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BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Kepuasan masyarakat adalah hal yang perlu diperhatikan karena merupakan 

hal yang sangat berpengaruh dalam tercapainya suatu keberhasilan pada sebuah 

organisasi. Masyarakat tentunya akan menilai baik atau buruk nya pelayanan yang 

diberikan. Jika menurut pandangan masyarakat pelayanan yang diberikan suatu 

instansi baik, maka masyarakat pun akan merasa puas. Tentunya hal ini sangat 

berguna untuk mengevaluasi kualitas pelayanan publik yang terdapat pada suatu 

instansi. 

Kecamatan Metro Pusat adalah instansi pemerintah yang terdapat di Kota 

Metro yang memiliki tugas untuk melayani publik atau masyarakat Kecamatan 

Metro Pusat dalam kegiatan kependudukan mulai dari pelayanan pembuatan KTP 

dan KK, pelayanan Izin Membuat Bangunan (IMB), pelayanan HO (gangguan), 

pelayanan membuat surat keterangan tidak mampu (SKTM), dan insiden penting 

lainnya yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Metro Pusat dan sekiranya 

merupakan suatu kasus yang perlu dilaporkan sebab dapat membawa dampak 

dalam segi perubahan suatu data identitas kependudukan maupun pelayanan 

administrasi dan keperluan lainnya mengenai kependudukan. 

Informasi mengenai kepuasan masyarakat menjadi hal yang perlu 

diperhatikan karena dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan 

evaluasi kualitas pelayanan yang berada di Kecamatan Metro Pusat. Pada Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 yang salah satunya membahas mengenai Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan, hal ini mejadi salah satu alasan 

penulis untuk membuat sistem informasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 

berbasis web karena sampai saat ini Kecamatan Metro Pusat belum terdapat sistem 

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik. Untuk itu, penulis 

pun melakukan analisa dan perancangan untuk membuat sebuah Sistem Informasi 

mengenai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Metro Pusat berbasis 



2 
Lulu Erga Anjaswari, 2021 
SISTEM INFORMASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP  PELAYANAN PUBLIK DI 
KECAMATAN METRO PUSAT BERBASIS WEB 
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Komputer, D3 Sistem Informasi 
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

web dengan menggunakan metode  waterfall. Dalam penelitian sebelumnya dengan 

metode yang sama, sangat layak untuk ditetrapkan pada Kecamatan  Rajeg karena 

dalam sistem tersebut mudah untuk dipahami pada masyarakat awam sekalipun. 

Sistem tersebut telah berhasil mempermudah pihak Kecamatan  Rajeg sebagai 

bahan acuan dalam melakukan evaluasi kualitas pelayanan yang berada di 

Kecamatan Rajeg sehingga dapat memperbaiki mutu pelayanan pada Kecamatan 

Rajeg. 

1.2 Rumusan Masalah 

Setelah mempertimbangkan pembahasan pada latar belakang yang telah 

disampaikan oleh penulis, terdapat rumusan masalah yang akan penulis bahas lebih 

lanjut yaitu : 

1. Bagaimana membangun aplikasi pengisian kuesioner mengenai Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) berbasis web pada Kecamatan Metro 

Pusat? 

2. Bagaimana proses penghitungan data dari hasil Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) secara otomatis? 

3. Bagaimana memberikan kemudahan kepada pegawai dalam pengolahan 

data, pengarsipan, serta pembuatan laporan mengenai Survei Kepuasan 

Masyarakat? 

4. Bagaimana masyarakat dapat mengisi kuesioner Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) berbasis web dengan mudah? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penggunaan batasan pada analisa dan perancangan sistem ini bertujuan agar 

dapat mencegah pembahasan yang tidak diperlukan pada permasalahan ada 

sehingga dengan demikian analisa yang sedang dikerjakan dapat lebih fokus dan 

tidak menyimpang pada topik utama yang sedang dibahas. Beberapa batasan 

masalah yang telah penulis tetapkan : 

1. Survei ini hanya berlaku untuk warga Kota Metro yang telah melakukan 

pelayanan publik yang terdapat pada Kantor Kecamatan Metro Pusat. 
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2. Sistem dibuat terbatas untuk melakukan pengolahan data dan pengukuran 

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). 

3. Sistem ini menggunakan metode pengisian kuesioner untuk pengukuran 

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). 

4. Hanya sebatas pembuatan Sistem Informasi Pengukuran Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) Berbasis Web, dan penulis membuatnya dengan 

bahasa pemrograman PHP serta framework CodeIgniter dan 

menggunakan database MySQL. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dalam kegiatan penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menganalisa sistem 

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kantor Kecamatan Metro Pusat agar 

peneliti : 

1. Dapat memudahkan masyarakat dalam pengisian survei kepuasan 

mengenai pelayanan publik pada Kecamatan Metro Pusat dengan 

menggunakan aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berbasi web. 

2. Dapat mempermudah dalam pengolahan, data, pengarsipan, serta laporan 

mengenai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). 

3. Dapat mempermudah pihak Kecamatan Metro Pusat dalam melakukan 

evaluasi kepuasan masyarakat atas pelayanan yang terdapat pada 

Kecamatan Metro Pusat. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat bagi penulis dari penelitian dan pembangunan aplikasi berbasis web 

ini adalah sebagai wadah terlaksananya penyusunan dalam penulisan Tugas Akhir 

serta penulis dapat menambah ilmu maupun wawasan mengenai prosedur kerja 

dalam suatu sistem yang akan dibangun. Selain itu terdapat manfaat bagi pihak yang 

terlibat yaitu : 

1. Bagi Pihak Instansi 

Mempermudah pihak Kecamatan Metro Pusat dalam mengevaluasi 

pelayanan publik yang ada di Kecamatan Metro Pusat sehingga pihak 
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instansi dapat memperbaiki pelayanan serta dapat meningkatkan kepuasan 

masyarakat. 

2. Bagi Pegawai 

Mempermudah pegawai dalam menganalisa dan menghitung hasil Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) yang mana hasil analisa yang telah dilakukan 

tersebut dapat ditarik disimpulkan apakah pelayanan-pelayanan yang 

terdapat di Kecamatan Metro Pusat sudah sesuai dengan yang diharapkan 

atau belum sesuai. Selain itu, dapat mempermudah pegawai dalam 

pengolahan data dan laporan. 

 

1.6 Luaran Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis berharap aplikasi kuesioner Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) berbasis web ini dapat mempermudah masyarakat dalam 

menilai pelayanan publik yang telah dilaksanakan serta dapat mempermudah pihak 

Kecamatan Metro Pusat dalam pengolahan dan pengarsipan data sehingga dapat 

mempermudah dalam mengevaluasi kinerja pada pelayanan publik yang ada di 

Kecamatan Metro Pusat.  


