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Abstract: PT. Air Minum Giri Menang is a drinking water
service provider company located in the city of Mataram.
The existence of news media and information on consumer
complaints is also one of the services provided by this
company, where consumers can easily get updates from
the latest news about drinking water services, but the
management of this information is still somewhat inefficient
because the categories of Latest News and Disturbance
Information are still managed by a different admin. This
activity is carried out by the service team as a form of
applying knowledge to help the community. The method
used is the Waterfall method which makes it easier to build
the system to be achieved. The purpose of this activity is to
build an information portal and complaint service, as well
as build a system that can help admins from PT. Air Minum
Giri Menang manages news information and consumer
complaints in one place. Based on the results of the test
cases, it can be concluded that the application can run well
and in accordance with the desired results regardless of the
type of device the application is accessed from.

Pendahuluan
Sistem informasi merupakan suatu sistem yang diterapkan oleh suatu organisasi untuk
mengelola data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna (Rubiani et al., 2021).
Keberadaan sebuah Sistem Informasi yang baik mampu meningkatkan efisiensi pekerjaan
dan pengambilan keputusan suatu perusahaan atau instansi yang menggunakannya
(Sudjiman & Sudjiman, 2020) serta dapat mengurangi adanya kesalahan dalam pengelolaan
dan penyajian informasi (Anam et al., 2017). Pengaruh dari keberadaan Sistem Informasi tidak
hanya terbatas pada perusahaan atau instansi saja, terkadang bahkan konsumen mereka ikut
merasakan pengaruh positif dari adanya sebuah sistem informasi (Kadir, 2014).
Portal berita dan pelayanan aduan konsumen adalah salah satu jenis sistem informasi
yang umum digunakan oleh sebuah perusahaan kepada konsumen mereka tak terkecuali
perusahaan layanan air minum PT. Air Minum Giri Menang, akan tetapi proses
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pengelolaan informasi berita dan aduan konsumen ini masih kurang efisien,
dikarenakan informasi berita dan informasi gangguan layanan perusahaan dikelola oleh
admin yang berbeda dan melalui sistem yang berbeda. Pengelolaan informasi internal yang
efisien sangat dibutuhkan agar proses alur data dalam perusahaan tidak terganggu (Dailami,
2018). Hal tersebut juga menyebabkan terlambatnya pihak manajemen mendapatkan
informasi terkait aduan konsumen (masyakarat) yang mana dapat menimbulkan terjadinya
keterlambatan dalam penangaan aduan konsumen oleh PT. Air Minum Giri Menang.
Berdasarkan permasalahan diatas, tim pengabdian bekerja sama dengan PT. Air
Minum Giri Menang untuk membangun sebuah sistem manajemen informasi satu tempat
yang lebih efisiesn sehingga pelayanan yang diberikan oleh PT. Air Minum Giri Menang
kepada masyakarat dapat ditingkatkan dan juga sebagai bentuk pengabdian yang dilakukan
oleh tim pengabdi dalam menerapkan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan
adanya sistem informasi tersebut diharapkan mampu mengelola informasi berita, gangguan
air, dan aduan konsumen dalam satu tempat, yang mana dapat membantu mengurangi
tenaga yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan informasi. Selain itu, diharapkan
konsumen dapat memantau perkembangan berita dan dapat melakukan pengaduan terhadap
keluhan yang dialami.
Untuk mendukung kegiatan pembangungan sistem informasi ini, digunakan sebuah
library pengembangan aplikasi berbasis web modern bernama ReactJS. ReactJS adalah
proyek open-source dari Facebook yang membantu mengembangkan tampilan antar-muka
aplikasi (Panjaitan & Pakpahan, 2021). Pengembangan aplikasi dengan ReactJS lebih cepat
dan efisien karena aplikasi dibangun dari komponen-komponen fungsional yang kemudian
disatukan dalam sebuah Single Page Application (SPA) dan dapat digunakan kembali pada
sistem yang sama. Berkat cara kerjanya, aplikasi berbasis ReactJS mampu menampung dan
menampilkan data selama beberapa waktu tanpa memuat ulang halaman aplikasi (Rawat &
Mahajan, 2020).
Metode
Kegiatan pembangunan manajemen sistem infrormasi ini menggunakan tahapan
dengan konsep PDCA (Plan, Do, Check dan Act). Konsep PDCA ini merupakan suatu proses
yang berkelanjutan yang digunakan untuk mengembangkan atau memperbaiki sebuah sistem
(Susanto et al., 2020) (Mulyono et al., 2020). Adapun tahapan PDCA yang digunakan pada
kegiatan ini dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Tahapan kegiatan
Gambar 1 menunjukkan tahapan yang dilakukan pada kegiatan ini. Pada gambar
tersebut ditunjukkan terdapat 4 tahapan yaitu Plan (Perencanaan), Do (Kerjakan), Check
(Evaluasi) dan Act (Tindak Lanjut).
1. Plan (Perencanaan)
Pada tahap ini, tim pengabdi mengajukan kerjasama dengan mitra yaitu PT. Air Minum
Giri dan pada tahap ini juga ditentukan dari tujuan dilakukkannya kegiatan ini. Adapun
tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk membangun sistem informasi manajemen
dan pelayanan konsumen pada PT. Air Minum Giri Menang.
2. Do (Pengerjaan)
Pada tahap ini, tim pengabdi beserta mitra melakukan kegiatan yang telah direncanakan.
Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi kegiatan yang dibutuhkan dalam
pembangunan sistem informasi manajemen dan pelayanan konsumen seperti analisis,
perancangan, implementasi dan lain-lain serta juga pelatihan penggunaan Sistem
Informasi kepada mitra.
3. Check (Pengevaluasian)
Pada tahap ini dilakukan evaluasi terkait tujuan dilakukannya kegiatan ini beserta dengan
prosesnya dan juga dilakukan evaluasi apakah Sistem Informasi yang dibagun dapat
diterima atau tidak.
4. Act (Tindak Lanjut)
Pada tahap ini dilakukan evaluasi secara keseluruhan terhadap hasil tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya dan juga pada tahap ini dilakukan proses perbaikan jika terdapat
kesalahan yang ditemukan pada sistem.

https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/ADMA

|201

E-ISSN: 27237370

ADMA
Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat

2022, Vol.2, No.2, pp.199-208
Doi: 10.30812/adma.v2i2.1616

Pembahasan
1. Planning
Kegiatan pembangunan sistem informasi manajemen dan pelayanan konsumen pada
PT. Air Minum Giri menang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang dimiliki
oleh PT. Air Minum Giri Menang terhadap masyarakat. Kegiatan ini dilakukan mulai dari
tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021. Pada tahap planning ini juga
dikumpulkan beberapa data dan informasi yang dibutuhkan dalam membangun sistem
informasi tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan bagian
terkait, kemudian observasi proses bisnis yang sedang berjalan dan juga dengan mempelajari
dokumen-dokumen terkait pelayanan konsumen.
2. Do
Pada tahap ini, proses pembangunan sistem informasi yang telah direncanakan,
dilakukan. Tahap yang dilakukan pertama kali adalah melakukan instalasi penyimpanan data
yang digunakan oleh sistem informasi tersebut. Adapun aplikasi media penyimpanan dari
sistem informasi yang dibangun dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Penyimpanan data dengan firebase
Gambar 2 menunjukkan media penyimpanan yang digunakan pada sistem informasi
ini. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa media penyimapan data yang digunakan
bersifat cloud dari Google yaitu Firebase yang bersifat NoSQL. Setelah melakukan instalasi
media penyimpanan datanya. Langkah selanjutnya adalah masuk ke halaman utama sistem
informasi seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3.
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Gambar 3. Halaman utama
Gambar 3 menunjukkan halaman utama yang pertama kali muncul setelah mengakses
sistem informasi. Untuk masyarakat yang ingin melakukan pengaduan terhadap layanan yang
diberikan oleh PT Air Minum Giri Menang, pengguna dapat memilih menu layanan pengaduan
pada halaman utama. Form layanan pengaduan dapat dlihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Halaman input data pengaduan
Masyakarat perlu mengisi beberapa data seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.
Setelah melakukan pengisian data aduan, sistem akan memberikan nomor aduan yang dapat
digunakan untuk melakukan pelacakan terhadap aduan yang diajukan. Sehingga pada menu
tracking aduan keluhan, masyakat tinggal memasukkan nomor yang telah didapatkan.
Adapun menu tracking aduan keluhan dapat dilihat pada Gambar 5.
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Gambar 5. Tracking aduan keluhan
Pengguna sistem informasi dapat mengelola data dan informasi pada sistem informasi
tersebut. Namun harus melakukan login telebih dahulu kedalam sistem. Halaman login pada
sistem informasi ini dapat dilihat pada gambar 6.

Gambar 6. Halaman login
Setelah melakukan login, pengguna akan masuk kedalam halaman dashboard dari
sistem informasi manajemen ini. Terdapat beberapa menu dalam halaman dasborad ini
tergantung dari hak askses yang dimiliki oleh pengguna. Salah satu menunya adalah
mengelola berita atau pengumuman seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7.
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Gambar 7. Halaman input post
Selain menu untuk mengelola berita ada juga menu yang digunakan untuk melihat
keluhan masyarakat seperti yang ditunjukkan pada Gambar 8.

Gambar 8. Halaman lihat aduan
Gambar 8 menunjukkan bawah ada masyarakat yang mengeluhkan adanya pipa induk
yang bocor di daerah Karang Baru. Setelah sistem informasi selesai dibangun, pihak PT Air
Minum Giri Menang diberikan pelatihan mengenai cara pemakaianya dari sistem informasi
tersebut.
3. Check
Pada tahap ini dilakukan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan dan juga pada sistem
informasi yang dibangun. Hasil dari evaluasi kegiatan yang telah dilakukan adalah baik
meskipun terdapat kendala pada kegiatan pengujian sistem informasi yang dikarenakan
banyaknya kasus yang diuji guna memastikan bahwa sistem informasi berjalan sebagaimana
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mestinya. Sedangkan untuk pengujian sistem informasi juga sesuai harapan baik dari
pengujian secara fungsional maupun secara uji kelayakan. Pengujian secara fungsional
dilakukan dengan menggunakan 20 kasus uji dan hasilnya sesuai harapan semua sedangkan
uji kelayakan dilakukan dengan 2 kasus uji dan hasilnya juga sesuai harapan.
Pada tahap ini juga, dilakukan pengumpulan data umpan balik dari pengguna sistem
informasi, untuk mengetahui kekurangan sistem informasi dalam segi pelayanan pengguna.
Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei menggunakan layanan Google Form
yang diberikan kepada pengguna aplikasi. Dari proses pengumpulan data, didapatkan hasil
seperti pada Gambar 9 dibawah ini :

Gambar 9. Hasil survey pengguna
Responden diberikan 3 pertanyaan sehubungan dengan penggunaan sistem informasi
yang dibangun. Dari data pada Gambar 9, mayoritas responden mengaku Informasi yang
ditampilkan pada aplikasi mudah dibaca, dan tanggapan mengenai layanan yang diberikan
cukup bagus dan mudah diakses. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem
informasi mendapat respons positif dari pengguna.
4. Act
Pada tahap ini dilakukan pembuatan rekomendasi atas hasil evaluasi yang dilakukan
pada kegiatan ini sehingga tujuan yang telah ditetapkan diawal dapat tercapai. Adapun
rekomendasi yang diapatkan adalah melakukan monitoring terhadap sistem yang dibangun
dan melakukan perawatan terhadap sistem sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan
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kemudian melakukan lagi kegiatan perencanaan, analisis dan lain sebagainya guna
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa
sistem informasi yang dibangun dapat membantu pihak PT. Air Minum Giri Menang
(PERSERODA) dan konsumennya dalam meningkatkan layanannya terutama untuk
pengaduan keluhan dari konsumen kepada pihak PT. Air Minum Giri Menang (PERSERODA).
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