Dalam implementasi 

aplikasi akan dijelaskan detail tentang rancang bangun aplikasi layanan kepuasan 

pelanggan pada BP-PAUD dan DIKMAS Jawa Timur adalah sebagai berikut: 

 

4.3.1 Halaman Kepuasan Pelanggan 

 Halaman kepuasan pelanggan merupakan halaman awal yang akan 

ditampilkan dari aplikasi layanan kepuasan pelanggan, pelanggan dapat memilih 

salah satu tombol pilihan untuk tingkat kepuasan pelanggan. Setelah pelanggan 

memilih salah satu tombol pilihan yang ada, maka data tingkat kepuasan pelanggan 

akan dimasukkan ke dalam database hasil survey. Pada halaman ini juga terdapat 
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tombol masuk sebagai admin sehingga admin dapat masuk ke halaman 

Administrator. 

 

Gambar 4.9 Halaman Kepuasan Pelanggan 

 

4.3.2 Halaman Responden 

 Setelah pelanggan memilih salah satu pilihan tingkat kepuasan pelanggan 

pada halaman awal, maka pelanggan akan masuk ke halaman responden. Pada 

halaman ini pelanggan dapat mengisi data responden yaitu usia, jenis kelamin, 

pendidikan terakhir, pekerjaan, dan jenis pelayanan yang diterima. Setelah itu data 

akan di masukkan ke dalam database responden. 
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Gambar 4.10 Halaman Responden 

 

4.3.3 Halaman Kuesioner 

 Setelah data responden berhasil di simpan, pelanggan masuk ke halaman 

selanjutnya yaitu halaman kuesioner. Pada halaman ini pelanggan dapat mengisi 

kuesioner dengan memilih salah satu dari 4 pilihan yang tersedia. Kemudian data 

akan dimasukkan ke dalam database kuesioner. 
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Gambar 4.11 Halaman Kuesioner 
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Gambar 4.12 Gambar Kuesioner Berhasil Disimpan 

 

4.3.4 Halaman Login Admin 

Halaman login admin terhubung dengan halaman utama, halaman login 

admin menggunakan username dan password sehingga dapat mencegah pengguna 

lain untuk masuk ke dalam halaman maintenance. Admin dapat login menggunakan 

username dan password yang sudah terdaftar di database. Jika username dan 

password yang dimasukkan tidak sesuai, maka sistem akan mengembalikan 

pengguna ke halaman utama. 
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Gambar 4.13 Halaman Login Admin 

 

4.3.5 Halaman Maintenance Kuesioner 

 Halaman maintenance kuesioner merupakan halaman utama ketika admin 

berhasil login. Pada halaman ini, admin dapat melakukan maintenance kuesioner 

mulai dari menambah kuesioner, memperbarui kuesioner, hingga menghapus 

kuesioner yang sudah ada. Halaman ini terhubung dengan database kuesioner 

sehingga data yang ada terhubung dengan kuesioner yang ditampilkan pada 

halaman kuesioner. 
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Gambar 4.14 Halaman Maintenance Kuesioner 

 

Gambar 4.15 Halaman Tambah Kuesioner 

 

4.3.6 Halaman Cetak Laporan 

Pada halaman cetak laporan, admin dapat mencetak laporan pada 

periode/tanggal tertentu. Data yang ada pada laporan yang akan dicetak yaitu usia, 

jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan utama, tingkat kepuasan, kode 

kuesioner, total, dan prosentase yang ada pada database hasil survey. 
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Gambar 4.16 Halaman Cetak Laporan 

 

 

Gambar 4.17 Laporan Hasil Survey Periode 1 Januari 2018 – 30 Juni 2018 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil perancangan dan pembuatan aplikasi layanan 

kepuasan pelanggan pada BP-PAUD dan DIKMAS Jawa Timur, maka dapat dibuat 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini dapat mempermudah proses penilaian kepuasan pelanggan 

terhadap layanan BP-PAUD dan DIKMAS Jawa Timur. 

2. Aplikasi ini dapat mempermudah admin dalam mengelola isi kuesioner 

dan pembuatan dokumen hasil survey kepuasan pelanggan. 

3. Aplikasi ini menghasilkan laporan survey kepuasan pelanggan terhadap 

layanan BP-PAUD dan DIKMAS Jawa Timur. 

 

5.2 Saran 

Dalam pengembangan Aplikasi Layanan Kepuasan Pelanggan Pada BP-

PAUD dan DIKMAS Jawa Timur, penulis memberikan saran yaitu: 

1. Desain User Interface pada aplikasi diperbaiki dan dikembangkan. 

2. Periode laporan dikembangkan menjadi rentang waktu beberapa bulan, 

per semester, atau per tahun sesuai kebutuhan. 

3. Aplikasi ini diintegrasikan dengan aplikasi lainnya, sehingga informasi 

yang ada akan tersampaikan dengan lebih informatif dan akurat.
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