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ABSTRAK 

PT PLN (Persero) Rayon Panam telah menerapkan sebuah sistem berbasis web yang bernama 

Aplikasi Pengaduan dan Keluhan Terpadu (APKT). Diterapkannya sistem APKT ini bertujuan 

untuk menampung, memonitor dan mendokumentasikan status laporan keluhan pelanggan agar 

tercatat secara sistematis dan terpantau response time dan recovery-nya. Dalam penerapan sistem 

APKT ini terdapat beberapa kendala yaitu, ketika terdapat banyaknya laporan keluhan yang masuk 

ke sistem, user sering melakukan perubahan status ataupun close pada laporan. Ketika 

dilakukannya export data, data-data tersebut tidak dapat di export. Selanjutnya masalah jaringan 

yang menyebabkan sistem sering error, tidak terdapat rincian perbedaan layanan terhadap keluhan 

yang disampaikan oleh pelanggan serta tidak semua karyawan mendapatkan pelatihan dalam 

mengoperasikan sistem APKT. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang 

signifikan berpengaruh diantara faktor kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan dan 

kepuasan pengguna yang mempengaruhi kesuksesan penerapan sistem APKT. Pada penelitian ini 

menggunakan metode Delone And Mclean yang terdiri dari 4 dimensi yaitu kualitas sistem, kualitas 

informasi, kualitas layanan dan kepuasan pengguna. Pengambilan data melalui kuesioner, 

wawancara dan observasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. 

Untuk teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan jenis penelitian deskriptif 

kuantitatif, serta alat pengolah data menggunakan software Statistical Product and Service 

Solutions 20.0 for Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Sistem Sebesar 40.4%, 

Kualitas Informasi sebesar 50.3%, dan Kualitas Layanan sebesar 56.8%. Hasil ini dapat 

membuktikan dalam metode Delone And Mclean bahwa variabel kualitas sistem tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pengguna, sedangkan variabel kualitas informasi berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pengguna, dan variabel kualitas layanan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pengguna. 
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