
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Profil Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau 

2.1.1 Sejarah 

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau (UIN Suska Riau) didirikan pada akhir tahun 2001. Tujuan dari didirikannya 

Fakultas Sains dan Teknologi ini yaitu sebagai persiapan perubahan status dari 

Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim (IAIN SUSQA) Pekanbaru 

menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska). Cikal 

bakal berdirinya Fakultas Sains dan Teknologi bermula dengan dibukanya Program 

Studi Teknik Informatika pada tahun 1999 dan Program Studi Teknik Informatika 

pada tahun 2001. Pada awalnya, kedua program studi tersebut berada dibawah 

naungan Fakultas Dakwah. Dengan adanya kedua program studi tersebut maka 

dibentuklah Fakultas Sains dan Teknologi dengan: 

1. SK Rektor nomor: 163/R/2001 tertanggal Desember 2001 

2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78) 

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang 

Perubahan IAIN Sultan Syarif Qasim Riau. 

4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2005 tentang 

susunan organisasi dan tata kerja UIN Suska Riau. 

5. SK Dirjen BAGAIS nomor: DJ.II/26/2006 tertanggal 20 Februari 2006 

tentang izin penyelenggaraan Program Studi jenjang S1. 

Pada tahun 2002, dibentuk Jurusan Sistem Informasi dan Matematika 

Terapan, kemudian pada tahun 2003 dibentuk Jurusan Teknik Elektro dengan 

program studi Teknik Elektronika dan Telekomunikasi. Latar belakang pendirian 

Fakultas Sains dan Teknologi beserta jurusan-jurusannya adalah untuk merespon 

kebutuhan dunia usaha dan industri yang ada di Provinsi Riau, serta dalam rangka 

mengantisipasi pengaruh globalisasi dunia. (sumber : www.fst.uin-suska.ac.id/) 

http://www.fst.uin-suska.ac.id/
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2.1.2 Visi Misi 

Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau memiliki Visi, Misi dan 

Tujuan sebagai berikut: 

Visi 

“Terwujudnya Fakultas Sains dan Teknologi sebagai fakultas yang 

menyelenggarakan pendidikan integrasi sains dan Islam, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat, yang berkualitas pada tahun 2033.” 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang 

mengintegrasikan antara sains, teknologi, dan Islam. 

2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas di bidang sains dan 

teknologi, yang mampu mendukung pada kegiatan pelayanan kepada 

masyarakat yang berkualitas. 

3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat yang 

berkualitas, sehingga mampu memberikan pendampingan kepada 

masyarakat, terutama pada penyelesaian permasalahan keislaman. 

Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan disertai keimanan Islam 

yang kuat. 

2. Menghasilkan penelitian berkualitas yang mampu mendukung pada 

kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas. 

Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, 

melalui penerapan pengetahuan dan hasil penelitian sains dan teknologi, sehingga 

mampu memberikan pendampingan kepada masyarakat, terutama pada 

penyelesaian permasalahan keislaman. 

2.1.3 Struktur Organisasi 

Pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau dipimpin oleh seorang 

Dekan. Dekan membawahi Wakil Dekan I, II, dan III dimana masing-masing Wakil 

Dekan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Wakil Dekan I mengurusi pekerjaan 

pada Bidang Akademik dan Pembangunan Institusi, Wakil Dekan II mengurusi 
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pekerjaan pada Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, dan Wakil Dekan III 

mengurusi pekerjaan pada Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. 

Adapun struktur organisasi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska 

Riau dapat dilihat pada Gambar 2.1: 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa fakultas dipimpin oleh seorang 

dekan. Dekan bertugas memimpin seluruh kegiatan yang diselenggarakan di 

fakultas, yang meliputi: 

1 Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan  

2 Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan.  

3 Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 

4 Pelaksanaan pembinaan civitas akademika 

5 Pelaksanaan urusan tata usaha.  
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Dalam memimpin fakultas, dekan dibantu oleh 3 orang wakil dekan, yang 

terdiri atas: 

1 Wakil dekan I: bertugas untuk membantu dekan dalam memimpin dan 

mensupervisi pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan pengembangan 

institusi di lingkungan fakultas. 

2 Wakil dekan II: bertugas untuk membantu dekan dalam memimpin dan 

mensupervisi pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam bidang keuangan, 

administrasi, sarana-prasarana, dan kepegawaian di lingkungan fakultas.  

3 Wakil dekan III: bertugas untuk membantu dekan dalam memimpin dan 

mensupervisi pelaksanaan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan kerjasama 

fakultas dengan institusi/lembaga/unit lain didalam dan diluar fakultas. 

Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di fakultas yang 

mempunyai tugas menjabarkan kebijakan universitas menjadi kebijakan dan 

aturan-aturan di fakultas.Bagian Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi 

di lingkungan Fakultas. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Tata 

Usaha yang bertanggung jawab kepada Dekan. Kepala Bagian Tata Usaha 

mempunyai tugas memimpin dan mensupervisi seluruh urusan administrasi 

akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, persuratan, 

kearsipan, kerumahtanggaan, dan barang inventaris milik negara di lingkungan 

Fakultas. Dalam melaksanakan pekerjaannya, kepala Tata Usaha dibantu oleh dua 

orang Kepala Sub-bagian, yaitu: 

1 Kepala Sub-bagian Akademik dan Kemahasiswaan: bertugas mensupervisi 

segala kegiatan administrasi dalam bidang akademik dan kemahasiswaan, 

yang dilaksanakan oleh para staf administrasi akademik-kemahasiswaan, di 

lingkungan fakultas.  

2 Kepala Sub-bagian Umum dan Keuangan yang bertugas mensupervisi 

segala kegiatan administrasi dalam bidang perencanaan, keuangan, 

kepegawaian, inventaris barang milik negara, ketatausahaan, dan 

kerumahtanggaan, yang dilaksanakan oleh para staf administrasi umum, di 

lingkungan fakultas.  
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Fakultas menaungi 5 program studi, yaitu: prodi Teknik Informatika, prodi 

Teknik Industri, prodi Sistem Informasi, prodi Matematika terapan, dan prodi 

Teknik Elektro. Ka-Prodi bertugas memimpin dan mensupervisi seluruh kegiatan 

tridharma perguruan tinggi dan kegiatan administrasinya di lingkungan prodi dan 

bertanggungjawab kepada dekan. Dalam memimpin prodi, ketua prodi dibantu 

oleh: 

1. Sekretaris prodi yang bertugas membantu pekerjaan ketua prodi secara 

operasional.  

2. Staf administrasi dibidang akademik dan kemahasiswaan bertugas 

melaksanakan urusan administrasi dibidang akademik dan kemahasiswaan 

3. Staf administrasi dibidang umum bertugas melaksanakan urusan 

administrasi dibidang umum. 

4. Kepala laboratorium bertugas mengelola dan mengembangkan 

laboratorium. 

5. Laboran bertugas melaksanakan pemeliharaan laboratorium. 

6. Koordinator Tugas Akhir bertugas melaksanakan administrasi tugas akhir 

dan menyediakan bank proposal tugas akhir 

7. Koordinator Kerja Praktek bertugas melaksanakan administrasi kerja 

praktek 

Komite Penjamin Mutu (KPM) bertugas melaksanakan kegiatan 

penjaminan mutu di lingkungan fakultas. KPM dipimpin oleh seorang ketua KPM 

yang bertanggungjawab ke dekan. Dalam melaksanakan pekerjaannya secara 

operasional, ketua KPM dibantu oleh seorang Sekretaris KPM. 

2.1.4 Complaint Handling pada Fakultas Sains dan Teknologi 

Dalam menyampaikan komplain, hal pertama yang dilakukan mahasiswa 

yaitu mahasiswa harus memasukkan surat perihal komplain kepada pegawai Sub 

Bagian Administrasi Umum. Proses penyampaian komplain ini sama halnya 

dengan alur memasukkan surat masuk ke Fakultas Sains dan Teknologi. Surat yang 

sudah dibuat oleh mahasiswa, lalu diberikan kepada pegawai Sub Bagian 

Administrasi Umum. Setelah itu, pegawai sub bagian Administrasi Umum 

menerima surat dan melakukan penomoran surat masuk pada lembar disposisi. 
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Selanjutnya surat tersebut diteruskan kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag) 

Administrasi Umum. Setelah dibaca dan ditandatangani oleh Kasubag Administrasi 

Umum maka surat tersebut diteruskan kepada Dekan. Setelah dibaca dan 

ditandatangani oleh Dekan, lalu Dekan mendisposisikan surat tersebut kepada 

Wakil Dekan sesuai bidang surat tersebut. Adapun penandatangani surat oleh 

Kasubag Administrasi Umum dan Dekan dilakukan pada lembar disposisi. Setelah 

dibaca oleh Wakil Dekan, maka Wakil Dekan membuat solusi pada lembar 

disposisi dari komplain dan menyerahkan surat tersebut kembali kepada Kasubag 

Administrasi Umum. Setelah diterima oleh Kasubag Administrasi Umum maka 

dilakukan perintah kepada operator untuk melakukan solusi dari Wakil Dekan yang 

sudah tertera pada lembar disposisi. (Data Primer, 2018) 

2.2 Konsep Dasar Complaint Management System 

2.2.1 Complaint 

Complaint adalah ungkapan/pernyataan dan ketidakpuasan yang 

diilustrasikan dalam keluhan mengenai kebutuhan dan harapan yang tidak terpenuhi 

dengan tujuan untuk menuntut pelayanan yang lebih baik. (Alireza, 2010) 

Kita sebagai pemberi layanan harus memastikan bahwa kita tahu apa yang 

dibutuhkan dan diharapkan oleh pelanggan kita. Jadi kalau ada kebutuhan/harapan 

pelannggan kita yang mengungkapkan kekecewaannya melalui complaint. Kita 

sebagai penyedia layanan memang sudah kewajiban kita untuk mencoba 

memenuhinya (sampai batas kewajaran-prinsip pelanggan adalah mitra dan win-

win). Dan kita juga harus sadari bahwa kita harus menyiapkan saluran complaint 

untuk menampunng keluhan pelanggan ini, agar mereka tidak mencari saluran lain 

di luar perusahaan kita. 

Tujuan untuk melayani complaint : 

1. Peluang untuk memperbaiki pelayanan, 

2. Menjaga image perusahaan 

3. Memuaskan pelanggan 

4. Beberapa survey menunjukkan bahwa pelanggan-pelanggan yang kembali 

dan loyal banyak yang awal mulanya pelanggan complaint namun dilayani 

dengan baik, cepat dan efektif 
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Manfaat Complaint: 

1. Organisasi semakin tahu akan kelemahan atau kekurangannya dalam 

memberikan pelayanan kepada pelanggan 

2. Sebagai alat intropeksi diri organisasi untuk senantiasa responsif dan mau 

memperhatikan suara dan pilihan pelanggan 

3. Mempermudah organisasi mencari jalan keluar untuk meningkatkan mutu 

pelayanannya 

4. Bila segera ditangani, pelanggan merasa kepentingan dan harapannya 

diperhatikan 

5. Dapat mempertebal rasa percaya dan kesetiaan pelanggan kepada organisasi 

pelayanan 

6. Penanganan complaint yang benar dan berhasil bisa meningkatkan 

kepuasan pelanggan orientasi pelayanan publik 

Untuk menciptakan sistem complaint yang baik di perusahaan, perlu 

disiapkan 6 prinsip mendasar, sebagai berikut: 

1. Visibility 

Apakah kita sudah memiliki dan menyiapkan jalur complaint (CS dept atau 

bagian lain yang berinteraksi dengan pelanggan, telpon/call center/contact 

center, email, web, kotak saran, survey)? Kalau sudah, apakah Anda sudah 

mengkomunikasikannya kepada pelanggan, sehingga jalur ini terlihat oleh 

pelanggan dan mereka tidak perlu mencari saluran lain di luar perusahaan 

kita. 

2. Accessibility 

Kalau pelanggan sudah tahu, apakah mereka dapat meng-akses-nya dengan 

mudah, cepat, tidak birokratis. Bisa jadi misalnya telepon tidak masuk, surat 

tidak dibalas, akhirnya pelanggan mencari saluran lain. 

3. Responsiveness 

Kalau complaint pelanggan sudah masuk, apakah adanya niat 

baik/ketulusan kita untuk menanggapi komplain pelanggan tersebut secara 

cepat dan tepat? Untuk itu perlu dibuatkan standar/KPI lamanya merespon 

complaint. 
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4. Fairness & Objectivity 

Kemudian apakah kita sudah membuat langkah-langkah untuk 

menindaklanjuti complaint tersebut dengan didasari prinsip win-win, baik 

dari sisi hasil, prosedur, maupun interaksinya? Untuk itu perlu disiapkan 

standar yang memuat langkah-langkah penanganan pelanggan yang efektif. 

Untuk solusi yang diambil tentu kita juga lihat plus minus-nya dengan 

berbagai pertimbangan. Dan kadang-kadang adakalanya suatu saat kita 

“kalah” sedikit saat ini namun bisa mendapatkan kemenangan yang lebih 

besar di masa depan. 

5. Customer Focus Approach 

Apakah semua aktivitas, prosedur, sikap dan prilaku saat penanganan 

complaint sudah ditujukan kepada kepuasan pelanggan? Untuk itu perlu 

keterlibatan semua pihak di perusahaan (manajemen dan karyawan). 

Manajemen akan berperan dalam prosedur/system/kebijakan/sikap dan 

solusinya, sedangkan karyawan nanti akan berperan pada 

aktivitas/sikap/perilaku saat berhadapan dengan pelanggan. 

6. Continuous Improvement 

Jadikan setiap complaint pelanggan sebagai sumber improvement. Jadikan 

sebagai bahan pembelajaran, belajar dari pengalaman yang terdahulu, untuk 

menjadi pembelajaran di masa mendatang. Untuk itu setiap jenis complaint 

termasuk langkah-langkah dalam menanganinya harus didokumentasikan 

dan disosialisasikan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam 

penanganan complaint sehingga saat muncul complaint yang mirip/sama. 

2.2.2 Complaint Management System 

Complaint Management adalah sebuah penetapan yang umum. Complaint 

juga menyangkut beberapa hal yang dibetulkan yang tidak dikhususkan yang 

diambil untuk memimpin produk terhadap kondisi yang dibuat pertama kali. Hal 

ini perlu untuk diperhatikan bahwa complaint management mengizinkan (keluhan) 

untuk menjalankan complaint management untuk layanan (service) dan hasil 

(produk) sebaik-baiknya. Oleh karena itu faktor yang terkenal dari complaint 

management adalah pencapaian untuk mempercepat hubungan dari keluhan dan 
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mengekspresikan pendapat dari pelanggan. Hubungan pelanggan terhadap 

informasi untuk semua pelanggan dan manajer disebut complaint management. 

(Alireza, 2010) 

Complaint Management System dirancang untuk membantu organisasi 

dalam pengelolaan proses penanganan keluhan. Melalui ini akan mudah untuk 

menggunakan antarmuka akan menyediakan pengguna akhir baik dan manajemen 

dengan pandangan yang jelas status saat ini dari semua keluhan, sehingga 

membantu untuk menyediakan pelanggan dengan tanggapan cepat dan solusi untuk 

masalah-masalah mereka. Penanganan complaint untuk memenuhi spesifikasi 

pelanggan yang akan menghasilkan pengurangan jumlah pengaduan dan membantu 

menghilangkan masalah berulang. Komentar pelanggan akan secara signifikan 

mengurangi biaya penanganan keluhan pelanggan untuk organisasi. 

Mengatasi complaint sangat penting dilakukan pihak manajemen. 

Pengelolaannya harus dipandang sebagai upaya meningkatkan mutu dan kinerja 

karyawan yang terintegrasi dalam suatu sistem manajemen mutu. Dengan sistem 

ini perusahaan tidak cukup dengan hanya memberikan respon pada keluhan tetapi 

juga dengan sensitifitas tinggi. Selain itu perusahaan tidak hanya mengidentifikasi 

penyebab keluhan, tetapi juga mengambil keuntungan dari informasi yang didapati. 

Melalui sistem manajemen mutu tersebut, memungkinkan perusahaan untuk 

menelaah ulang perbedaan-perbedaan tahapan dan kelemahan dari proses atau 

pelayanan yang ada terhadap karyawan. Menunda penanganan keluhan bahkan 

membiarkannya sama saja dengan menambah jumlah keluhan atau masalah yang 

semakin banyak da meluas. Dalam hal ini pihak manajemen dapat melibatkan pihak 

karyawan untuk mengatasi keluhan atau masalah yang dihadapi. Ini adalah bentuk 

pengakuan atau kepercayaan yang diberikan kepada karyawan. 

Manajemen complaint secara umum adalah suatu sistem untuk memonitor 

sikap dan kepuasan para pelanggan, penyalur, dan partisipan lain dalam sistem 

pemasaran sehingga manajemen dapat mengambil langkah yang lebih cepat untuk 

menyelesaikan masalah. Unsur yang paling penting adalah para pelanggan, 

sehingga inti dari manajemen komplain adalah mempertahankan pelanggan yang 

ada (customer retention). Dengan mempertahankan pelanggan, maka beban untuk 
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menemukan pelanggan baru berkurang. Bahkan, perusahaan tertolong dengan 

sendirinya oleh tanggapan positif dari pelanggannya yang puas sehingga menarik 

pelanggan baru. 

Keuntungan yang bisa diperoleh organisasi yang mempunyai dan 

melaksanakan complaint management system adalah: 

1. Menemukan peluang untuk menemukan kelemahan-kelemahan pelayannya 

2. Dapat mengidentifikasi wilayah-wilayah yang perlu diperbaiki dan 

ditingkatkan 

3. Menunjukkan adanya tingkat perhatian dan kepedulian yang tinggi 

organisasi terhadap usaha pemecahan masalah pelayanan 

4. Adanya prosedur complaint yang efektif dapat membantu organisasi 

meningkatkan mutu produk dan pelayanannya dengan menawarkan 

pelanggan yang mengeluh untuk metode umpan-balik bagi penyedia barang 

dan jasa pelayanan 

5. Semuanya itu menjadi piranti untuk mengembangkan suatu kualitas 

pelayanan. 

2.2.3 Manfaat Complaint Management System 

Berikut manfaat untuk pihak Instansi, Masyarakat dan Pelapor jika suatu 

instansi mengimplementasikan suatu Complaint Management system 

(www.statedevelopment.qld.gov.au): 

Manfaat untuk Instansi: 

1. Sistem yang user-friendly dalam menerima keluhan, 

2. Kemampuan untuk mengakses informasi tentang jenis dan pengaduan yang 

diterima, 

3. Kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis masalah dan 

menurunkan jangka waktu dan kompleksitas dari keluhan, 

4. Kemampuan untuk mengambil tindakan dalam menyelesaikan keluhan dan 

sumber munculnya keluhan, 

5. Kesempatan untuk memperbaiki pelayanan dan kepuasan pelanggan, 

6. Kesempatan untuk meninjau dan meningkatkan prosedur dan proses bagi 

Instansi, 
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7. Kemampuan untuk memprediksi dalam mengambil tindakan untuk 

meminimalkan terjadinya masalah pada masa akan datang, 

8. Staf memiliki pemahaman yang lebih tinggi dalam mengerjakan tugas 

mereka agar menghasilkan pelayanan yang lebih baik, 

9. Mengurangi stress pada staf ketika berhadapan dengan keluhan, 

10. Mencegah meningkatnya keluhan, 

11. Pelaporan kepada masyarakat terhadap kesuksesan pada sistem, 

12. Mengurangi jangka waktu keluhan yang disampaikan yang dapat menguras 

biaya dan memakan waktu. 

Manfaat untuk Masyarakat 

1. Kepercayaan pada keterbukaan dan accountability dari pihak instansi, 

2. Untuk mengetahui bahwa pihak instansi menghargai solusi yang cepat dan 

efektif terhadap suatu permasalahan, 

3. Akses kepada pihak yang berwenang dalam membuat keputusan untuk 

meninjau, menentukan keputusan dan tindakan awal, 

4. Mengetahui bahwa pihak instansi efektif dalam mengalokasikan sumber 

daya yang tepat berdasarkan tuntutan masyarakat pada Complaint 

Management System. 

5. Sistem yang efektif dalam mengelola penyelesaian masalah yang harus 

diselesaikan. 

Manfaat untuk Pelapor 

1. Tepat waktu atas keputusan dan tindakan, 

2. Dapat mengetahui bahwa keluhan yang disampaikan sedang ditangani oleh 

pihak instansi dan ditindak, 

3. Dapat memahami dari proses penyelesaian keluhan, 

4. Akses kepada pihak yang berwenang dalam memutuskan keputusan dan 

penyelesai keluhan, 

5. Konsistensi pengambilan keputusan dan solusi usulan dengan proses yang 

terstruktur. 
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2.2.4 Komponen Complaint Management System 

Berikut Komponen Complaint Management System : 

(www.statedevelopment.qld.gov.au) 

1. Defining Complaint 

Langkah pertama dalam membangun Complaint management System 

adalah mendefinisikan keluhan. Definisi harus mencerminkan keragaman 

keluhan dan sumber dari keluhan. 

2. Policy and Procedure 

Sebuah Policy (kebijakan) Complaint Management System menjelaskan 

strategi pihak instansi dan komitmen instansi dalam memberikan solusi 

yang efisien dari komplain. Kebijakan menjelaskan bagaimana instansi 

memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip Complaint Management 

Systems. 

Sebuah kebijakan harus mencakup: 

a. Kerangka kebijakan (link kepada Corporate Plan, Kode Etik, kebijakan 

instansi lainnya dan dokumen strategi, Undang-undang negara dan atau 

hukum setempat), 

b. Pernyataan kebijakan (maksud dan tujuan dari sistem), 

c. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai (termasuk komitmen untuk ekuitas, 

keadilan, akuntabilitas, keresponsifan, kerahasiaan, pelayanan yang 

aksesibilitas), 

d. Definisi (keluhan / pujian permintaan negara untuk mengambil tindakan 

/ informasi penyeledikan), 

Procedure (prosedur) complaint management mengidentifikasi 

langkah-langkah untuk mengambil solusi dari keluhan dan juga 

memberikan pedoman untuk staff untuk menyelesaikan masalah agar 

beroperasi dengan efektif. Prosedur keluhan mengidentfikasi bagaimana 

sistem bekerja. 

Sebuah Procedure (prosedur) harus mencakup: 

a. Pendelegasian kewenangan, 

http://www.statedevelopment.qld.gov.au/
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b. Keluhan apa yang dapat diterima baik secara lisan, tertulis maupun 

anonim, 

c. Mencari bagaimana feedback dari pelanggan dari suatu pelayanan 

(Complaint form), 

d. Langkah-langkah dari pelapor harus mengikuti aturan yang ada, 

e. Adanya pemberian bantuan kepada pelapor dalam membantu mereka 

dalam memberikan keluhan agar tetap sesuai prosedur yang ada, 

f. Mengidentifikasi recording (rekaman) sistem, 

g. Mengidentifikasi reporting (laporan) sistem, 

h. Mengidentifikasi kerangka waktu dalam menargetkan dalam 

menanggapi keluhan, 

i. Mengidentifikasi prosedur untuk mengganti rugi ketika pelapor keluhan 

tidak puas, 

3. Council, Management, and Staff Commitment 

Coucil (dewan), Management (manajemen), dan Staff (Staf) harus 

berkomitmen dalam memastikan keberhasilan suatu Complaint 

Management System. Ketika penyusunan Policy (kebijakan) dan Procedure 

(prosedur) staf idealnya harus melakukan konsultasi untuk menentukan 

bagaimana pelaksanaan dari sistem yang praktis. Hal ini penting untuk 

mendapatkan masukan kepada staff dan membantu staf untuk mengetahui 

arah dan maksud dari Complaint Management System. 

4. Custumer Service Charters and Service Standards 

Hal ini menjelaskan komitmen dari organisasi dalam menjalankan prinsip-

prinsip pelayanan kepada pelanggan dan mengidentifikasi standar layanan 

yang sesuai dengn Complaint Management System. Custumer Service 

(layanan pelanggan) merupakan fokus eksternal dalam mempromosikan 

dan alat komunikasi. 

5. Complaint Form, 

Keluhan dapat disampaikan dalam beberapa bentuk, baik itu melalui lisan, 

via e-mail. Lalu, pelapor tidak selalu diberikan detail untuk mengetahui 

dalam penyelesaian keluhan mereka. Sebuah Complaint Form (bentuk 
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keluhan) adalah suatu jalan dalam membantu proses tersebut. Pada 

pengaturan bentuk komplain, penyelesaian keluhan harus memberikan 

elemen dari keluhan yang dibutuhkan oleh penerima dan memberikan 

informasi tersebut kepada Complaint System. 

6. Recording and Reporting Systems 

Memberikan keluhan dan menganalisa data keluhan adalah suatu metode 

dalam mengetahui level kepuasan dari pelanggan. Jika informasi dari 

keluhan didapat, lalu dikelompokkan dan dianalisa, lalu sistem dan sumber 

masalah akan lebih mudah diidentifikasi. Pihak instansi dapat menganalisa 

informasi tersebut dan memperbaiki pelayanan kepada pelanggan. 

Mengidentifikasi area pada pelayanan dan memberikan evaluasi dalam 

pelayanan. 

Recording dan reporting System akan membantu pihak instansi dalam 

mendemonstrasikan komitmen mereka kepada pelanggan. Pihak instansi 

bisa mempromosikan kedepannya standar dari pelayanan kepada pelanggan 

dengan cara mempresentasikan laporan dan pertemuan rutin. Pihak instansi 

juga dapat menggunakan laporan (Report) untuk melihat tujuan dari 

mendemonstrasikan progres standar pelayanan. 

2.3 Android 

Android merupakan sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis 

Linux. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk 

menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam piranti 

bergerak. Awalnya, Google Inc. membeli Android Inc., pendatang baru yang 

membuat piranti lunak untuk ponsel. Kemudian untuk mengembangkan Android, 

dibentuklah Open Handset Alliance, konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, 

peranti lunak, dan telekomunikasi termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, 

Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. (Arifianto, 2011) 

2.3.1 Sejarah Android 

Android merupakan sistem operasi yang dikembangkan untuk perangkat 

mobile berbasis Linux. Pada awalnya sistem operasi ini dikembangkan oleh 

Android Inc. yang kemudian dibeli oleh Google pada tahun 2005. 
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Dalam usaha pengembangan Android, pada tahun 2007 dibentuklah Open 

Handset Alliance (OHA), sebuah konsorsium dari beberapa perusahaan, yaitu 

Texas Instruments, Broadcom Corporation, Google, HTC, Intel, LG, Marvel 

Technology Group, Motorola, Nvidia, Qualcomm, Samsung Electronics, Sprint 

Nextel, dan T-Mobile dengan tujuan untuk mengembangkan standar terbuka untuk 

perangkat mobile. Pada tanggal 9 Desember 2008, ia diumumkan bahwa 14 anggota 

baru akan bergabung Proyek Android, termasuk PacketVideo, ARM Holdings, 

Atheros Communications, AsustekComputer Inc, Garmin Ltd, Softbank, Sony 

Ericsson, Toshiba Corp, dan Vodafone Group Plc. (Hermawan, 2011) 

2.3.2 Software Development Kit (SDK) 

Android SDK digunakan untuk mengembangkan aplikasi Android. Android 

SDK berisi API (Application Programming Interface), sampel, dan dokumentasi 

dari Android yang akan dikembangkan. (Arifianto, 2011) Android SDK dapat anda 

lihat dan unduh pada situs resminya, yaitu www.developer.android.com/. Android 

SDK bersifat gratis dan bebas anda distribusikan karena Android bersifat Open 

Source. 

2.3.3 Arsitektur Android 

Sistem operasi Android dibangun berdasarkan kernel Linux dan memiliki 

arsitektur sesuai dengan Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Arsitektur Android 
(Sumber : Hermawan, 2011) 

http://www.developer.android.com/
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1. Linux Kernel 

Android bergantung pada Linux versi 2.6 untuk layanan sistem inti seperti 

keamanan, manajemen memori, manajemen proses, network stack, dan 

model driver. Kernel juga bertindak sebagai lapisan antara hardware dan 

seluruh software. 

2. Libraries 

Satu set libraries dalam bahasa C/C++ yang digunakan oleh 

berbagaikomponen pada sistem Android. 

3. Android Runtime 

Satu set libraries inti yang menyediakan sebagian besar fungsi yang tersedia 

di libraries inti dari bahasa pemrograman Java. Setiap aplikasi akan berjalan 

sebagai proses sendiri pada Dalvik Virtual Machine (DVM). DVM 

merupakan suatu fitur berbentuk virtual machine yang dapat 

mengoptimalkan perangkat mobile. 

4. Application Framework 

Pengembangan aplikasi memiliki akses penuh ke Android sama dengan 

aplikasi inti yang telah tersedia. Pengembang dapat dengan mudah 

mengakses informasi lokasi, mengatur alarm, menambahkan pemberitahuan 

ke status bar dan lain sebagainya. Arsitektur aplikasi ini dirancang untuk 

menyederhanakan penggunaan kembali komponen, aplikasi apa pun dapat 

mempublikasikan kemampuan dan aplikasi lain dapat menggunakan 

kemampuan mereka sesuai batasan keamanan. Dasar dari aplikasi adalah 

seperangkat layanan dan sistem, yaitu berbagai View yang digunakan 

untuk membangun UI, Content Provider yang memungkinkan 

aplikasi berbagi data, ResourceManager menyediakan akses bukan 

kode seperti grafik, string dan layout, NotificationManager yang 

akan membuat aplikasi dapat menampilkan tanda pada status bar dan 

ActivityManager yang berguna mengatur daur hidup dari aplikasi. 

5. Applications 

Lapisan ini adalah lapisan aplikasi, serangkaian aplikasi akan terdapat pada 

perangkat mobile. Aplikasi inti yang telah terdapat pada Android termasuk 
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kalender, kontak, SMS, dan lain sebagainya. Aplikasi-aplikasi ini ditulis 

dengan bahasa pemrograman Java. 

2.3.4 Komponen Aplikasi 

Aplikasi Android ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Java 

mengompilasi kode bersama dengan data resources dan file yang dibutuhkan oleh 

aplikasi dibundel ke dalam paket Android, file arsip ditandai dengan .apk. 

(Hermawan, 2011) 

Komponen aplikasi pada Android terdiri dari 4 komponen utama, yaitu: 

1. Activities 

Activities merupakan potongan kode executable yang menyajikan UI secara 

visual dimulai oleh pengguna maupun sistem operasi dan berjalan selama 

diperlukan. Activities biasanya sesuai dengan tampilan layar: masing-

masing Activities menunjukkan satu layar untuk pengguna. Activities yang 

tidak aktif dijalankan dapat dimatikan oleh sistem operasi untuk menghemat 

memori. 

2. Service 

Service tidak memiliki visual UI, melainkan berjalan di latar belakang untuk 

waktu yang tidak terbatas. Contoh dari service adalah MP3 player yang akan 

terus memainkan file MP3 sesuai urutan file, walaupun pengguna 

menggunakan aplikasi lain. 

3. Broadcast Receiver 

Broadcast Receiver merupakan komponen yang menerima dan bereaksi 

untuk menyiarkan pengumuman. Banyak siaran yang berasal dalam kode 

sistem, misalnya pengumuman bahwa zona waktu telah berubah, baterai 

rendah, bahwa gambar telah terambil, atau bahwa pengguna mengubah 

preferensi bahasa. Aplikasi juga dapat melakukan siaran misalnya untuk 

membiarkan aplikasi lain tahu bahwa beberapa data telah di-download ke 

perangkat dan tersedia sehingga dapat digunakan. 

4. Content Provider 

Content Provider diciptakan untuk berbagi data dengan Activities lain atau 

Service. Sebuah Content Provider menggunakan antarmuka standar dalam 
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bentuk URI untuk memenuhi permintaan data dari aplikasi lain. Contoh: 

content://contacts/people. 

2.3.5 Versi Android 

1. Android versi 1.1 

Pada 9 Maret 2009, Google merilis Android versi 1.1. Android versi ini 

dilengkapi dengan pembaruan estetis pada aplikasi, jam, alarm, voice search 

(pencarian suara), pengiriman pesan dengan Gmail, dan pemberitahuan 

email. (Hermawan, 2011) 

2. Android versi 1.5 (Cupcake) 

Terdapat beberapa pembaruan termasuk juga penambahan beberapa fitur 

dalam versi ini yakni kemampuan merekam dan menonton video dengan 

modus kamera, dukungan Bluetooth A2DP, kemampuan terhubung secara 

otomatis ke headset Bluetooth, animasi layar, dan keyboard pada layar yang 

dapat disesuaikan dengan sistem. Dirilis pada pertengahan Mei 2009. 

(Hermawan, 2011) 

3. Android versi 1.6 (Donut) 

Donut (versi 1.6) dirilis pada September 2009 dengan menampilkan proses 

pencarian yang lebih baik dibanding sebelumnya, penggunaan baterai 

indikator dan kontrol applet VPN. Fitur lainnya adalah galeri yang 

memungkinkan pengguna untuk memilih foto yang akan dihapus, kamera, 

camcorder dan galeri yang diintegrasikan; CDMA / ECDO, 802.1x, VPN, 

Gestures, dan Text-to-speech engine; kemampuan dial kontak; teknologi 

text to change speech (tidak tersedia pada semua ponsel; pengadaan resolusi 

VWGA. (Hermawan, 2011) 

4. Android versi 2.0 / 2.1 (Éclair) 

Android ini diluncurkan pada 3 Desember 2009. Dilakukan perubahan, 

yaitu pengoptimalan hardware, perubahan User Interface (UI) dengan 

browser baru dan dukungan HTML5, daftar kontak yang baru, peningkatan 

Google Map 3.1.2, dukungan flash untuk kamera 3,2 MP, Digital Zoom, dan 

Bluetooth 2.1. (Hermawan, 2011) 
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5. Android versi 2.2 (Froyo : Frozen Yoghurt) 

Pada 20 Mei 2010 kembali diluncurkan ponsel Android dengan versi 2.2 

(Froyo) perubahan yang dilakukan meliputi optimasi kecepatan, memori, 

dan kinerja sistem operasi secara keseluruhan, dukungan untuk menginstall 

aplikasi pada memori eksternal, dukungan Adobe Flash 10.1 serta fungsi 

USB tethering maupun Wi-Fi hotspot. (Hermawan, 2011) 

6. Android versi 2.3 (Gingerbread) 

1 Desember 2010 Google kembali meluncurkan versi terbaru yaitu Android 

versi 2.3. Pada versi ini terdapat peningkatan manajemen daya, kontrol 

melalui aplikasi, penggunaan multiple kamera, peningkatan performa serta 

penambahan sensor seperti gyroscope. (Hermawan, 2011) 

7. Android versi 3.0 / 3.1 (Honeycomb) 

Versi ini berbeda dengan versi-versi sebelumnya. Versi ini dirancang 

khusus untuk PC tablet sehingga memiliki User Interface yang berbeda dan 

mendukung ukuran layar yang lebih besar. Selain itu, pada versi ini 

memungkinkan penggunaan multiprosessor dan akselerasi perangkat keras 

untuk grafis. SDK versi pertama diluncurkan Februari 2011. (Hermawan, 

2011) 

8. Android versi 4.0 (Ice Cream Sandwich) 

Dirilis pada 16 Desember 2011. Bisa dibilang merupakan Anroid 

Honeycomb yang disempurnakan, dan dioptimalkan untuk penggunaan baik 

smartphone maupun tablet. Perubahan yang paling terlihat dari versi ini 

dibanding dengan versi sebelumnya adalah dari segi User Interface yang 

nampak lebih bersih dan elegan. Versi ini juga lebih dioptimalkan untuk 

urusan multitasking. (http: //techijau.com) 

9. Android versi 4.1-4.3 (Jelly Bean) 

Dirilis pada 9 Juli 2012. Bersamaan dengan diperkenalkan versi OS 4.1 pada 

27 Juni 2012, Google juga memperkenalkan Naxus 7 yang diproduksi oleh 

ASUS. Nexus 7 (generasi 1) merupakan seri Nexus pertama yang 

merupakan perangkat tablet. Jelly Bean mengalami 3x update versi yakni 

4.1, 4.2 hingga 4.3. Selanjutnya mereka memperkenalkan Android v4.2 
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bersamaan dengan dihadirkannya Nexus 4, smartphone yang diproduksi 

oleh LG plus Nexus 10, perangkat tablet yang diproduksi oleh Samsung. 

Pada saat versi 4.3 dirilis, Google juga merilis Nexus 7 generasi 2 yang 

diproduksi oleh ASUS yang mana ia memiliki beberapa peningkatan seperti 

misalnya penambahan kamera belakang serta dukungan untuk konektivitas 

internet. (http: //techijau.com) 

10. Android versi 4.4-4.4.4 (Kitkat) 

Versi ini diklaim lebih ramah terhadap perangkat dengan spesifikasi 

seadanya. Bahkan perangkat dengan RAM 512 MB masih bisa menjalankan 

OS versi ini dengan mulus. Berbeda dengan Jelly Bean yang minimal harus 

memiliki RAM diatas 756 MB agar dapat berjalan dengan mulus. 

Bersamaan dengan dirilisnya Android Kitkat pada tanggal 31 Oktober 2013, 

Google juga merilis Smartphone Nexus 5 yang diproduksi oleh LG. (http: 

//techijau.com) 

11. Android versi 5.0-5.1 (Lollipop) 

Dirilis pada tanggal 15 Oktober 2014, versi ini mengusung perubahan besar 

dari segi UI yang nampak lebih flat dengan konsep material design. Versi 

Android ini sudah mendukung arsitektur 64 bit sehingga sudah 

memungkinkan untuk penggunaan RAM diatas 3 GB pada hardware 

perangkat. Penggunaan prosesor 64 bit pun makin banyak diadopsi oleh 

para vendor, mulai dari penerapan pada perangkat flagship hingga 

perangkat kelas menengah kebawah. (http: //techijau.com) 

12. Android versi 6.0 (Marshmallow) 

Versi Android ini resmi dirilis pada bulan September tahun 2015. 

Bersamaan dengan dirilisnya versi ini, untuk pertama kalinya Google juga 

memperkenalkan 2 perangkat smartphone Nexus sekaligus yang diproduksi 

oleh 2 vendor berbeda. Nexus 5x adalah versi smartphone Nexus kelas 

menengah dengan ukuran layar 5.2 inch yang diproduksi oleh LG. 

sedangkan yang satunya lagi memiliki bentang layar yang lebih lebar yakni 

5.7 inch yang diberi nama Nexus 6p yang merupakan smartphone flagship 

hasil kerjasama Google dengan Huawei. (http: //techijau.com) 
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13. Android versi 7.0 (Nougat) 

Resmi diperkenalkan pada pertengahan tahun 2016. Pembaruan paling 

mendasar pada versi Nougat adalah kehadiran Google Assistant yang 

menggantikan Google Now. fitur-fitur baru lainnya yaitu layar split-screen 

saat dipakai multitasking, serta fitur Doze yang telah dikenalkan di versi 

Android Marshmallow namun telah ditingkatkan. Android Nougat juga 

memiliki dukungan terhadap platform virtual reality terbaru Google. (http: 

//tekno.kompas.com) 

2.4 Object Oriented Analysis and Design (OOAD) 

Object Oriented merupakan paradigma baru dalam rekayasa perangkat 

lunak yang memandang sistem sebagai kumpulan obyek-obyek diskrit yang saling 

berinteraksi. Yang dimaksud berorientasi obyek adalah bahwa mengorganisasikan 

perangkat lunak sebagai kumpulan obyek-obyek diskrit yang bekerja sama antara 

informasi atau struktur data dan perilaku (behavior) yang mengaturnya. (Sholiq, 

2006) Beberapa Istilah Berorientasi Obyek antara lain: 

1. Abstraksi (abstaction) 

Abstraksi atau abstraction secara sederhana dikatakan sebagai proses 

memilah beberapa atribut dan beberapa operasi suatu obyek hanya sampai 

pada yang benar-benar diperlukan saja, dan membuang atribut dan operasi 

yang tidak diperlukan untuk persoalan yang dihadapi. 

2. Pewarisan (inheritance) 

Obyek adalah anggota atau instan dari suatu kelas, dan sebaliknya kelas 

adalah sebuah kategori dari beberapa obyek yang mempunyai attribut dan 

operasi yang sama, maka obyek mempunyai semua karakteristik dari suatu 

kelas. 

3. Banyak bentuk (polymorphism) 

Kadang-kadang sebuah operasi mempunyai nama yang sama pada kelas 

yang berbeda. Misalnya, membuka jendela, membuka pintu, membuka surat 

kabar, dan membuka percakapan. Operasi-operasi tersebut walaupun 

mempunyai nama yang sama tetapi diberikan pada obyek yang berbeda 

maka mempunyai makna yang berbeda. 
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4. Pembungkusan (encapsulation) 

Yaitu menyembunyikan kompleksitas dari luar hanya membuka operasi-

operasi yang diperlukan saja terhadap obyek-obyek lain. 

5. Pengiriman Pesan (message sending) 

Suatu obyek mengirimkan pesan ke obyek lain untuk melakukan sebuah 

operasi, dan juga dapat menerima pesan dari obyek lain untuk melakukan 

operasi lainnya. 

6. Assosiasi (assosiation) 

Yaitu suatu kelas dapat diasosiasikan pada beberapa kelas sekaligus. 

Misalnya seseorang dapat mengendarai sebuah mobil, dan seseorang juga 

dapat mengendarai sebuah bis. Sehingga dapat dikatakan kelas Orang 

berasosiasi dengan kelas Mobil sekaligus berasosiasi dengan kelas Bis. 

7. Aggregasi (aggregation) 

Aggregasi atau aggregation adalah bentuk khusus dari asosiasi yang lebih 

kuat, dimana asosiasi yang terjadi adalah “part-of” antara obyek yang satu 

dengan beberapa obyek lainnya, atau asosiasi antara keseluruhan dengan 

sebagian. 

2.5 Unified Modelling Languange (UML) 

UML (Unified Modeling Language) adalah ‘bahasa’ permodelan untuk 

sistem atau perangkat lunak yang berparadigma ‘berorientasi objek’. Permodelan 

(modeling) sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-

permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan 

dipahami (Nugroho, 2010) 

Menurut (Sholiq, 2006), Notasi UML dibuat sebagai kolaborasi dari Grady 

Booch, DR.James Rumbough, Ivar Jacobson, Rebecca Wirfs-Brock, Peter 

Yourdon, dan lainnya. Jacobson menulis tentang pendefinisian persyaratan-

persyaratan sistem yang disebut use case. Juga mengembangkan sebuah metode 

untuk perancangan sistem yang disebut Object Oriented Software Enginnering 

(OOSE) yang berfokus pada analisis. Boch, Rumbough dan Jacobson biasa disebut 

dengan tiga sekawan (tree amigod). Semuanya bekerja di Rational Software 

Corporation dan berfokus pada standarisasi dan perbaikan ulang UML. Simbol 
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UML mirip dengan Boch, notasi OMT, dan juga ada kemiripan dengan notasi 

lainnya. 

Penggabungan beberapa metode menjadi UML dimulai 1993. Pada akhir 

tahun 1995 Unified Method versi 0.8 diperkenalkan. Unified Method diperbaiki dan 

di ubah menjadi UML pada tahun 1996, UML 1.0 disahkan dan diberikan pada 

Object Technology Group (OTG) pada tahun 1997, dan pada tahun itu juga 

beberapa perusahaan pengembang utama perangkat lunak mulai mengadopsinya. 

Pada UML 2.3 terdiri dari 13 macam diagram yang dikelompokkan dalam 

3 kategori (Rosa, 2013). Pembagian kategori dan macam-macam diagram tersebut 

dapat dilihat pada gambar di bawah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UML menyediakan beberapa diagram yang menunjukkan berbagai aspek 

dalam sistem. Ada beberapa diagram yang disediakan dalam UML antara lain: 

1. Diagram use case (use case diagram) 

UML 2.3 Diagram 
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Gambar 2.3 Diagram UML 
(Sumber : Rosa, 2013) 
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2. Diagram aktivitas (activity diagram) 

3. Diagram sekuensial (sequence diagram) 

4. Diagram kolaborasi (collaboration diagram) 

5. Diagram kelas (class diagram) 

6. Diagram statechart (statechart diagram) 

7. Diagram komponen (component diagram) 

8. Diagram deployment (deployment diagram) 

2.5.1 Diagram Use Case 

Diagram use case menyajikan interaksi antara use case dan aktor. Dimana 

aktor dapat berupa orang, peralatan, atau sistem lain yang berinteraksi dengan 

sistem yang sedang dibangun. Use case menggambarkan fungsionalitas sistem atau 

persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sistem dari pandangan pemakai 

(Sholiq, 2006). 

  Tabel 2.1 Use Case Diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 

  

Actor 

Actor adalah segala sesuatu yang 

berinteraksi langsung dengan sistem 

aplikasi komputer, seperti orang, benda atau 

lainnya. Tugas actor adalah memberikan 

informasi kepada sistem dan dapat 

memerintahkan sistem agar melakukan 

sesuatu tugas. 

 

Use Case 

Use case digambarkan sebagai lingkaran 

elips dengan nama use case dituliskan 

didalam elips tersebut. 

 

Assosiation 

Relationship 

Asosiasi digunakan untuk menghubungkan 

actor dengan use case. Asosiasi 

digambarkan dengan garis yang 

menghubungkan Actor dengan Use Case. 
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  (Sumber : Sholiq, 2006) 

2.5.2 Diagram Aktivitas 

Diagram aktivitas menggambarkan aliran fungsionalitas sistem. Dapat juga 

digunakan untuk menggambarkan aliran kejadian (flow of events) dalam use case. 

Aktivitas dalam digram dipresentasikan dengan bentuk bujur sangkar bersudut 

tidak lancip, yang didalam nya berisi langkah-langkah apa saja yang terjadi dalam 

aliran kerja. Ada sebuah keadaan mulai (start state) yang menunjukkan dimulainya 

aliran kerja, dan sebuah keadaan selesai (end state) yang menunjukkan akhir 

diagram, titik keputusan dipresentasikan dengan diamond. Diagram aktivitas tidak 

perlu dibuat untuk setiap aliran kerja, tetapi diagram ini akan sangat berguna untuk 

aliran kerja yang komplek dan melebar. (Sholiq, 2006) 

  Tabel 2.2 Activity Diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 
Action 

State dari sistem yang mencerminkan 

eksekusi dari suatu aksi. 

 
Start State 

Bagaimana objek dibentuk atau 

diawali. 

 
Generalization 

Relationship 

Generalization menunjukkan hubungan 

antara elemen yang  lebih umum ke elemen  

yang  lebih  spesifik. 

 

        <<extend>> 

 

Extend 

Relationship 

Extend menunjukkan bahwa suatu bagian 

dari elemen di garis tanpa panah bisa 

disisipkan kedalam elemen yang ada di 

garis dengan panah.    

 

<<include>> 

 

Include  

Relationship 

Include menunjukkan suatu bagian  dari  

elemen  (yang  ada  digaris  tanpa  panah) 

memicu eksekusi bagian dari elemen lain 

(yang ada di garis dengan panah) 
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Simbol Nama Keterangan 

  
End State 

Bagaimana objek dibentuk dan 

dihancurkan. 

 Process Pilihan untuk mengambil keputusan. 

 
Fork Node 

Satu aliran yang pada tahap tertentu 

berubah menjadi beberapa aliran. 

  (Sumber : Sholiq, 2006) 

2.5.3 Diagram Sekuensial 

Diagram sekuen menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima 

antar objek. Oleh karena itu untuk menggambarkan diagram sekuen maka harus 

diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use-case beserta metode-metode 

yang dimiliki kelas yang diinstansiasi menjadi objek itu. Membuat diagram sekuen 

juga dibutuhkan untuk melihat skenario yang ada pada use case (Rosa, 2013). 

Diagram sekuensial digunakan untuk menunjukkan aliran fungsionalitas 

dalam use case. 

  Tabel 2.3 Sequence Diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 Object 

Object merupakan instance dari sebuah 

class dan dituliskan tersusun secara 

horizontal. 

Digambarkan sebagai sebuah class 

(kotak) dengan nama obyek didalamnya 

yang diawali dengan sebuah titik koma. 

 

Actor 

Actor dapat berkomunikasi atau 

berinteraksi dengan sistem. 

Object 1 
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Simbol Nama Keterangan 

 

Lifeline 

Lifeline mengindikasikan keberadaan 

sebuah object dalam basis waktu. 

Notasi untuk Lifeline adalah garis 

putus-putus vertical yang ditarik dari 

sebuah obyek. 

 

Activation 

Activation dinotasikan sebagai sebuah 

kotak segi empat yang digambar pada 

sebuah lifeline. 

Activation engindikasikan sebuah objek 

yang akan melakukan sebuah aksi. 

 

 message 

 

Message 

Message, digambarkan dengan anak 

panah horizontal antara Activation. 

Message mengindikasikan komunikasi 

antara object-object. 

  (Sumber : Sholiq, 2006) 

2.5.4 Diagram Kelas 

Diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi 

pendefinisan kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas 

memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Atribut merupakan 

variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas, sedangkan operasi atau metode 

adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas (Rosa, 2013). 

Para programmer menggunakan diagram ini untuk mengembangkan kelas. 

Case tool tertentu seperti rational rose membangkitkan struktur kode sumber untuk 

kelas-kelas, kemudian para programmer menyempurnakan dengan bahasa 

pemrograman yang dipilih pada saat coding. Para analyst menggunakan digram ini 

untuk menunjukkan detail sistem, sedangkan arsitek sistem mempergunakan 

diagram ini untuk melihat rancangan sistem. 
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  Tabel 2.4 Class Diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 
Association 

Menghubungkan atara objek satu 

dengan objek lainnya. 

 Directed 

association 

(asosiasi berarah ) 

Relasi antar kelas dengan makna 

kelas yang satu digunakan oleh kelas 

yang lain. 

 

Generalisasi 

Relasi antar kelas dengan makna 

generalisasi-spesialisasi (umum-

khusus). 

 Dependency 

(Kebergantungan) 

Relasi antar kelas dengan makna 

kebergantungan antar kelas. 

 Aggregation 

(Agregasi) 

Relasi antar kelas dengan makna 

semua-bagian (whole-part). 

  (Sumber: Sholiq, 2006) 

2.6 Konsep Metode Waterfall 

Waterfall disebut model sekuensial linier atau alur hidup perangkat lunak 

secara sekuensial atau terurut dimulai dari perencanaan, analisis, perancangan, 

implementasi, pengujian, dan pemeliharaan (Nugroho, 2010). Seperti yang terlihat 

pada Gambar 2.4: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan 

Analisis 

Perancangan 

Implementasi 

Pengujian 

Pemeliharaan 

Gambar 2.4: Ilustrasi Model Waterfall 
(Sumber : Nugroho, 2010) 
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2.6.1 Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan (planning) adalah menyangkut studi tentang kebutuhan 

pengguna (user specification), studi-studi kelayakan (feasibility study) baik secara 

teknis maupun secara teknologi serta penjadwalan pengembangan suatu proyek 

sistem informasi  atau perangkat lunak. 

2.6.2 Analisis 

Langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem. Pengumpulan 

data dalam tahap ini bisa melakukan sebuah penelitian, wawancara atau studi 

literatur. Sistem analis akan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari user 

sehingga akan tercipta sebuah sistem komputer yang bisa melakukan tugas-tugas 

yang diinginkan oleh user tersebut. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen user 

requirtment atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan 

user dalam pembuatan sistem. Dokumen ini lah yang akan menjadi acuan sistem 

analis untuk menerjemahkan ke dalam bahasa pemrogram. 

2.6.3 Perancangan 

Tahapan dimana dilakukan penuangan pikiran dan perancangan sistem 

terhadap solusi dari permasalahan yang ada dengan menggunakan perangkat 

pemodelan sistem seperti UML diantara seperti class diagram, use case diagram, 

activity diagram dan sequence diagram. 

2.6.4 Implementasi 

Tahap implementasi adalah adalah tahap dimana kita 

mengimplementasikan perancanagan sistem ke situasi nyata, disini kita akan 

berurusan dengan pemilihan perangkat keras dan penyusunan perangkat lunak. 

2.6.5 Pengujian 

Tahap pengujian adalah tahap dimana sistem yang baru diuji kemampuan 

dan keefektifannya sehingga didapatkan kekurangan dan kelemahan sistem yang 

kemudian dilakukan pengkajian ulang dan perbaikan terhadap aplikasi menjadi 

lebih baik dan sempurna. 

2.6.6 Pemeliharaan 

Perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan pasti akan 

mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa karena mengalami kesalahan karena 
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perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan baru, atau karena 

pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional. 

2.7 Konsep Dasar Sistem  

2.7.1 Pengertian Sistem 

Sistem (system) dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan 

dengan pendekatan komponen. Dengan pendekatan prosedur, sistem dapat 

didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan 

tertentu. Dengan pendekatan komponen, sistem dapat didefinisikasn sebagai 

kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya 

membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu (Jogiyanto, 2009). 

2.7.2 Klasifikasi Sistem 

Suatu sistem dapat diklasifikasikan sebagai sistem abstrak (abstract system) 

lawan sistem fisik (physical system), sistem alamiah (natural system) lawan sistem 

buatan manusia (human made system), sistem pasti (deterministic system) lawan 

sistem probabilistik (probabilistic system), dan sistem tertutup (closed system) 

lawan sistem terbuka (open system). (Jogiyanto, 2009) 

Sistem informasi masuk di dalam klasifikasi sistem fisik, sistem buatan 

manusia, sistem pasti dan sistem terbuka. Sebagai sistem fisik, sistem informasi 

mempunyai komponen-komponen fisik. Sebagai sistem buatan manusia, karena 

dirancang dan dibuat oleh analis atau pemakai sistem. Sebagai sistem pasti, karena 

hasil dari sistem ini yang berupa informasi hasil yang sudah dirancang dan sudah 

ditentukan sesuai dengan pemakainya. Sebagai sistem yang terbuka, karena sistem 

ini berhubungan dengan lingkungan luarnya. 

2.7.3 Karakteristik Sistem 

Suatu sistem mempunyai karakteristik. Karakteristik sistemnya adalah 

sebagai berikut ini (Jogiyanto, 2009): 

1. Suatu sistem mempunyai komponen-komponen sistem (components) 

2. Suatu sistem mempunyai batas sistem (boundary) 

3. Suatu sistem mempunyai lingkungan luar (environment) 

4. Suatu sistem mempunyai penghubung (interface) 

5. Suatu sistem mempunyai tujuan (goal) 
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2.8 Konsep Dasar Sistem Informasi 

2.8.1 Pengertian Sistem Informasi 

Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi. Informasi 

adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi pemakainya. Untuk 

dapat berguna, maka informasi harus didukung oleh tiga pilar berikut: 

1. Tepat pada orangnya atau relevan (relevance) 

2. Tepat waktu (timeliness) dan 

3. Tepat nilainya atau akurat (accurate) 

Keluaran yang tidak didukung oleh etiga pilar ini tidak dapat dikatakan 

sebagai informasi yang berguna, tetapi merupakan sambah (garbage) (Jogiyanto, 

2009). 

2.8.2 Komponen Sistem Informasi 

Tugas dari sistem informasi adalah melakukan siklus pengolahan data. 

untuk melakukan siklus ini, maka sebagai suatu sistem diperlukan komponen-

komponen tertentu. Siklus ini disebut dengan siklus pengolahan data (data 

processing life cycle) atau disebut juga dengan nama siklus informasi (information 

life cycle). (Jogiyanto, 2009) 

       Data      Diolah        Informasi 

 

Gambar 2.5 Siklus Pengolahan Data 
(Sumber : Jogiyanto, 2009) 

 

Dari gambar terlihat, bahwa untuk melakukan siklus pengolahan data 

diperlukan tiga buah komponen yaitu: 

1. Komponen input, 

2. Komponen model, 

3. Komponen output. 

Dengan demikian, sistem informasi yang juga melakukan proses 

pengolahan data juga akan membutuhkan tiga komponen ini. 

Dalam perkembangannya, data yang masih belum diolah perlu disimpan 

untuk pengolahan lebih lanjut, karena semua data yang diperoleh langsung diolah. 

INPUT OUTPUT MODEL 
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Pada umumnya data yang diperoleh disimpan terlebih dahulu yang nantinya setiap 

saat dapat diambil untuk diolah menjadi informasi. Data ini akan disimpan 

(storage) dalam bentuk basis data (database). Siklus pengolahan data yang 

dikembangkan ini disebut dengan extended data processing life cycle. 

 

Gambar 2.6 Siklus Pengolahan Data yang Dikembangkan 
(Sumber : Jogiyanto, 2009) 

 

Informasi yang tepat waktu (rimeliness) dapat dicapai dengan komponen 

teknologi. Komponen teknologi sistem komputer mempercepat proses pengolahan 

data dan komponen teknologi telekomunikasi mempercepat proses transmisi data 

sehingga membuat informasi dapat disajikan tepat waktu. Informasi yang akurat 

(accurate) dapat dicapai dengan komponen kontrol. Dengan komponen kontrol atau 

pengendalian akan terjaga sistem informasi kesalahan-kesalahan yang disengaja 

atau tidak disengaja.  

 

Gambar 2.7 Komponen dari Sistem Informasi 
(Sumber : Jogiyanto, 2009) 

 

Dengan demikian, sistem informasi mempunyai enam buah komponen yaitu 

(Jogiyanto, 2009) : 

1. Komponen Input 

Input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi. Komponen 

ini perlu ada karena merupakan bahan dasar dalam pengolahan informasi. 
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2. Komponen Output 

Produk dari sistem informasi adalah output berupa informasi yang berguna 

bagi para pemakainya. Output merupakan komponen yang harus ada di 

sistem informasi. 

3. Komponen Basis Data 

Basis data adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan 

lainnya, tersimpan diperangkat keras komputer dan digunakan perangkat 

lunak untuk memanipulasinya. 

4. Komponen Model 

Informasi yang dihasil oleh sistem informasi berasal dari data yang diambil 

dari basis data yang diolah lewat suatu model-model tertentu. Model yang 

digunakan di sistem informasi dapat berupa model logika yang 

menunjukkan suatu proses perbandingan logika atau model matematik yang 

menunjukkan proses perhitungan matematika. 

5. Komponen Teknologi 

Teknologi merupakan komponen yang penting di sistem informasi, tanpa 

adanya teknologi yang mendukung, maka sistem informasi tidak akan dapat 

menghasilkan informasi yang tepat waktunya. 

6. Komponen Kontrol 

Komponen kontrol ini digunakan untuk menjamin bahwa informasi yang 

dihasilkan oleh sistem informasi merupakan informasi yang akurat. 

2.9 Basis Data (Database) 

Sistem basis data adalah sistem terkomputerisasinya yang tujuan utamanya 

adalah memilihara data yang sudah diolah atau informasi dan membuat informasi 

tersedia saat dibutuhkan. Pada intinya basis data adalah media untuk menyimpan 

data agar dapat mengakses dengan mudah dan cepat (Rosa, 2013) 

Database merupakan kumpulan file-file yang saling berkaitan dan 

berinteraksi, relasi tersebut bila ditunjukkan dengan kunci dari tiap-tiap file yang 

ada. Satu database menunjukkan suatu kumpulan data yang dipakai dalam suatu 

lingkup perusahaan, instansi. (Sovia, 2011) Suatu database dibentuk untuk 

mengatasi masalah yang sering dihadapi didalam pengolahan data seperti: 
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1. Redudansi dan inkonsistesi data 

Penyimpanan data yang sama pada beberapa tempat atau media 

penyimpanan yang mengakibatkan terjadinya pemborosan media 

penyimpanan. Penyimpanan data yang sama dan berulang-ulang dibeberapa 

file dapat mengakibatkan inkonsistensi (tidak konsistensi). 

2. Keamanan data 

Dengan database managemen, sistem keamanan data bisa dicapai. 

Misalnya: data mengenai gaji pegawai hanya boleh dibuka oleh bagian 

keuangan dan personalia, bagian lain tidak diperbolehkan. 

3. Kesulitas mengakses data 

Database dapat mengakses kesulitan dalam mengakses data karena mampu 

mengambil data secara langsung dengan program aplikasi yang mudah 

digunakan. 

4. Isolasi data untuk standarisasi 

Jika data tersebar dalam bentuk format yang tidak sama, maka ini 

menyulitkan dalam menulis program aplikasi untuk mengambi dan 

menyimpan data. maka suatu database haruslah dibuat suatu format, 

sehingga mudah dibuat program aplikasinya. 

2.10 Perangkat Lunak Pendukung 

2.10.1 MySQL 

MySql adalah sebuah perngkat lunak sistem manajemen basis data SQL 

(bahasa Inggris: database management system) atau DBMS yang multithread, 

multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat 

MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis dibawah lisensi GU General Public 

License (GPL), tetapi mereka juga menjual dibawah lisensi komersial untuk kasus-

kasus dimana penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan GPL. Relational 

Database Management System (RDBMS). (Ramadhani, 2013) 

Sedangkan menurut Sovia (2011) MySQL merupakan database yang 

awalnya hanya berjalan oada sistem Unix dan Linux. Seiring berjalannya waktu dan 

peminat yang menggunakan database ini, MySQL merilis versi yang dapat diinstall 

pada hampir semua platform, termasuk Windows. 
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2.10.2 HTML 

HTML (Hypertext Markup Languange) adalah bahasa dasar untuk web 

scripting bersifat client side yang memungkinkan untuk menampilkan informasi 

dalam bentuk teks, grafik, serta multimedia dan juga untuk menghubungkan 

antartampilan web page (hyperlink). Konsep dasar HTML pemrograman yang lebih 

dikenal dengan sebutan web scripting. Dikatakan script karena perintah kode 

program tersebut akan diinterpreter dan tidak ada kompilasi untuk menjadikannya 

executable. Berdasarkan letaak proses interpreter maka web scripting dibagi 

menjadi 2 kategori, yaitu bersifat client side dan server side. Client side dilakukan 

oleh web browser seperti Internet Explorer, Netscape, Opera dan Firefox. (Sovia, 

2011) 

2.10.3 PHP 

PHP merupakan script untuk pemrograman script web server side, script 

yang membuat dokumen HTML secara on the fly, maksudnya dokumen HTML 

yang dihasilkan dari suatu aplikasi bukan dokumen HTML yang dibuat dengan 

menggunakan editor teks atau editor HTML. PHP/FI merupakan nama awal dari 

PHP. PHP adalah Personal Home Page, FI adalah Form Interface. Dibuat oertama 

kali oleh Rasmus Lerdoff. PHP awalnya merupakan program yang dikhususkan 

untuk menerima input melalui form yang ditampilkan dalam browser web. Software 

ini disebarkan dan dilisensikan sebagai perangkat lunak Open Source. (Sovia, 2011) 

2.10.4 XAMPP 

XAMPP adalah software web server apache yang didalamnya sudah 

tersedia database server MySQL dan dapat mendukung pemrograman PHP. 

XAMPP merupakan software yang mudah digunakan, gratis, dan mendukung 

instalasi di Linux dan Windows. Keuntungan lainnya adalah Cuma menginstall satu 

kali sudah tersedia Apache Web Server, MySQL Database Server, PHP Support 

dan beberapa module lainnya. (Februariyanti, 2012) 

2.10.5 Java 

Java merupakan bahasa pemrograman untuk membangun aplikasi pada 

Sistem Operasi Android. Oleh karena itu, untuk membangun aplikasi pada sistem 

operasi ini diperlukan dasar tentang pemrograman java. Java merupakan 
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pemrograman berorientasi objek. Oleh karena itu, setiap konsep yang akan 

diimplementasikan dalam Java berbentuk dalam kelas. Kelas ini didefinisikan 

objek-objek yang memiliki kesamaan perilaku dan keadaan. Pada Java terdapat 

kumpulan kelas standar yang dikenal dengan Application Programming Interface 

(API) Java, selain itu dapat juga dideskripsikan kelas sendiri sesuai kebutuhan. 

(Hermawan, 2011) 

2.10.6 Android Studio 

Android Studio adalah lingkungan pengembangan terpadu – Integrated 

Development Environment (IDE) untuk pengembangan aplikasi Android. Selain itu 

Android Studio menawarkan fitur lebih banyak untuk meningkatkan produktivitas 

pengguna saat membuat aplikasi Android, misalnya : (Sumber : 

www.developer.android.com) 

1. Sistem pembuatan berbasis Gradle yang fleksibel. 

2. Emulator yang cepat dan kaya fitur. 

3. Lingkungan yang menyatu untuk pengembangan bagi semua perangkat 

Android. 

4. Instant Run untuk mendorong perubahan ke aplikasi yang berjalan tanpa 

membuat APK baru. 

5. Template kode dan integrasi GitHub untuk membuat fitur aplikasi yang 

sama dan mengimpor kode contoh. 

6. Alat penguji dan kerangka kerja yang ekstensif. 

7. Alat Link untuk meningkatkan kinerja, kegunaan, kompatibilitas versi, dan 

masalah-masalah lain. 

8. Dukungan C++ dan NDK. 

9. Dukungan bawaan untuk Google Cloud Platform, mempermudah 

pengintegrasian Google Cloud Messaging dan App Engine. 

2.11 Penelitian Terdahulu 

Berikut Penelitian terdahulu yang peneli gunakan sebagai referensi dan 

acuan dalam pembuatan Complaint Management System di Fakultas Sains dan 

Teknologi: 
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Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Hasil Penelitian 

1 (Ferdiansyah, 

2016) 

Aplikasi Quick 

Response 

dalam 

Melayani 

Pengaduan 

Kerusakan 

Sarana STT 

Nurul Jadid 

Berbasis 

Android dan 

Web 

1. Dengan aplikasi pengaduan 

kerusakan saranam maka proses 

pengaduan tersebut akan lebih 

mudah, 

2. Bukan hanya pengaduan yang 

akan dimudahkan oleh aplikasi 

ini, petugas juga akan lebih 

mudah mendeteksi dan 

menangani kerusakan saran yang 

ada. 

2 (Muhajir et al., 

2016) 

Rancang 

Bangun 

Aplikasi 

Penanganan 

Komplain 

Menggunakan 

Administrative 

Workflow 

System pada 

PT Petrokimia 

Gresik 

Dapat disimpulkan bahwa: 

1. Dokumen komplain yang sudah 

distandarkan yaitu dokumen 

pengajuan, dokumen 

pendelegasian, dokumen 

perbaikan, dokumen 

penyelesaian dan dokumen 

perkembangan komplain yang 

sebelumnya tidak ada. 

2. Aplikasi penanganan komplain 

dapat melakukan pencarian data 

komplain dengan rata-rata waktu 

tiga menit tiga puluh tiga detik 

lebih cepat dibanding pencarian 

manual. Dengan perolehan lima 

data komplain didapat pencarian 

manual membutuhkan rata-rata 

waktu tiga menit empat puluh 
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delapan detik sedangkann untuk 

pencarian dengan aplikasi 

membutuhkan waktu rata-rata 

lima belas detik. 

3. Aplikasi dapat memudahkan 

manager, kepala bagian dan unit 

eksternal dalam memantau data 

komplain. Dibuktikan dengan 

aplikasi dapat memenuhi empat 

variable yang ditentukan dalam 

memantau data komplain 

sedangkan pemantauan manual 

hanya dapat memenuhi dua 

variable. 

3 (Hasugian and 

Idrus, 2015) 

Rancang 

bangun Sistem 

Informasi 

Penanganan 

Keluhan 

Pelanggan 

pada PT. Jasko 

Prima 

Sejahtera 

Dapat disimpulkan bahwa: 

1. Dengan menggunakan basis 

data, data yang sebelumnya 

sering rusak dan hilang karena 

masih menggunakan dokumen 

dapat dengan mudah untuk dicari 

dengan menggunakan modul 

pencarian yang sudah tersedia 

pada program dan keamanan 

data lebih terjamin. 

2. Apabila dokumen yang masih 

digunakan tiba-tiba rusak atau 

hilang maka dengan mudah 

dapat dicetak ulang 

menggunakan modul yang sudah 

tersedia. 
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3. Pendistribusian dokumen 

transaksi yang sebelumnya 

kurang cepat dan efektif 

sekarang dapat lebih cepat dan 

kecepatan arus informasi antar 

divisi/bagian meningkat , karena 

semua divisi yang terkait dapat 

mengakses program yang 

disediakan. 

4 (Anofrizen, 2017) Sistem 

Informasi 

Pengaduan 

Masyarakat 

Program 

Keluarga 

Harapan Kota 

Pekanbaru 

(Studi kasus: 

Dinas Sosial 

dan 

Pemakaman 

Kota 

Pekanbaru) 

Dapat disimpulkan bahwa: 

1. Sistem informasi Pengaduan 

Masyarakat Program Keluarga 

Harapan Kota Pekanbaru dapat 

membantu kinerja pihak UPPKH 

Kota Pekanbaru dalam 

mengelola pengaduan yang 

masuk. 

2. Sistem yang diusulkan dapat 

mengatasi permaslahan yang 

terjadi pada sistem lama terkait 

pengelolaan data penngaduan 

Program Keluarga Harapan Kota 

Pekanbaru. 

 


