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ABSTRAK

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak
dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan
masyarakat. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu
disusun indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilai
tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data indeks kepuasan masyarakat akan
dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu
perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk
meningkatkan kualitas pelayanannya. Penetapan unsur penilaian telah didahului
dengan penelitian yang dilaksanakan atas kerja sama Kementerian PAN dengan
BPS. Dari hasil penelitian diperoleh 48 (empat puluh delapan) unsur penting
yang mencakup berbagai sektor layanan yang sangat bervariasi dan dari hasil
pengujian akademis/ilmiah diperoleh 14 (empat belas) unsur yang dapat
diberlakukan untuk semua jenis pelayanan, untuk mengukur indeks kepuasan
masyarakat unit pelayanan.
Dengan banyaknya data yang akan diproses diperlukan sebuah aplikasi
yang efisien danyang mempunyai fungsi dalam menginputkan data, mengolah
data dan menampilkan data dalam bentuk chart dari kegiatan survey IKM yang
dapat diakses dengan cepat seperti halaman web.

Kata Kunci : indeks kepuasan masyarakat, web, chart
viii

KATA PENGANTAR
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar belakang masalah
Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak

dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan
masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat
yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang
kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah
adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan
kualitas pelayanan.
Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu
disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat
kualitas pelayanan. Di samping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat
menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan
dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan
kualitas pelayanannya.
Mengingat jenis pelayanan sangat beragam dengan sifat dan karakteristik
yang berbeda, maka untuk memudahkan penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) unit pelayanan diperlukan pedoman umum yang digunakan
sebagai

acuan

bagi

Instansi,

Pemerintah

1

Pusat,

Pemerintah

Provinsi
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dan

Kabupaten/Kota untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan di

lingkungan instansi masing-masing. Oleh karena itu, penetapan unsur penilaian
telah didahului dengan penelitian yang dilaksanakan atas kerja sama Kementerian
PAN dengan BPS. Dari hasil penelitian diperoleh 48 (empat puluh delapan)
unsur penting yang mencakup berbagai sektor layanan yang sangat bervariasi
dan dari hasil pengujian akademis/ilmiah diperoleh 14 (empat belas) unsur yang
dapat diberlakukan untuk semua jenis pelayanan, untuk mengukur indeks
kepuasan masyarakat unit pelayanan. Namun demikian, masing-masing unit
pelayanan dimungkinkan untuk menambah unsur yang dianggap relevan dengan
karakteristiknya.
Namun selama ini pencatatan hasil IKM dilakukan secara manual
menggunakan Microsoft Excel dan jika ingin mengetahui hasilnya data IKM
masih harus dihitung manual dengan cara memasukkan rumus – rumus ke dalam
Microsoft Excel, jika mereka ingin mengetahui hasil diagram IKM per-periode
mereka masih harus melalukannya secara manual sehingga akan membutuhkan
waktu yang lama untuk membuka beberapa data yang tersimpan dalam file yang
berbeda, dan apabila mereka ingin membandingkan hasil IKM periode
sebelumnya dengan periode yang baru, untuk mengetahui apakah ada peningkatan
atau penurunan dalam pelayanan mereka, mereka masih harus mencari terlebih
dahulu hasil IKM yang sebelumnya tersimpan dimana, masih sangat merepotkan
sekali dan rawan sekali karena masih besar kemungkinan data itu hilang, seperti
tempat penyimpanan rusak atau terhapus.
Maka dari itu diperlukan sebuah aplikasi yang efisien yang mempunyai
fungsi dalam menginputkan data, mengolah data dan menampilkan data dari
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kegiatan survey IKM yang telah dilakukan dan menyimpannya dalam sistem
database, dengan menggunakan sistem database dapat meminimalisir kejadian
yang tidak diinginkan seperti data hilang atau alat penyimpanan data rusak, dan
data tersebut akan lebih aman.

1.2

Rumusan masalah
Dari latar belakang diatas, maka dapat dirinci perumusan masalah

sebagai berikut :
1.

Bagaimana merancang suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk
menginputkan, mengolah, dan menampilkan suatu data.

2.

Bagaimana merancang suatu aplikasi yang dapat digunakan dengan mudah
dan dapat di akses dengan cepat.

3.

Bagaimana menampilkan kembali data-data yang sudah tersimpan
sebelumnya dalam bentuk diagram untuk keperluan evaluasi.

1.3

Batasan masalah

Batasan masalah pada pelaksanaan kerja praktek adalah sebagai berikut:
1.

Aplikasi ini hanya digunakan untuk menginputkan data, mengolah data dan
menampilkan data.

2.

Fitur-fitur yang terdapat dalam apilkasi hanya berorientasi pada kebutuhan
yang diperlukan dalam Indeks Kepuasan Masyarakat.

4

3.

Manajemen database yang digunakan hanya sesuai dengan fitur-fitur yang
terdapat pada aplikasi dalam mendukung penyimpanan dan pengolahan data
yang dibutuhkan.

1.4

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian di PT. PLN (PERSERO) adalah sebagai berikut :
1.

Tujuan Umum
a.

Memperoleh pengetahuan mengenai manajemen instansi, struktur,
organisasi, standar, dan etika kerja di PT. PLN (PERSERO).

b.

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pendidikan dan
pelatihan kerja berkualitas.

c.

Dapat memecahkan permasalahan pada perusahaan sebagai wujud
keterkaitan antara industri dan pendidikan.

2.

Tujuan Khusus
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat aplikasi pemrograman

komputer berbasis web untuk menginputkan data, pengelolahan data, dan
menampilkan data hasil sebuah survey sebagai bahan evaluasi kinerja instansi.

1.5

Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai alat bantu berbasis web dalam

menentukan representrasi nilai dari hasil survey kepada masyarakat terhadap
kinerja suatu instansi dalam malakukan pelayanan publik yang di gambarkan oleh
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perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat dan sebagai bahan acuan suatu instansi
dalam meningkatkan pelayanan publik lebih baik lagi.

BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN/INSTANSI

2.1

Sejarah
Berawal di akhir abad ke-19, perkembangan ketenagalistrikan di

Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal

Belanda yang

bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik
untuk keperluan sendiri.
Antara tahun 1942 -1945 terjadi peralihan pengelolahan perusahaan –
perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada
pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II.
Proses peralihan kekuasan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada
Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini
dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai
Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pimpinan KNI Pusat berinisiatif
menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan – perusahaan
tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden
Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan
Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit listrik sebesar 157,5 MW.
Pada Tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi
BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di
bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada
saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN)
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sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN)
sebagai pengelola gas diresmikan.
Pada tahun 1972, sesuai
se
dengan Peraturan Pemerintahh No. 17, status
Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Uum Negara dan
sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas
menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.
Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan
memberikan kesempatan
aan listik, maka sejak
kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyedi
penyediaan
tahun 19944 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan
Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi
m hingga sekarang.
kepentingan umum

2.2

Lokasi
Tempat pelaksanaan kerja praktik berlokasi pada PT. PLN (Persero)

distribusi Jawa Timur area Sidoarjo rayon Krian atau PT. PLN (Persero) Rayon
Krian – Sidoarjo yang beralamat di jalan Kihajar Dewantara No. 11, Krian
Sidoarjo.

Gambar 2.1 PT. PLN (Persero) Rayon Krian Sidoarjo
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2.3

Visi dan Misi

Visi :


Menjadi pengelola distribusi yang efisien, andal, dan berkualitas dengan
pelayanan ekselen

Misi :


Mengelola distribusi tenaga listik yang berorientasi pada kepuasan
pelanggan dan anggota perusahaan.



Mendistribusikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat dan menjadi pendorong kegiatan ekonomi.



2.4

Mengelola distribusi tenaga listrik yang aman terhadap lingkungan.

Struktur organisasi
Struktur organisasi merupakan sistem pengendali jalannya kegiatan

dimana terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian
pada organisasi tersebut.

Manajer Rayon

Analyst

Kinerja

Spv Pelayanan
Teknik

Spv Pelayanan
Pelanggan &
Administrasi

Spv Transaksi
Energi

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Rayon Krian

BAB III
TINJAUAN PUSTAKA

3.1

Internet
Internet berasal dari kata interconnection networking yang mempunyai

arti hubungan berbagai komputer dan berbagai tipe komputer yang membentuk
sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia (jaringan global) dengan melalui
jalur telekomunikasi seperti telepon, wireless dan lainnya. (Sutarman, S.Kom.,
2003:4)
Sejarah terbentuknya Internet berawal pada tahun 1969, lembaga riset
Departemen Pertahanan Amerika, DARPA (Defence Advance Research Project
Agency), mendanai sebuah riset untuk mengembangkan jaringan komunikasi data
antar komputer. Riset ini bertujuan untuk mengembangkan aturan komunikasi
data antar komputer yang bekerja secara transparan, melalui bermacam-macam
jaringan komunikasi data yang terhubung satu dengan lainnya dan tahan terhadap
berbagai gangguan (bencana alam, serangan nuklir dan lain-lain). Perkembangan
internet menjadi semakin

luas dengan diciptakannya WAIS (Wide Area

Information Servers) Gopher, dan WWW (World Wode Web).

3.1.1 Website
Website (situs web) adalah alamat (URL) yang berfungsi sebagai tempat
penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Web Page
(halaman web) merupakan halaman khusus dari situs web tertentu yang tersimpan
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dalam bentuk file. Dalam web page tersimpan berbagai informasi dan link yang
menghubungkan suatu informasi ke informasi lain baik itu dalam page yang sama
ataupun web page lain pada website yang berbeda.
Situs/web dapat di kategorikan menjadi dua yaitu web status dan web
dinamis atau interaktif. Web statis adalah web yang berisi/menampilkan
informasi-informasi yang sifatnya statis (tetap), sedangkan web dinamis adalah
web yang menampilkan informasi serta dapat berinteraksi dengan user yang
sifatnya dinamis. Dalam pemrograman web ada 2 kategori :
a.

Server - side Programming

b.

Client - side Programming
Pada server-side programing, perintah-perintah program

(Script)

dijalankan di web server, kemudian hasilnya dikirimkan ke browser dalam bentuk
HTML biasa. Untuk lebih jelas perhatikan gambar dibawah ini. (Sutarman,
S.Kom., 2003:7)

Gambar 3.1 Server-side programming

Sedangkan client-side programming perintah program dijalankan di-web browser,
sehingga ketika client meminta dokumen yang mengandung script, maka script
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tersebut akan di download dari server-nya kemudian dijalankan di browser yang
bersangkutan. Program web yang tergolong dalam server-side adalah PHP dan
yang tergolong dalam client-side adalah HTML. (Sutarman, S.Kom., 2003:8)

Gambar 3.2 Client-side programming

3.1.2 HTML
HTML (Hyperlink Markup Language) adalah suatu bahasa yang
digunakan untuk menulis halaman web. HTML dirancang untuk digunakan tanpa
tergantung pada suatu platform tertentu (platform independent). Dokumen HTML
adalah suatu dokumen teks biasa, dan disebut sebagai markup language karena
mengandung

tanda-tanda (tag) tertentu yang digunakan untuk menentukan

tampilan suatu teks dan tingkat kepentingan dari teks tersebut dalam suatu
dokumen. (Sutarman, S.Kom., 2003:47)
a.

Kerangka Dasar HTML
Ciri utama dokumen HTML adalah adanya tag dan elemen . Elemen

dalam HTML dikategorikan menjadi dua yaitu elemen <HEAD> yang berfungsi
memberikan informasi tentang dokumen tersebut dan elemen <BODY> yang
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menenetukan bagaimana isi suatu dokumen ditampilkan oleh browser, seperti
paragraf, list (daftar), tabel dan lain-lain. Sedangkan tag dinyatakan dengan tanda
lebih kecil “ < “ (tag awal) dan tanda lebih besar “ > “ (tag akhir). Dalam
penggunaannya sebagaian besar kode HTML tersebut harus terletak di antara tag
kontiner. Yaitu diawali dengan <namatag> dan diakhiri dengan </namatag>
(terdapat tanda “ / ”).
Dokumen HTML mempunyai tiga buah tag utama yang membentuk
struktur dari dokumen HTML yaitu HTML, HEAD, dan BODY. Dalam penulisan
HTML/HEAD/BODY dapat menggunakan huruf besar maupun kecil. Tag HTML
berfungsi untuk menyatakan suatu dokumen HTML, tag HEAD berfungsi untuk
memberikan informasi tentang dokumen HTML dan tag BODY berfungsi untuk
menyimpan informasi atau data yang akan ditampilkan dalam dokumen HTML.
Struktur dokumen HTML dapat dilihat seperti berikut :
<HTML> ----- Sebagai tanda awal dokumen HTML
<HEAD>
-------- Bagian HEAD -------Sebagai informasi page header. Di dalam tag
ini dapat
diletakkan tag-tag
TITLE,
BASE,
ISINDEX,
LINK,
SCRIPT, STYLE & META
</HEAD>
<BODY>
-------- Bagian BODY -------Di dalam tag ini dapat diletakkan berbagai page atribut
seperti warna latar
belakang, warna teks, warna link,
warna visited link, dan lain-lain
Dalam tag body ini yang nantinya akan menjadi tampilan
pada browser.
Atribut : BGCOLOR, BACKGROUND, TEXT, LINK, VLINK, ALINK,
LEFTMARGIN & TOPMARGIN
</BODY>
</HTML>
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Contoh file HTML sederhana :

Gambar 3.3 Tampilan HTML sederhana

b.

Membuat warna latar belakang (Background)

Ada dua macam latar belakang yang digunakan yaitu :


Latar belakang menggunakan warna



Latar belakang menggunakan gambar
Untuk membuat latar belakang dengan warna perlu menambahkan atribut

BGCOLOR pada tag <BODY> nilai atribut BGCOLOR berupa kode
heksadesimal RGB atau bisa menggunakan nama warna.
Contoh source/listing :
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Background Warna</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR=BLUE>
Background warna menjadi BIRU
</BODY>
</HTML>

Gambar 3.4 Tampilan HTML dengan latar belakang warna
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Sedangkan

latar

belakang

dengan

menggunakan

gambar

perlu

menambahkan atribut BACKGROUND pada tag <BODY> nilai atribut
BACKGROUND berupa file gambar (*.gif, *.jpg dan lainnya).
Contoh source/listing :
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Background Gambar</TITLE>
</HEAD>
<BODY BACKGROUND="paiton.jpg">
Background berupa gambar
</BODY>
</HTML>

Gambar 3.5 Tampilan HTML dengan latar belakang gambar

c.

Heading
Heading adalah sekumpulan kata yang menjadi judul

atau subjudul

dalam suatu dokumen HTML. Heading berbeda dengan <TITLE> yang tidak
muncul dihalaman web. HTML menyediakan 6 tingkatan heading.
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Contoh source/listing :
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Heading dengan beberapa tingkatan</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>Heading tingkat 1</H1>
<H2>Heading tingkat 2</H2>
<H3>Heading tingkat 3</H3>
<H4>Heading tingkat 4</H4>
<H5>Heading tingkat 5</H5>
<H6>Heading tingkat 6</H6>
</BODY>
</HTML>

Gambar 3.6 Tampilan penggunaan Heading

d.

Paragraf
Untuk membuat paragraf digunakan tag <P> dan diakhiri dengan tag

</P>. Dalam paragraf juga bisa mengatur perataan kiri, tengah atau kanan dengan
atribut ALIGN. Contoh (P Align = left) untuk mengatur perataan kiri, (P Align =
center) untuk mengatur perataan tengah, (P Align = right) untuk mengatur
perataan kanan, dan (P Align = justify) untuk mengatur perataan kiri dan kanan.
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Contoh source/listing :
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Paragraf</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P ALIGN="Left">
Website (situs web) adalah alamat (URL) yang berfungsi
sebagai tempat penyimpanan data dan informasi dengan
berdasarkan topik tertentu.
<P ALIGN="Right">
HTML (Hyperlink Markup Language) adalah suatu bahasa yang
digunakan untuk menulis halaman web. HTML dirancang untuk
digunakan tanpa tergantung pada suatu platform tertentu
(platform
independent).
Dokumen
HTML
adalah
suatu
dokumen teks biasa, dan disebut sebagai markup language
karena
mengandung
tanda-tanda
(tag)
tertentu
yang
digunakan untuk menentukan tampilan suatu teks dan
tingkat kepentingan dari teks tersebut dalam suatu
dokumen.
<P ALIGN="Center">
Dokumen HTML mempunyai tiga buah tag utama yang membentuk
struktur dari dokumen HTML yaitu HTML, HEAD, dan BODY.
Tag
HTML berfungsi untuk menyatakan suatu dokumen HTML,
tag HEAD
berfungsi untuk memberikan informasi tentang
dokumen HTML dan tag BODY berfungsi untuk menyimpan
informasi atau data yang akan ditampilkan dalam dokumen
HTML.
</P>
</BODY>
</HTML>

Gambar 3.7 Tampilan penggunaan Paragraf
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e.

Preformatted Text
Preformatted Text (PRE) digunakan untuk menampilkan teks sama

seperti yang diketikan dalam dokumen HTML.
Contoh source/listing :
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Preformatted Text</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<PRE>
Situs/web dapat di kategorikan menjadi dua yaitu web status
dan web dinamis atau interaktif. Web statis adalah web yang
berisi/menampilkan informasi-informasi yang sifatnya statis
(tetap), sedangkan web dinamis adalah web yang menampilkan
informasi serta dapat berinteraksi dengan user yang
sifatnya dinamis.
Dalam pemrograman web ada 2 kategori :
a.
Server - side Programming
b.
Client - side Programming
</PRE>
</BODY>
</HTML>

Gambar 3.8 Tampilan penggunaan Preformatted Text

f.

Blockquote
Perintah tag <BLOCKQUOTE> digunakan untuk menulis kutipan teks.

Dengan perintah <BLOCKQUOTE> browser akan menampilkan teks menjorok
ke dalam (indentasi teks).
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Contoh source/listing :
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Blockquote</TITLE>
</HEAD>
<H4>Pengertian Blockquote</H4>
<BODY>
<BLOCKQUOTE>
Perintah tag BLOCKQUOTE digunakan untuk menulis kutipan
teks. Dengan perintah BLOCKQUOTE browser akan menampilkan
teks menjorok ke dalam (indentasi teks).
</BLOCKQUOTE>
</BODY>
</HTML>

Gambar 3.9 Tampilan penggunaan Blackquote

g.

BR (Break)
Tag line Break (BR) digunakan untuk menulis teks pada baris berikutnya.

Tag <BR> membuat baris baru tanpa memberi baris kosong. Dan kebalikannya
bila tidak menginginkan adanya pergantian baris baru maka gunakan tag
<NOBR>. Contoh source/listing :
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>BR (Break)</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Dalam pemrograman web ada 2 kategori :<BR>1. Server side Programming <BR>2. Client - side
Programming
</BODY>
</HTML>
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Gambar 3.10 Tampilan penggunaan Break

h.

Hypertext Link
Hypertext Link adalah ciri khas dari World Wide Web, yaitu informasi

yang satu dengan yang lainnya dapat berhubungan dalam jaringan internet. Dalam
HTML untuk membuat suatu link digunakan elemen anchor yang dinyatakan
dengan tag <A> ----</A> , untuk membuat link ke dokumen HTML lain
digunakan atribut HREF pada tag <A> . Adapun format penulisannya adalah
“ <A HREF= “nama_dokumen”> Teks pada browser </A>
Contoh source/listing :
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Hypertext Link</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<A
HREF="http://localhost/HTML/Background_Gambar.html">
Contoh Background Gambar, klik disini</A>
</BODY>
</HTML>

Gambar 3.11 Tampilan penggunaan Hypertext Link
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i.

Tabel
Dalam pembuatan homepage, tabel memiliki fungsi yang tidak kalah

penting dengan tag-tag HTML lainnya. Tabel berfungsi untuk menampilkan
informasi secara terstruktur, ringkas dan mudah dibaca, serta mengatur tampilan
homepage agar lebih menarik.
Untuk membuat tabel, HTML menyediakan tag <TABLE> yang
memiliki banyak atribut seperti border, width, height, bgcolor, background, color,
align, valign, rowspan, colspan, cellspacing dan cellpadding. Untuk membuat
baris, setelah menuliskan tag <TABLE> maka digunakan tag Table Row <TR>.
Sedangkan untuk membuat kolom digunakan tag Table Data <TD>. Dan untuk
membuat judul tabel digunakan tag Table Header <TH>.
Contoh source/listing :
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Tabel</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<TABLE BORDER=1>
<TR>
<TD>No.</TD>
<TD>Nama</TD>
<TD>Alamat</TD>
</TR>
<TR>
<TD>1.</TD>
<TD>Andi Firdaus</TD>
<TD>Jl. Manggis 75</TD>
</TR>
<TR>
<TD>2.</TD>
<TD>Sofyan Ramadhan</TD>
<TD>Jl. Nangka 23</TD>
</TR>
</BODY>
</HTML>
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Gambar 3.12 Tampilan penggunaan Tabel

3.2

PHP

3.2.1 Pengenalan Dasar PHP
PHP merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor, PHP adalah
bahasa Server-side yang didesain untuk aplikasi web. PHP dapat disisipkan
diantara bahasa HTML dan karena bahasa Server side, maka bahasa PHP akan
dieksekusi di srver, sehingga yang dikirimkan ke browser adalah “hasil jadi”
dalam bentuk HTML, dan kode PHP tidak akan terlihat.
Adapun kelebihan-kelebihan dari PHP yaitu :
a.

PHP mudah dibuat dan kecepatan akses tinggi.

b.

PHP dapat berjalan dalam web server yang beada dan dalam sistem operasi
yang berbeda pula.

c.

PHP diterbitkan secara gratis.

d.

PHP juga dapat berjalan pada web server Microsoft Personal Web Server,
Apache, IIS (Internet Information Server), Xitami dan sebagainya.

e.

PHP adalah termasuk bahasa yang embedded (dapat diletakkan dalam tag
HTML).

f.

PHP termasuk server-side programming.

Sistem database yang didukung oleh PHP adalah


Oracle



Sybase
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mSQL



MySQL



Solid



Generic ODBC



Postgres SQL
(Sutarman, S.Kom., 2003:109)
Kode PHP diawali dengan tanda lebih kecil (<) dan diakhiri dengan

tanda lebih besar (>). Ada tiga cara untuk menuliskan script PHP yaitu :


<?
Script PHP
?>



<?php
Script PHP
?>



<SCRIPT LANGUAGE=”php”>
Script PHP
</SCRIPT>

Pemisah antar instruksi adalah tanda titik koma (;)
Untuk membuat atau menambahkan komentar, standar penulisan adalah :
/* komentar */
// komentar
# komentar
(Sutarman, S.Kom., 2003:110)
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3.2.2 Variabel dan Tipe Data
Variabel digunakan untuk menyimpan data sementara, dan nilainya bisa
berubah-ubah setiap kali progam dijalankan. Dalam PHP, setiap variabel selalu
dimulai dengan tanda ‘$’ dan diikuti dengan nama variabelnya, tidak memandang
data tersebut apakah integer, real maupun string, PHP akan secara otomatis
menkonversi data menurut tipenya.
Secara singkat dapat dikatakan bahwa variabel dalam PHP memiliki aturan :


Diawali dengan tanda dolar ($)



Penamaan variabel bersifat case sebsitive (membedakan huruf besar dan
kecil)



Nama variabel hanya bisa diawali dengan huruf atau garis bawah, baru
dapat diikuti dengan beberapa huruf atau angka maupun garis bawah.
(Sutarman, S.Kom., 2003:113)

PHP mempunyai lima macam tipe data yaitu


Integer



Float/double



String



Array



Objek

3.2.3 Operator dalam PHP
Operator adalah simbol yang digunakan dalam program untuk melakukan
suatu operasi, misalnya penjumlahan atau perkalian, perbandingan kesamaan
sebuah nilai, atau memberikan nilai ke variabel.
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a.

Operator Aritmatika
Operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk melakukan

fungsi matematika. Operator aritmatika dalam PHP, yaitu :
Tabel 3.1 Operator Aritmatika

Operator
*
/
%
-+
-

b.

Operasi
Perkalian
Pembagian
Modulus
Pre/Post decrement
Penjumlahan
Pengurangan

Penggunaan
$a*$b
$a/$b
$a%$b
--$b atau $b-$a+$b
$a-$b

Operator Increment/Decrement
Pre/Post increment dan decrement masing-masing adalah penambahan

dan pengurangan satu. Apabila operator diletakan sebelum variabel, misal ++$i
atau --$i maka nilai $i akan ditambahkan atau dikurangkan 1 sebelum keseluruhan
operasi dalam ekspresi dikerjakan dan sebaliknya apabila operator diletakan
setelah variabel, misal $i++ atau $i-- maka nilai $i akan ditambah atau dikurangi 1
setelah operasi dalam ekspresi dikerjakan.
Tabel 3.2 Operator Increment/Decrement

Operator
++
--

Operasi
Pre/Post increment
Pre/Post decrement

Penggunaan
++$a atau $a++
--$b atau $b--
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c.

Operator Perbandingan
Tabel 3.3 Operator Perbandingan

Contoh
$a > $b
$a < $b
$a >= $b
$a <= $b
$a == $b
$a != $b

d.

Nama
Lebih besar dari
Lebih kecil dari
Lebih besar atau
sama dengan
Lebih Kecil atau
sama dengan
Sama dengan
Tidak sama dengan

Hasil
True jika $a lebih besar dari $b
True jika $a lebih kecil dari $b
True jika $a lebih besar dari $b atau
$a sama dengan $b
True jika $a lebih kecil dari $b atau
$a sama dengan $b
True jika $a sama dengan $b
True jika $a tidak sama dengan $b

Operator Ternary
Operator ternary adalah operator yang menggunakan tanda “?” operator

ini akan melakukan evaluasi ekspresi kemudian berdasarkan hasil evaluasi ini bila
bernilai benar (tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan null) maka statement
benar dikerjakan dan jika salah statement salah akan dikerjakan. Operator ternary
merupakan model penyederhanaan dari bentuk if .. else yang setiap blok dari if
dan else hanya satu perintah, sehingga model ini sesuai untuk melakukan
pengisian suatu hasil pengujian. Memiliki bentuk
(Ekspresi) ? (jika benar) : jika salah);

3.2.4 Mengelola Masukan Form Web
Salah satu ciri interaksi yang dapat digunakan adalah menggunakan form
web, user dapat mengirimkan data melalui masukan form web tersebut untuk
diproses dan ditampilkan kembali kepada user.
Pada pembuatan form ini yang perlu diperhatikan adalah tag <FORM>
dengan atribut action dan method. Atribut action nilainya berisi nama file yang

26

akan diakses (proses0 dan pada atribut method mempunyai macam pilihan nilai
yaitu GET dan POST. Jika method GET digunakan maka isian pada form akan
dikirimkan kepada server sebagai satu kesatuan dengan string URLnya dan jika
menggunakan method POST maka form isian akan dikirimkan kepada server
secara terpisah dari string URL. Kelemahan dari penggunaan method GET adalah
data yang digunakan sebagai parameter tertampilkan, ini menjadi kelemahan jika
data parameter sebenarnya tersembunyi, selain itu method GET tidak dapat
digunakan untuk mengirimkan data ke server dalam jumlah besar.

3.2.5 Struktur Kendali (Statement)
Struktur kendali atau statement merupakan elemen yang sangat penting
dalam tiap bahasa pemrograman, karena dengan kendali alur dapat mengontrol
jalannya eksekusi program. Struktur kendali dalam PHP dilakukan dengan 4
pernyataan, yaitu if, switch, for dan while.
a.

Pernyataan IF
Pernyataan IF (percabangan) digunakan untuk menentukan salah satu

dari pilihan eksekusi yang tersedia menurut kondisi tertentu. Ada beberapa pilihan
sintaks IF yang dapat digunakan :


if ..... dengan satu statement
Bentuk umum:
If (kondisi)
{
statement;
}
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Berdasarkan bentuk diatas, jika “kondisi” terpenuhi maka “statement” akan
dikerjakan, dan jika tidak dikerjakan. Statement adalah sebuah perintah
tunggal yang akan dikerjakan jika kondisi bernilai benar atau true.


if ..... dengan banyak statement
Bentuk umum:
If (kondisi)
{
statement_1;
statement_2;
....................
statement_n;
}
Sama dengan tipe sintaks IF yang sebelumnya, hanya mennggunakan
statement lebih dari satu perintah.



if ..... else .....
Bentuk umum:
If (kondisi)
{
statement pertama (jika kondisi bernilai benar/true);
}
else
{
statement kedua (jika kondisi bernilai salah/false);
}
Hampir sama dengan sintaks IF sebelumya dengan statement yang lebih dari
satu, jika kondisi benar (true) maka akan dikerjakan statement pertama dan
jika kondisi salah maka akan dikerjakan statement kedua.
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if ..... elseif
Bentuk umum:
If (kondisi_1)
{
statement_1 (jika kondisi_1 bernilai benar);
}
elseif (kondisi_2)
{
statement_2 (jika kondisi_1 bernilai salah dan kondisi_2 bernilai benar);
}
else
{
statement_3 (jika kondisi_1 dan kondisi_2 bernilai salah);
}

Program akan memeriksa apabila kondisi_1 bernilai benar maka
statement_1 akan dikerjakan jika tidak maka program akan memeriksa
kondisi_2 apabila bernilai benar maka statement_2 akan dikerjakan jika
tidak maka statement_3 yang akan dikerjakan.
b.

Pernyataan Switch
Switch digunakan apabila ada satu ekspresi yang memiliki banyak

kemungkinan nilai dimana masing-masing nilai ada perintah yang harus
dikerjakan.
Bentuk umum :
Swicth (kondisi)
{
Case_1:
statement_1;
break;
Case_2:
statement_2;
break;
...........
default;
statement_default;
}
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Konsep switch hampir sama dengan pernyataan IF, sehingga swicth dapat
digunakan sebagai alternatif pengganti pernyataan IF. Break merupakan perintah
yang digunakan untuk keluar dari suatu blok case. Apabila break tidak dituliskan
dalam program maka seluruh statement yang terdapat pada seluruh case dan
default akan dikerjakan jika memenuhi nilai kondisi switch.
c.

Pernyataan For
Perintah For digunakan untuk mengulangi perintah dengan jumlah

pengulangan yang telah diketahui sebelumnya. Pada For perlu menuliskan nilai
awal dan nilai akhir. variabel akan menghitung secara otomatis bertambah atau
berkurang setiap perulangan dilakukan.
Bentuk umum :
for (Nilai_awal; nilai_akhir; increment/decrement)
{
statement;
}

d.

Pernyataan While
Perintah While digunakan untuk mengulaingi sejumlah perintah sampai

jumlah tertentu. Untuk menghentikan perulangan digunakan suatu kondisi
tertentu. Nilai kondisi ini seperti halnya pada perintah IF....ELSE, sehingga akan
memiliki hasil akhir berupa salah (false) atau benar (true). Perulangan akan terus
dilakukan selama kondisi bernilai benar.
Bentuk umum :
while (kondisi)
{
statement;
}
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e.

Pernyataan Do....While
Perintah Do....While hampir sama dengan While. Proses pengulangan

akan dilakukan selama kondisi bernilai benar. Perbedaannya adalah pada While
kondisi yang diperiksa terletak di awal perulangan. Sedangankan pada Do....While
kondisi diperiksa diakhir perulangan, sehingga pada Do....While sedikitnya akan
ada satu kali perintah (statement) yang akan dikerjakan.
Bentuk umum :
Do
{
statement;
}
While (kondisi)

3.3

JavaScript
Javascript merupakan bahasa pemrograman paling populer di dunia. ini

karena JavaScript bisa dipakai di HTML, web, server, PC, laptop, tablet, ponsel,
dan lainnya. JavaScript , ditinjau dari jenisnya adalah bahasa jenis scripting,
artinya perlu mengetikkan kodenya secara langsung dan dieksekusi langsung dari
kode, dan tidak dikomplikasi dulu untuk dijadikan file executable. (Edy Winarno,
S.T., M.Eng., Ali Zaki, dan SmitDev Community, 2014, h:1)
a.

Dasar JavaScript
Cara menggunakan Javascript adalah dengan dimasukkan di antara kode
HTML menggunakan tag <script> dan </script>. JavaScript bisa diletakkan
di tag <body> ataupun tag <head> dari kode HTML. Tag <script> dan
<script> menentukan dimana JavaScript harus dimulai dan akhiri. (Edy
Winarno, S.T., M.Eng., Ali Zaki, dan SmitDev Community, 2014:5)
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Berikut contoh fungsi JavaScript dibagian <BODY> pada HTML
<!DOCTYPE HTML>
<HTML>
<BODY>
<H1>Penerapan Javascript pada bagian BODY </H1>
<P> Javascript memeberikan efek pada halaman web </P>
<button type="button" onclick="alert ('anda telah
mengklik')"> Klik </button>
</BODY>
</HTML>

Gambar 3.13 Tampilan penggunaan JavaScript

Gambar 3.14 Setelah tombol “Klik” ditekan

b.

Kegunaan JavaScript
Javascript memiliki banyak kegunaan misalnya untuk memanipulasi elemen
HTML dan menuliskan output dokumen.


Memanipulasi elemen HTML
Untuk

mengakses

elemen

HTML

dengan

javascript

adalah

menggunakan method document.getElemenById(id) method.


Menulis output dokumen
Untuk menulis output dokumen menggunakan document.write(), jika
dijalankan, maka halaman HTML akan ditimpa.
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c.

jQuery
jQuery adalah framework php yang memudahkan penerapan javascript.

jQuery dapat digunakan untuk HTML, CSS, dan Javascript. Dengan jQuery,
action yang banyak pada kode Javascipt dapat disingkat dengan hanya mengetikan
sedikit kode. Contoh penulisan sintaks jQuery pada <HEAD> HTML.
<HEAD>
<Script src=”jQuery-1.10.2.min.js”></script>
<HEAD>

3.4

IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

3.4.1 Pengertian
IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat
yang diperoleh dari hasil pengukukuran secara kuantatif dan kualitatif atas
pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara
pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

3.4.2 Maksud dan Tujuan
Pedoman Pedoman Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai acuan bagi
Unit Pelayanan instansi peemrintah dalam menyusun indeks kepuasan
masyarakat, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara
berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka speningkatan
kualitas pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat, Indeks Kepuasan
Masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit
yang bersangkutan.
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3.4.3 Sasaran
a.

Tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat;

b.

Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan
dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil
guna;

c.

Tumbuhnya kreativitas, prakasa dan peran serta masyarakat dalam upaya
peningkatan kualitas pelayanan publik.

3.4.4 Ruang Lingkup
Pedoman umum ini diterapkan terhadap seluruh unit pelayanan instansi
Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagai instrumen penilaian dan evaluasi kinerja
pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing.

3.4.5 Manfaat
Dengan tersedianya data IKM secara periodik, dapat diperoleh manfaat
sebagai berikut:
a.

Diketahui kelemahan atas kekurangan dari masing-masing unsur dalam
penyelenggaraan pelayanan publik;

b.

Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh
unit pelayanan publik secara periodik;

c.

Sebagai bahan penetapan kebikjakan yang perlu diambil dan upaya yang
perlu dilakukan;
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d.

Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil
pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;

e.

Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada
lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja
pelayanan;

f.

Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

3.4.6 Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat
Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam
keputusan

Men.PAN

Nomor:

63/KEP/M.PAN/7/2003,

yang

kemudian

dikembangkan menjadi 14 unsur yang “relavan, valid” dan “reliabel”, sebagai
unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan
masyarakat adalah sebagai berikut:
a.

Prosedur Pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;

b.

Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang
diperlukan untuk mendapat pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;

c.

Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas
yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung
jawabnya);

d.

Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam
memberikan peayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai
ketentuan yang berlaku;
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e.

Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan
tanggung jawab petugas dalam penyelesaian pelayanan;

f.

Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan
yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada
masyarakat;

g.

Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan
dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;

h.

Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan
tidak membedakan golongan/status masyaakat yang dilayani;

i.

Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah
serta saling menghargai dan menghormati;

j.

Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap
besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;

k.

Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan
dengan biaya yang telah ditetapkan;

l.

Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

m.

Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan
yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman
kepada penerima pelayanan;

n.

Keamanan pelayanan, yaitu terjaminya tingkat keamanan ingkungan unit
penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga
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masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resikoresiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

BAB IV
METODE PENELITIAN

4.1

Materi penelitian
Materi atau bahan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil

survey yang terdapat pada kertas lembar survey yang telah dilakukan oleh
perusahaan/instansi (PT. PLN (Persero) Rayon Krian Sidoarjo) kepada
masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan. Survey tersebut berisi
jawaban yang direpresentasikan dalam bentuk nilai angka sebagai indikator
kepuasan.

Gambar 4.1 Lembar Kuesioner pemyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
halaman 1
37
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Gambar 4.2 Lembar Kuesioner pemyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
halaman 2
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4.2

Alat penelitian
Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu aplikasi

XAMPP, Notepad++, dan Kalkulator Windows. Berikut penjelasannya :
a.

XAMPP
Xampp adalah software web server apache yang di dalamnya tertanam

server MySQL yang didukung dengan bahasa pemrograman PHP untuk membuat
website yang dinamis. XAMPP mendukung dua system operasi yaitu Windows
dan Linux. Untuk Linux dalam proses penginstalannnya menggunakan command
line, sedangkan untuk Windows dalam proses penginstalannya menggunakan
interface grafis sehingga lebih mudah dalam penggunaan XAMPP di Windows di
banding dengan Linux.
Di dalam XAMPP terdapat bebeapa komponen utama yang digunakan
dalam membuat suatu web, yaitu web server Apache, PHP, MySQL, dan
PHPMyAdmin.


Apache
Apache merupakan web server yang digunakan untuk menampilkan website
di internet seperti menggunakan Mozilla fire fox, Google Crome, Internet
Explorer, dan lain-lain, berdasarkan perintah-perintah yang di tulis untuk
dijalankan pada website baik menggunakan bahasa pemrograman HTML
maupun PHP yang mengambil suatu database yang dibangun di MySQL,
sehingga terbentuk sebuah website yang dapat diakses melalui media
browser.
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PHP
PHP merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat
website dinamis yang memungkin kita melakukan updat website setiap saat.
Berbeda dengan HTML yang source kodenya di tampilkan di website,
source code PHP tidak di tampilkan di halaman muka suatu website karena
PHP diolah dan diproses di server, PHP bersifat server-side-scripting yang
mampu berjalan di berbagai system operasi seperti Windows, Linux, Mac
OS, dan lain-lain.



MySQL
MySQL adalah media untuk membuat dan mengelola (menambahkan,
mengubah, menghapus) database beserta isinya. MySQL merupakan sistem
manajemen database yang bersifat relasional, artinya data-data yang
dikelola dalam database al]kan diletakkan pada beberapa tabel yang terpisah
sehingga manipulasi data akan menjadi jauh lebih cepat. MySQL dapat
digunakan untuk mengelola database mulai dari yang kecil sampai dengan
yang sangat besar. MySQL juga dapat menjalankan perintah-perintah
Structure Query Language (SQL) untuk mengelola database-database yang
ada di dalamnya.



PHPMyAdmin
PHPMyAdmin adalah sebuah aplikasi yang terdapat di dalam XAMPP yang
digunakan untuk membuat pengetikan perintah-perintah MySQL yang
tadinya harus di ketik di command line dapat menggunakan interface grafis
sehingga memudahkan dalam pengelolaan database MySQL.

41

Gambar 4.3 Tampilan Control Panel XAMPP

b.

Notepad++
Notepad++ adalah sebuah penyunting teks dan penyunting kode

sumber yang berjalan disistem operasi Windows. Notepad++

menggunakan

komponen Scintilla untuk dapat menampilkan dan menyuntingan teks dan
berkas kode sumber berbagai bahasa pemrograman.
Beberapa bahasa pemrograman yang didukung oleh Notepad++, antara lain:


ActionScript, Ada, ASP, Assembler, autoIt



Batch



C, C++, C#, Caml, Cmake, COBOL, CSS



D, Diff



Flash ActionScript, Fortran
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Gui4CLI



Haskell, HTML



Berkas INI, InnoSetup



Java, Javascript, JSP



KiXtart



LISP, Lua



Makefile, Matlab, MS-DOS



NSIS



Objective-C



Pascal, Perl, PHP, Postscript, PowerShell, Properties file, Python



R, Resource file, Ruby



Shell, Scheme, Smalltalk, SQL



TCL, TeX



XML



YAML

Gambar 4.4 Tampilan Notepad++
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c.

Kalkulator Windows
Kalkulator Windows adalah salah satu fitur yang disediakan oleh

Operating System (OS) Windows. Kegunaanya untuk menghitung perhitungan
sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian sampai
perhitungan sains yang menggunakan rumus tertentu. Dalam penelitian ini
kalkulator dipakai untuk membandingkan hasil perhitungan secara manual dengan
kalkulator dan perhitungan melalui bahasa pemrograman.

Gambar 4.5 Tampilan Kalkulator Windows

4.3

Tata cara penelitian
Ada beberapa tahap yang perlu dilakukan dalam membuat aplikasi

pengolahan data Indeks Kepuasan masyarakat dengan media pemrograman web.
Tahapan-tahapan yang perlu dilakukan antara lain menentukan tempat
penyimpanan data, menentukan rumus yang digunakan dalam mengolah data
Indeks Kepuasan Masyarakat, dan menentukan fitur dan disain tampilan.
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Flowchart pengerjaan pengolahan data Indeks Kepuasan Masyarakat :

Mulai

Masukkan
data survey

Mencari total jumlah
nilai per unsur

Mencari nialai rata-rata
per unsur (NRR)

Mencari nilai rata-rata
per unsur tertimbang
(NRR Tertimbang)

Menjumlah nilai ratarata per unsur tertimbang
(NRR Tertimbang)

Mencari nialai IKM dan
mengkonversi ke tabel
IKM

Hasil mutu
pelayanan

Selesai
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a.

Menentukan tempat penyimpanan data
Database atau tempat menyimpan data yang akan digunakan menyesuaikan
dengan kebutuhan, karena aplikasi ini digunakan untuk mengolah data hasil
survey Indeks Kepuasan Masyarakat maka perlu diperhatikan beberapa hal
yang berhubungan dengan isi dari survey yang dilakukan yaitu nomor
responden, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan utama dan
pertanyaan yang berjumlah 14 seperti pada gambar 4.2 .

Gambar 4.6 Tampilan Database

b.

Menentukan rumus yang digunakan
Ada beberapa rumus dan tahap yang digunakan untuk mengola data survey
Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu :


Mencari total jumlah nilai dari setiap unsur Indeks Kepuasan Masyarakat
ℎ =
keterangan :
n

= banyaknya responden

(

)
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P

= nilai unsur yang diberikan responden

m

= jenis unsur IKM (dalam bentuk pertanyaan)

Mencari nilai rata-rata (NRR)
=

ℎ / n

keterangan :



NRR

= nilai rata-rata

Jumlah

= jumlah total nilai

m

= jenis unsur IKM (dalam bentuk pertanyaan)

n

= banyaknya responden

Mencari nilai rata-rata tertimbang (NRR Tertimbang)
=

X nilai penimbang

keterangan :



NRR Tertimbang

= nilai rata-rata tertimbang

NRR

= nilai rata-rata

m

= jenis unsur IKM (dalam bentuk pertanyaan)

nilai penimbang

= 0,071

Mencari nilai IKM
nilai IKM =

(NRR Tertimbang)

keterangan :
nilai IKM

= jumlah seluruh nilai NRR Tertimbang
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m


= jenis unsur IKM (dalam bentuk pertanyaan)

Mengkonversi nilai IKM dengan nilai interval yang telah ditentukan pada
tabel untuk mengetahui mutu pelayanan
Tabel 4.1 Konversi nilai IKM
Nilai
Persepsi
1
2
3
4

c.

Nilai
Interval
IKM
1,00 - 1,75
1,76 - 2,50
2,51 - 3,25
3,25 - 4,00

Nilai Interval
Konversi
IKM
25 - 43,75
23,76 - 62,50
62,51 - 81,25
81,26 - 100

Mutu
Pelayanan

Kinerja Unit
Pelayanan

D
C
B
A

Tidak baik
Kurang baik
Baik
Sangat baik

Menentukan fitur dan disain tampilan
Untuk mempermudah user dalam menggunakan aplikasi pemrogram web
perlu diperhatikan disain tampilan yang dipakai. Tampilan yang baik adalah
tampilan yang memudahkan user dalam memahami informasi yang akan
disampaikan, dapat juga menggunakan media seperti diagram dalam
menyampaikan perbandingan nilai yang jika di gambarkan dalam bentuk
angka cukup merumitkan dengan banyaknya angka dibelakang koma.

4.4

Analisis hasil penelitian
Dalam penelitian ini hal yang akan dianalisis mengenai proses

pengolahan data dalam menentukan mutu pelayanan berdasarkan Indeks
Kepuasan Masyarakat. Hal-hal yang akan dianalisis mengenai :


Perhitungan jumlah responden yang mencakup umur, jenis kelamin,
pendidikan terakhir, pekerjaan utama serta kesesuaian representasi dalam
bentuk diagram (batang atau lingkaran)
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Perhitungan jumlah nilai per unsur IKM



Perhitungan rata-rata nilai per unsur IKM



Perhitungan rata-rata tertimbang



Perhitungan nilai IKM



Perhitungan nilai konversi IKM dan jenis mutu pelayanan

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada beberapa hal yang akan di bahas dalam penelitian yang berjudul
“Rancang Bangun Aplikasi Pemrograman Web Pengolah Data Kepuasan
Masyarakat pada PT. PLN (Persero) Rayon Krian Sidoarjo” antara lain :
1.

Halaman Login

2.

Halaman Beranda

3.

Halaman Input Data

4.

Halaman Hasil Pengolahan Data

5.1

Halaman Login
Untuk menjaga keamanan suatu data dalam sebuah aplikasi yang bersifat

privete, perlu adanya penggunaan fitur “Login” yang hanya dapat memeberikan
akses kepada orang-orang tertentu saja, baik dalam hal proses penginputan dan
pengambilan hasil suatu data dalam aplikasi. Sehingga dengan begitu akan
memberikan rasa aman dan keakuratan nilai pada data tersebut.
Dalam aplikasi ini admin dapat memberikan username dan password
kepada beberapa orang yang akan menggunakan aplikasi ini. Username dan
password bersifat rahasia dan unik yang artinya setiap pengguna (user) yang
memiliki hak akses terhadap aplikasi ini mempunyai username dan password
yang berbeda dengan pengguna (user) lainnya.
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Gambar 5.1 Halaman Login

5.2

Halaman Beranda
Halaman Beranda merupakan tampilan pada suatu web yang akan

muncul ketika pengguna (user) mengakses suatu halaman atau setelah login
dengan memasukkan username dan password pada suatu situs web. Pada
umumnya halaman Beranda berisi tentang informasi yang berkaitan dengan isi
atau kegunaan situs web tersebut.
Pada aplikasi ini penulis memberikan informasi pada halaman berupa
Indeks Kepuasan Masyarakat dan cara menggunakan aplikasi pengolah data
berbasis web ini. Sehingga diharapkan pengguna (user) tidak merasa kesulitan
dalam pengoperasiannya. Penulis juga menambahkan link yang dapat langsung
mengarah menuju halaman penginputan data maupun halaman untuk melihat hasil
pengolahan data yang telah diinputkan.
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Gambar 5.2 Halaman Beranda

5.3

Halaman Input Data
Untuk menginputkan data Indeks Kepuasan Masyarakat pada aplikasi ini

pengguna (user) dapat menggunakan fitur “Tahun Ke-1 atau 2 atau 3” karena
aplikasi ini di rancang untuk menginputkan data pada jangka waktu 3 tahun
dengan setiap tahunnya 2 kali periode survey Indeks Kepuasan Masyarakat.

Gambar 5.3 Pengguna (user) meng-klik “Tahun Ke 1”
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Setelah pengguna (user) meng-klik fitur “Input data IKM periode Pertama Tahun
Ke-1” maka akan tampil halaman input data seperti pada gambar dibawah ini.

Gambar 5.4 Halaman Input Data

Gambar diatas adalah tampilan tabel kosong yang berarti bahwa database dalam
aplikasi ini masih kosong. Untuk mulai menginputkan data ke dalam database
aplikasi pengguna (user) dapat menggunkan fitur “+Tambah Data” dengan cara
meng-klik tombol tersebut. Setelah tombol tersebut di klik maka akan tampil
halaman web seperti di bawah ini.

Gambar 5.5 Form “Masukkan Data Survey”
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Contoh data survey yang akan dimasukkan seperti gambar tabel berikut.

Gambar 5.6 Contoh tabel Data Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Maka pengguna (user) tinggal memasukkan data pada form yang terdapat pada
halaman web aplikasi sesaui dengan data yang ada pada gambar 5.6.

Gambar 5.7 Memasukkan data pada form aplikasi

Setelah form terisi pengguna (user) selanjutnya dapat menekan tombol “Simpan”
pada form tersebut. Sehingga data akan tersimpan pada database aplikasi.
Lakukan hal yang sama pada data selnjutnya hingga selesai. Jika seluruh data
telah dimasukkan maka akan tampil halaman input data yang menampilkan data
yang berhasil disimpan seperti gambar berikut ini.
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Gambar 5.8 Tampilan data yang telah tersimpan

5.4

Halaman Hasil Pengolahan Data
Data - data survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah di masukkan

ke dalam aplikasi web ini selanjutnya akan di proses sesuai dengan rumus yang
telah di tentukan untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Untuk
melihat hasil pengolahan data dapat meng-klik fitur “Menampilkan hasil
pengolahan data IKM periode Pertama Tahun Ke-1” karena data sebelumnya di
simpan pada Input data IKM periode Pertama Tahun Ke-1.

Gambar 5.9 Pengguna (user) meng-klik “Menampilkan hasil pengolahan data
IKM periode Pertama Tahun Ke-1”
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Selanjutnya pengguna (user) akan menuju halaman web baru yang berjudul “Hasil
Pengolahan Data IKM Periode Pertama”. Pada halaman tersebut terdapat
beberapa tampilan hasil sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
a.

Tampilan Data Responden

Gambar 5.10 Tampilan hasil Data Responden

Dalam gambar diatas dapat dilihat hasil perhitungan jumlah responden yang
mencakup umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan utama yang
berdasarkan pada data yang telah dimasukkan pada aplikasi ini. Terlihat
baahwa jumlah responden survey berjumlah 5 dengan variasi umur yang
berbeda-beda, untuk menguji hasil pengolahan data dapat melihat pada
gambar 5.6 contoh tabel Data Survey Indeks Kepuasan Masyarakat. Selain
itu representasi hasil juga ditampilkan dalam bentuk persentase. Contoh
Junlah Responden survey sebesar 5%, itu dikarenakan data yang di
masukkan hanya berjumlah 5 data dari batas minimal responden survey
IKM sebanyak 150.

56

b.

Tampilan hasil Data Kuesioner

Gambar 5.11 Tampilan hasil Data Kuesioner

Dalam gambar diatas terlihat bahwa data yang telah di masukkan
selanjutnya akan di cari “Jumlah” dari perhitungan jumlah nilai per unsur
IKM, “NRR” dari perhitungan rata-rata nilai per unsur IKM, dan “NRR
Tertimbang” dari perhitungan NRR yang di kalikan dengan nilai 0,071.
Nilai 0,071 merupakan nilai yang telah ditentukan dalam perhitungan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk menganalisa kebenaran dari
perhitungan pada aplikasi, dapat dilakukan perhitungan secara manual
dengan menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung lainnya.

c.

Tampilan hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Setelah nilai dari setiap tahap perhitungan telah diketahui, maka untuk
menentukan hasil akhir dari perhitungan nilai IKM adalah dengan cara
menjumlahkan seluruh nilai NRR Tertimbang pada setiap unsur yang ada.
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Gambar 5.12 Tampilan hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Perhatikan pada gambar diatas poin “Nilai Indeks” memperoleh hasil nilai
sebesar 2,53. Nilai tersebut merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai NRR
Tertimbang pada setiap unsur yang selanjutnya dapat dikonversikan pada
tabel 4.1 Konversi Nilai IKM untuk memperoleh nilai IKM, mutu
pelayanan, dan predikat kinerja unit pelayanan. Jika kita lihat pada gambar
diatas terlihat nilai IKM setelah dikonversikan (nilai indeks dikali 25)
memperoleh hasil nilai sebesar 63,19 dengan mutu pelayanan “B” yang
artinya predikat kinerja unit pelayanan adalah “Baik”. Perlu mengingat
kembali bahwa ketentuan minimal data responden yang dihitung adalah
sebanyak 150 data responden
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d.

Tampilan hasil dalam bentuk Diagram Pie dan Batang
Informasi pengolah data Indeks Kepuasan Masyarakat selain menggunakan
angka dalam representasiannya juga dapat direpresentasikan dalam bentuk
diagram Pie (lingkaran) maupun diagram Batang seperti gambar di bawah
ini.

Gambar 5.13 Tampilan hasil dalam bentuk Diagram Pie

Gambar 5.14 Tampilan hasil dalam bentuk Diagram Batang

BAB VI
PENUTUP

Dari hasil penelitian pada Laporan Kerja Praktik ini yang berjudul
“Rancang Bangun Aplikasi Pemrograman Web Pengolah Data Kepuasan
Masyarakat pada PT. PLN (Persero) Rayon Krian Sidoarjo” diperoleh beberapa
kesimpulan dan saran sebagai berikut :

6.1

Kesimpulan
Kesimpulan berikut merupakan kesimpulan yang diperoleh dari

penelitian dengan tujuan untuk memperoleh hasil dari perngolahan data Indeks
Kepuasan Masyarakat.
1.

Data Indeks Kepuasan Masyarakat dapat di inputkan ke dalam
aplikasi dan tersimpan dalam database yang telah disediakan.

2.

Data Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah tersimpan dapat diolah
dengan baik sesuai dengan rumus yang telah ditentukan dan hasil
pengolahan data dengan cepat dapat diketahui

3.

Data Indeks Kepuasan Masyarakat dapat ditampilkan dalam bentuk
detail angka menurut unsur-unsur yang telah ditentukan dan dalam
bentuk diagram, baik lingkaran maupun batang sebagai bahan evaluasi
kinerja instansi yang bersangkutan.
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6.2

Saran
Saran yang dapat penulis berikan untuk mengembangkan aplikasi ini agar

dapat memenuhi kebutuhan, antara lain :
1.

Penambahan fitur-fitur pada aplikasi yang belum ada seperti saat ini
sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan seperti fitur untuk
menyimpan tampilan web ke bentuk Pdf atau format yang lainnya.

2.

Penambahan desain yang lebih interaktif seperti penambahan gambar
atau animasi agar dapat membantu pengguna (user) yang pada
umumnya belum pernah menggunakan aplikasi serupa agar dapat
dengan mudah memahaminya.

3.

Penggunaan software pemrograman web yang lebih baik yang dirasa
lebih memudahkan programer dalam proses mendesain web atau
melakukan coding, misal menggunakan Dreamweaver.
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