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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Perancangan dan pembuatan sistem yang akan dibangun mengacu pada 

beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan. Beberapa acuan yang 

digunakan dijabarkan sebagai berikut :  

Perancangan aplikasi penjadwalan shift kerja yang pernah dilakukan oleh 

Nando Yosa Pratama (2017). Penelitian ini dibuat menggunakan bahasa 

pemograman PHP dan database MySQL, model pengembangan yang diterapkan 

pada aplikasi ini adalah model waterfall yang menyediakan pendekatan alur hidup 

perangkat lunak secara sekuensial atau terturut dari analisis, desain, pengkodean 

dan pengujian. Aplikasi ini berisi menu login, menu data karyawan, menu tambah 

karyawan, menu data shift kerja, menu tambah shift kerja, menu hitung gaji 

karyawan dan laporan data karyawan, shift kerja beserta gaji karyawan. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Erma Diananta Sari (2013). Hasil uji 

coba sistem yang menerapkan kombinasi Algoritma Genetika dan Tabu Search, 

untuk menghasilkan 6 pola jadwal optimal membutuhkan jumlah iterasi 1396 dan 

waktu 35 menit 14 detik. Sedangkan sistem menggunakan Algoritma Genetika 

saja dengan jumlah iterasi 2674 memerlukan waktu selama 57 menit 24 detik 

untuk menghasilkan 6 pola jadwal optimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
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sistem dengan kombinasi Algoritma Genetika dan Tabu Search jauh lebih efisien 

jika dibandingkan dengan sistem yang hanya menggunakan Algoritma Genetika. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Farid Effendy dan Barry Nuqoba 

(2014). Sistem Informasi penjadwalan dibangun dengan Framework Bootstrap 

dengan tujuan agar tampilan menjadi lebih responsive di berbagai device. 

Berdasarkan pegujian dengan metode Black-box dan User Acceptance, dapat 

disimpulkan bahwa Sistem ini dapat mengolah data pengangkatan pegawai 

dengan baik, menampilkan data penjadwalan secara responsif serta diterima baik 

oleh pengguna. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Akbar A Poipessy dan Mirna 

Umasangadji (2018). Peniltian ini bertujuan untuk merancang Aplikasi Jadwal 

Kerja Karyawan Berbasis Website, Alat bantu desain sistem yang digunakan 

dalam menganalisis sistem adalah flowchart, Rancangan Sistem baru 

menggunakan alat bantu DFD dan ERD, Aplikasi ini diimplementasikan dan diuji 

pada Xampp server, dari pembuatan Aplikasi ini diharapkan dapat membantu 

admin dalam mengelola dan mencari data karyawan, absen dan jadwal karyawan 

secara otomatis dalam satu halaman dan yang tersimpan pada database. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Budanis Dwi Meilani Achmad dan 

Fauzi Slamat (2012). Salah satu teknik yang ada pada data mining adalah 

klasifikasi. Dengan menerapkan teknik klasifikasi pada data-data karyawan dan 

jadwal kerja, diharapkan nantinya dapat menghasilkan suatu pola-pola tertentu. 

Dan dari pola-pola tersebut dapat dibuat jadwal kerja yang baru. Metode yang 
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digunakan adalah Decision Tree dan algoritma C4.5. Metode Decision Tree 

merupakan metode yang merubah fakta yang sangat besar menjadi sebuah pohon 

keputusan yang mereprentasikan aturan-aturan. Pohon keputusan ini juga berguna 

untuk mengeksplorasi data, serta menemukan hubungan tersembunyi antara 

sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Banyak algoritma 

yang dapat dipakai dalam pembentukan pohon keputusan, antara lain ID3, C4.5, 

CART. Algoritma C4.5 merupakan pengembangan dari algoritma ID3. Algoritma 

C4.5 membuat pohon keputusan dari atas ke bawah, dimana atribut paling atas 

merupakan akar, dan yang paling bawah dinamakan daun. 

Tabel 2.1 Perbandingan dengan penelitian sebelumnya 

No Peneliti Objek 

Metode / 

Teknologi yang 

digunakan 

Hasil 

1 Nando Yosa 

Pratama (2017) 

 

Aplikasi penjadwalan 

shift kerja pada PT. 

Hok Tong Keramasan 

Palembang  

 

PHP,  Mysql Penelitian ini dibangun menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan database MySQL. Sistem 

informasi ini digunakan oleh PT. Hok Tong 

Keramasan Palembang untuk membantu pihak 

perusahaan dalam membuat penjadwalan shift 

kerja, menerapkan aplikasi yang sudah ada dengan 

melakukan proses pencarian, menginput, 

mencetak, menghapus dan menambahka data 

karyawan sehingga lebih efektif dalam 

menentukan penjadwalan shift kerja dengan cepat 

dan akurat. 

2 Erma Diananta Sari 

(2013) 

Optimasi Penjadwalan 

Personalia Rumah 

Sakit Berbasis Agen 

Menggunakan 

Kombinasi Algoritma 

Visual Basic 

6.0 dan 

Microsoft SQL 

Server 2000, 

Algoritma 

Penelitian ini dibangun menggunakan bahasa 

pemrograman Visual Basic 6.0 dan Microsoft SQL 

Server 2000. Hasil uji coba sistem yang 

menerapkan kombinasi Algoritma Genetika dan 

Tabu Search, untuk menghasilkan 6 pola jadwal 
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Genetika Tabu dan 

Tabu Search 

Genetika Tabu 

dan Tabu Search 

optimal membutuhkan jumlah iterasi 1396 dan 

waktu 35 menit 14 detik. Sedangkan sistem 

menggunakan Algoritma Genetika saja dengan 

jumlah iterasi 2674 memerlukan waktu selama 57 

menit 24 detik untuk menghasilkan 6 pola jadwal 

optimal 

3. Akbar A Poipessy 

& Mirna 

Umasangadji 

(2018) 

Pembuatan Aplikasi 

Jadwal Kerja 

Karyawan Berbasis 

Web Pada SPBU 

(Stasiun Pengisian 

Bahan Bakar Umum) 

Kalumata Ternate 

PHP , Mysql Dengan adanya sistem ini dapat membantu admin 

dalam mengelola dan mencari data karyawan, 

absen dan jadwal karyawan secara efisien dalam 

satu halaman. Sistem mempunyai media 

penyimpanan dalam database. Alat bantu desain 

sistem yang digunakan dalam menganalisis sistem 

adalah flowchart, Rancangan Sistem baru 

menggunakan alat bantu DFD dan ERD, Aplikasi 

ini diimplementasikan dan diuji pada Xampp 

server, dari pembuatan Aplikasi ini diharapkan 

dapat membantu admin dalam mengelola dan 

mencari data karyawan, absen dan jadwal 

karyawan secara otomatis dalam satu halaman dan 

yang tersimpan pada database. 

4 Farid Effendy dan 

Barry Nuqoba 

(2018) 

Penerapan Framework 

Bootstrap dalam 

Pembangunan Sistem 

Informasi 

Pengangkatan dan 

Penjadwalan 

PHP,  Bootstrap, 

HTML, CSS 

Sistem Informasi penjadwalan ini dibangun dengan 

Framework Bootstrap dengan tujuan agar tampilan 

menjadi lebih responsive di berbagai device. 

Berdasarkan pegujian dengan metode Black-box 

dan User Acceptance, dapat disimpulkan bahwa 

Sistem ini dapat mengolah data pengangkatan 

pegawai dengan baik, menampilkan data 

penjadwalan secara responsif serta diterima baik 

oleh pengguna. 

5 Budanis Dwi 

Meilani Achmad 

dan Fauzi Slamat 

(2012)  

Klasifikasi Data 

Karyawan Untuk 

Menentukan Jadwal 

Kerja 

Menggunakan Metode 

Decision Tree 

Metode Decision 

Tree, Algoritma 

C4.5 

Metode Decision Tree berguna untuk 

mengeksplorasi data, serta menemukan hubungan 

tersembunyi antara sejumlah calon variabel input 

dengan sebuah variabel target.  

Algoritma C4.5 digunakan imtuk membuat pohon 

keputusan dari atas ke bawah, dimana atribut 

paling atas merupakan akar, dan yang paling 

bawah dinamakan daun. Data baru yang diinputkan 
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harus memiliki atribut pada pohon. Jika ada salah 

satu atribut pada pohon yang tidak disertakan pada 

data baru, maka jadwal kerja yang baru tidak akan 

terbentuk. 

6 Usulan Penulis Pengembangan Sistem 

Penjadwalan Kerja 

Shift untuk Divisi 

Home Care 

(Studi kasus: PT 

Supra Primatama 

Nusantara (Biznet)) 

PHP, Mysql, 

Laravel  

 

Sistem yang dibangun berbasis web menggunakan 

bahasa pemograman PHP dan menggunakan 

framework Laravel supaya desain pembuatana 

aplikasi lebih sederhana dan fleksibel diharapkan 

aplikasi akan lebih elegan dan dinamis.  

Aplikasi yang dibuat dapat membantu proses 

penyusunan jadwal lebih efisien dan lebih cepat 

dari waktu yang ditentukan setiap minggunya, 

membantu dalam hal request cuti, tukar jadwal dan 

input lembur dan cuti serta dapat memberikan 

laporan penjadwalan kepada supervisor. 

 

 

2.2 Dasar Teori  

2.2.1 Customer Experience  

Schmitt (2011) menyatakan bahwa Customer Experience adalah salah satu 

model yang mengikuti “stream” dari customer equity. Experience adalah 

peristiwa pribadi yang terjadi sebagai jawaban atas beberapa rangsangan. 

Pengalaman atau experience melibatkan seluruh dalam setiap peristiwa 

kehidupan. Dengan kata lain, sebagai pemasar harus menata lingkungan yang 

benar untuk pelanggan dan apa sebenarnya yang diinginkan pelanggan. 

Pengalaman atau experience pada umumnya bukan dihasilkan atas diri sendiri tapi 

bersifat membujuk pada atau secara psikologi pengalaman adalah sesuatu hal 

yang terjadi tanpa unsur kesengajaan. 

Customer Experience secara sederhana merupakan suatu proses, strategi, 

dan implementasi dari suatu perusahaan untuk me-manage pelanggan dalam 
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konteks pengalamannya dengan sebuah produk atau layanan dari suatu 

perusahaan.  

Customer Experience merupakan kunci besar dalam sebuah bisnis ataupun 

perusahaan, Customer Experience tergantung dengan service yang diberikan 

kepada pelanggan dari sebuah perusahaan. 

2.2.1.1  Menciptakan Customer Experience 

Menurut Schimitt (2011) strategi membangun Customer Experince yang baik 

harus memenuhi lima aspek berikut ini: 

1.  Reliability 

Aspek ini mencerminkan kemampuan untuk memberikan apa yang 

dijanjikan dengan andal dan tepat serta akurat. Sebagai misal apakah ketika kita 

berlanggan akses internet cepat, mereka mampu memberikan layanan sesuai 

dengan yang diiklankan yakni cepat, dan koneksi tidak pernah putus. 

2.  Assurance 

Aspek ini mencerminkan kemampuan untuk memberikan sesuatu yang 

dapat dipercaya (terjamin keandalannya). Strategi tindakan untuk 

mengembangkan assurance adalah berikan layanan yang asertif dengan 

menggunakan teknik komunikasi yang positif dan menjelaskan produk dan 

service secara tepat. 
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3.  Tangible 

Aspek ini berkaitan dengan aspek fasilitas fisik/peralatan serta penampilan 

personal dari penyedia layanan. Strategi tindakan yang layak dilakukan antara lain 

adalah menjaga ruang kerja apalagi yang langsung berhadapan dengan pelanggan 

agar tetap rapi. Lalu susunlah barang-barang dengan teratur serta berperilaku dan 

berpakaian secara profesional. 

4.  Empaty 

Aspek ini berkaitan dengan tingkat kepedulian dan perhatian individu yang 

diberikan kepada pelanggan. 

5.  Responsive 

Aspek ini mencerminkan kemampuan untuk membantu pelanggan dan 

memberikan layanan yang cepat/responsif. Agar mampu bersikpa responsif, maka 

kita perlu menampilkan sikap positif atau “can-do attitude” serta mengambil 

langkah dengan segera untuk membantu pelanggan, dan memenuhi kebutuhan 

mereka. 

2.2.1.2  Strategi Customer Experience 

Menurut Schimitt (2011) berikut adalah tahapan untuk membangun 

Customer Experience yang baik: 

1. Tahap Pertama 

Melakukan riset yang dilakukan tidak jauh dari pelanggan. Riset dapat 

dilakukan dengan terjun secara langsung ke pasar untuk mencari model 
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pengalaman yang diinginkan oleh pelanggan. Riset ini tidak hanya dilihat dari 

suatu opini atau hasil dari pengamatan tetapi dilihat dari deskripsi pengalaman 

pelanggan. 

2. Tahap Kedua 

Mendapatkan data, informasi dari riset yang berhubungan dengan Customer 

Experience, maka perlu dikelola data dan informasi tersebut dengan cara 

menetapkan suatu strategi positoning. Strategi positoning didasarkan atas 

diferensiasi dalam Customer Experience, yang perlu dilihat yaitu experiential 

positoning yang dikonkritkan dengan experiential value promise. 

3. Tahap Ketiga 

Strategi positoning tidak hanya diwacanakan tetapi perlu di 

implementasikan ke dalam pasar, implementasi ini berhubungan langsung dengan 

marketing management. Dalam suatu perusahaan jasa atau barang, pasti ada suatu 

marketing yang akan mengimplemetasikan strategi yang berhubungan langsung 

dengan pelanggan. 

2.2.2 Panduan membuat Jadwal Kerja Shift sesuai Undang-undang 

Ketenagakerjaan 

2.2.2.1  Ketentuan Karyawan Kerja Shift  

Ketentuan mengenai hal ini telah diatur dalam Undang-undang No. 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). 

Pada dasarnya, lama waktu kerja pada sistem shift tidak berbeda dari sistem 

full time, yaitu 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja 
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dalam 1 minggu; atau 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 5 hari 

kerja dalam 1 minggu. Dengan kata lain, karyawan shift tidak boleh bekerja 

melebihi 40 jam dalam seminggu. Namun, ketentuan mengani durasi waktu kerja 

shift ini bisa tidak berlaku pada beberapa sektor usaha tertentu, misalnya untuk 

penerbangan jarak jauh, pengeboran minyak lepas pantai, supir angkutan jarak 

jauh, atau pekerjaan di kapal laut. 

2.2.2.2  Hal penting yang harus diperhatikan sebelum menyusun Jadwal Shift 

Selain itu, perusahaan juga berhak meminta karyawan shift untuk lembur. 

Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, harus ada persetujuan 

dari pihak karyawan yang bersangkutan untuk melakukan lembur. Kedua, durasi 

lembur maksimal tiga jam dalam sehari dan empat belas jam dalam seminggu. 

Ketiga, perusahaan harus membayar upah lembur kepada karyawan. 

2.2.2.3  Penjadwalan Kerja Shift 

Setiap perusahaan tentunya memiliki peraturan dan kebijakan masing-

masing terkait dengan jadwal kerja shift yang diterapkan. Namun, secara umum 

setidaknya ada tiga macam simulasi penjadwalan kerja shift yang biasa digunakan 

di berbagai perusahaan. Penjelasan lebih lengkapnya bisa Anda lihat di bawah ini. 

2.2.2.1  Empat Grup, Tiga Shift 

Penjadwalan model ini biasanya diterapkan oleh perusahaan yang 

beroperasi penuh sepanjang tahun karena tingginya tingkat aktivitas dan hasil 

produksi. Pada model 4 grup 3 shift, karyawan akan dibagi menjadi empat grup. 
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Mereka bekerja selama lima hari dalam seminggu dengan durasi waktu tujuh jam 

kerja dan satu jam istirahat. 

Saat waktunya pergantian dari shift ketiga ke shift pertama, karyawan akan 

mendapatkan jatah libur sebanyak dua hari. Alhasil, hari libur karyawan pun 

cenderung tak menentu. Contoh penjadwalan untuk model 4 grup 3 shift dapat 

dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini: 

 

Gambar 2.1 Model 4 Grup 3 Shift 

Keterangan: Shift 1: 07:00 - 15:00, shift 2: pukul 15:00 - 23:00, shift 3: 

pukul 23:00 - 07:00. Urutan putaran shift: shift 3 –> shift 2 –> shift 1. Setelah 

shift 3, karyawan mendapat jatah libur selama dua hari sebelum masuk jadwal 

shift 1. 

2.2.2.2  Tiga Grup Tiga Shift 

Apabila dibandingkan dengan model 4 grup 3 shift, model penjadwalan satu 

ini membutuhkan jumlah karyawan yang lebih sedikit. Dalam seminggu, 

karyawan bekerja pada hari Senin sampai Sabtu, Minggu libur. Pada hari Senin 

sampai Jumat, durasi kerjanya berlangsung selama tujuh jam dengan istirahat satu 

jam. Sedangkan, pada hari Sabtu, durasi kerjanya adalah lima jam. Jadi, apabila 

ditotal, karyawan bekerja selama empat puluh jam dalam seminggu. Contoh 
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penjadwalan untuk model 3 grup 3 shift dapat dilihat pada gambar 2.2 di bawah 

ini: 

 

Gambar 2.2 Model 3 Grup 3 Shift 

Keterangan:. Shift 1: 07:00 - 15:00, shift 2: pukul 15:00 - 23:00, shift 3: 

pukul 23:00 - 07:00. Urutan putaran shift: shift 1 –> shift 2 –> shift 3. Setelah 

shift 3, karyawan mendapat jatah libur selama dua hari sebelum masuk jadwal 

shift 1. 

2.2.2.3  Tiga Grup Dua Shift 

Biasanya, model penjadwalan shift satu ini lebih banyak diberlakukan pada 

bagian petugas keamanan (security). Penjadwalannya menggunakan formula 2-2-

2. Artinya, dalam satu minggu terdiri dari dua hari shift 1, dua hari shift 2, dan 

dua hari libur. Contoh penjadwalan untuk model 3 grup 2 shift dapat dilihat pada 

gambar 2.3 di bawah ini: 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Model 3 Grup 2 Shift 
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Keterangan: Shift 1: Senin - Kamis: 08:00 - 20:00 Istirahat: 12:00 - 13:00, 

Sabtu - Minggu: 08:00 - 21:00, Istirahat: 17:00 - 17:05. Shift 2: Senin - Kamis: 

20:00 - 08:00 Istirahat: 00:00 - 01:00 Sabtu - Minggu: 20:00 - 08:00, Istirahat: 

05:00 - 05:05. 

 

2.2.3 Pengertian Sistem 

Fathansyah (2012) menyatakan bahwa sistem pada dasarnya adalah 

sekelompok unsur yang erat hubungannya antara satu dengan yang lain, yang 

berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut pengertian 

sistem menurut para pakar:  

Sistem adalah sebuah tatanan (keterpaduan) yang terdiri atas sejumlah 

komponen fungsional (dengan satuan fungsi dan tugas khusus) yang saling 

berhubungan dan secara bersama-sama. Sebuah kendaraan dapat mewakili sebuah 

sistem yang terdiri atas komponen pemantik/starter (untuk memulai pengapian), 

komponen pengapian (untuk pembakaran BBM yang membuat torak bekerja), 

komponen penggerak/torak (untuk menggerakkan roda), komponen pengereman 

(untuk memperlambat dan mengehentikan speedometer, lampu, dan lain-lain) 

yang secara bersama-sama melaksanakan fungsi kendaraan secara umum, yakni 

sebagai sarana transportasi. 

Yakub (2012) menyatakan bahwa sistem adalah suatu jaringan kerja dari 

prosedur-prosedur yang saling berhubungan, terkumpul bersama-sama untuk 

melakukan suatu kegiatan atau untuk tujuan tertentu. 
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Dari pendapat beberapa para pakar di atas maka dapat disimpulkan sistem 

adalah kumpulan dari beberapa bagian yang memiliki keterkaitan dan saling 

bekerja sama serta membentuk suatu kesatuan untuk mencapai tujuan dari sistem 

tersebut. Maksud dari suatu sistem adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran 

dalam ruang lingkup yang sempit. 

 

2.2.4 Dasar Teori Basis Data 

2.2.4.1  Pengertian Basis Data 

Fathansyah (2012) menyatakan bahwa Basis Data terdiri atas 2 kata, yakni 

Basis dan Data. Basis kurang lebih dapat diartikan sebagai markas atau gudang, 

tempat bersarang/berkumpul. Sedangkan Data adalah representasi fakta dunia 

nyata yang mewakili sebuah objek seperti manusia (pegawai, siswa, pembeli, 

pelanggan), barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya, yang 

diwujudkan dalam bentuk angka, huruf, symbol, teks, gambar, bunyi, atau 

kombinasinya. 

Sebagai satu kesatuan istilah, basis data sendiri dapat didefinisikan dalam 

sejumlah sudut pandang seperti: 

1. Basis data adalah himpunan kelompok data (arsip) yang saling berhubungan 

yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali 

dengan cepat dan mudah. 

2. Basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan 

secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redundansi) yang 

tidak perlu, untuk memenuhi berbagai kebutuhan. 
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3. Basis data adalah kumpulan file/table/arsip yang saling berhubungan yang 

disimpan dalam media penyimpanan elektronis. 

Prinsip utama basis data adalah pengaturan data/arsip dan tujuan utamanya 

adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data/arsip. 

2.2.4.2  Operasi Dasar Basis Data 

Fathansyah (2012) menyatakan bahwa di dalam sebuah disk, basis data 

dapat diciptakan dan dapat pula ditiadakan. Di dalam sebuah disk, dapat pula 

ditempatkan beberapa (lebih dari satu) basis data. Sementara dalam sebuah basis 

data, dapat di tempatkan satu atau lebih tabel. Pada tabel inilah sesungguhnya data 

disimpan dan ditempatkan. Setiap basis data umumnya dibuat untuk mewakili 

sebuah data yang spesifik. Misalnya, ada basis data kepegawaian, basis data 

akademik, basis data inventori (pergudangan), dan sebagainya. Sementara dalam 

basis data akademik, misalnya, kita dapat menempatkan tabel mahasiswa, tabel 

mata_kuliah, tabel dosen, tabel jadwal, tabel kehadiran, tabel nilai, dan 

seterusnya. 

Karena itu, operasi-operasi dasar yang dapat dilakukan berkenan dengan 

basis data dapat meliputi: 

1. Pembuatan basis data baru (create database), yang identik dengan pembuatan 

lemari arsip yang baru. 

2. Penghapusan basis data (drop database), yang identik dengan perusakan 

lemari arsip (sekaligus isinya, jika ada). 

3. Pembuatan tabel baru ke suatu basis data (create table), yang identik dengan 

penambahan map arsip baru ke sebuah lemari arsip yang telah ada. 
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4. Penghapusan tabel dari suatu basis data (drop table), yang identik dengan 

perusakan map arsip lama yang ada di sebuah lemari arsip. 

5. Penambahan/pengisian data baru ke sebuah tabel di sebuah basis data (insert), 

yang identik dengan penambahan lembaran arsip ke sebuah map arsip. 

6. Pengambilan data dari sebuah tabel (query), yang identik dengan pencarian 

lembaran arsip dari sebuah map arsip. 

7. Pengubahan data dari sebuah tabel (update), yang identik dengan perbaikan 

isi lembaran arsip yang ada di sebuah map arsip. 

8. Penghapusan data dari sebuah tabel (delete), yang identik dengan 

penghapusan sebuah lembaran arsip yang ada di sebuah map arsip. 

Operasi yang berkenaan dengan pembuatan objek (basis data dan tabel) 

merupakan operasi awal yang hanya dilakukan sekali dan berlaku seterusnya. 

Sedang operasi-operasi yang berkaitan dengan isi tabel (data) merupakan operasi 

rutin yang akan berlangsung berulang-ulang dan karena itu operasi-operasi inilah 

yang lebih tepat mewakili aktivitas pengelolaan (management) dan pengolahan 

(processing) data dalam basis data. 

2.2.4.3  Bahasa Basis Data (Database Language) 

Fathansyah (2012) menyatakan bahwa DBMS (Database Management 

System) merupakan perantara bagi pemakai dengan basis data dalam disk. Cara 

berinteraksi antara pemakai dengan basis data tersebut diatur dalam bahasa khusus 

yang ditetapkan oleh perusahaan pembuat DBMS. Bahasa itu dapat kita sebut 

sebagai Bahasa Basis Data yang terdiri atas sejumlah perintah (statement) yang 

diformulasikan dan dapat diberikan user dan dikenali/diproses oleh DBMS untuk 
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melakukan suatu aksi tertentu. Contoh bahasa basis data adalah SQL, dBase, 

QUEL, dan sebagainya. 

Menurut Fathansyah (2012) Bahasa Basis Data dapat dikelompokkan 

menjadi 3 yaitu: 

1. DDL (Data Definition Language) 

Struktur basis data yang menggambarkan skema basis data secara 

keseluruhan dan didesain dengan bahasa khusus yang disebut Data Definition 

Language (DDL). Dengan bahasa inilah kita dapat membuat tabel baru, membuat 

indeks, mengubah tabel, dan sebagainya. Hasil dari kompilasi perintah DDL 

adalah kumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus yang disebut kamus data 

(data dictionary). 

Kamus data merupakan suatu metadata (super-data) yaitu data yang 

mendeskripsikan data sesungguhnya. Kamus data ini akan selalu diakses dalam 

suatu operasi basis data sebelum suatu file data sesungguhnya diakses. 

2.  DML (Data Manipulation Languange)  

Merupakan bentuk Bahasa Basis Data yang berguna untuk memanipulasi 

dan melakukan pengambilan data pada suatu basis data. Manipulasi data dapat 

berupa penambahan data baru ke suatu basis data, penghapusan data dari suatu 

basis data, dan pengubahan data di suatu basis data. 

DML merupakan bahasa yang bertujuan mempermudah pemakai untuk 

mengakses data sebagaimana direpresentasikan oleh model data. Terdapat 2 jenis 

DML: 
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a. Prosedural, yang mensyaratkan agar pemakai menentukan data apa yang 

diinginkan dan bagaimana cara mendapatkannya. 

b. Non Prosedural, yang membuat pemakai dapat menentukan data apa yang 

diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara mendapatkannya. 

 

2.2.5 Pengertian Diagram Arus Data (DAD) 

2.2.5.1  Diagram Jenjang 

Yakub (2012) menyatakan bahwa bagan berjenjang (hierarchy chart) 

digunakan untuk mempersipakan penggambaran DAD ke level-level bawah lagi. 

Bagan berjenjang dapat digambar dengan menggunakan notasi proses yang 

digunakan oleh DAD. 

2.2.5.2  Diagram Konteks 

Yakub (2012) menyatakan bahwa  diagram konteks adalah bagian dari 

data flow diagram yang berfungsi memetakan model lingkungan, yang 

dipresentasikan dengan lingkaran tunggal yang mewakili keseluruhan sistem. 

Ciri-ciri yang hanya ada pada diagram konteks adalah sebagai berikut:  

1.  Mempunyai satu simbol proses dengan nama sistem di tengahnya. Karena 

hanya ada satu, simbol ini tidak perlu diberi nomer.  

2.  Mempunyai beberapa entity, yaitu berbagai pihak yang berhubungan langsung 

dengan sistem.  

3.  Tempat penyimpanan atau file data belum ditampilkan. 

4.  Harus diuraikan lagi dengan diagram-diagram yang mempunyai level lebih 

rendah. 
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2.2.5.3 Pengertian Diagram Arus 

Yakub (2012) menyatakan bahwa Diagram Arus Data (DAD) adalah suatu 

bagan yang menggambarkan secara lengkap dan terperinci dari suatu sistem 

secara logical. Gambaran ini tidak tergantung pada perangkat keras, perangkat 

lunak, struktur data atau organisasi file. Keuntungan menggunakan DAD adalah 

mempermudah pemakai (user) yang kurang menguasai bidang komputer untuk 

mengerti sistem yang akan dikerjakan/dikembangkan.  

DFD (Data flow diagram) merupakan alat untuk membuat diagram yang 

serbaguna. Data Flow Diagram terdiri dari notasi penyimpanan data (data store), 

proses (process), aliran data (flow data), dan sumber masukan (entity).  

Menurut Yakup (2012) simbol-simbol yang biasa digunakan dalam 

penggambaran DAD yaitu:  

1. Kesatuan Luar (Enternal Entity) atau Batas Sistem (Boundary).  

Setiap sistem pasti mempunyai batas sistem (boundary) yang memisahkan 

suatu sistem  dengan lingkungan luarnya. Sistem akan menerima input dan 

menghasilkan output kepada lingkungan luarnya. Kesatuan luar (external entity) 

merupakan kesatuan (entity) di lingkungan luar sistem yang dapat berupa orang, 

organisasi atau sistem lainnya yang berada di lingkungan luarnya yang akan 

memberikan input atau menerima output dari sistem. 

 

Gambar 2.4 Notasi kesatuan luar di DFD 



24 

 

2. Arus Data (Data Flow)  

Arus data (data flow) di DFD diberi simbol suatu panah. Arus data ini 

mengalir di antara proses (process), Simpanan data (data store) dan kesatuan luar 

(external entity). Arus data sebaiknya diberi nama yang jelas dan mempunyai arti. 

Nama dari arus data dituliskan disamping garis panahnya. 

 

  

Gambar 2.5 Arus data yang mengalir dari kesatuan luar ke proses 

3. Proses (Process)  

Suatu proses adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, mesin 

atau komputer dari hasil suatu arus data yang masuk ke dalam proses untuk di 

hasilkan arus data yang akan keluar dari proses. Suatu proses dapat ditunjukkan 

dengan simbol lingkaran atau dengan simbol empat persegi panjang tegak dengan 

sudut-sudutnya tumpul. 

 

 

Gambar 2.6 Notasi proses di DFD 

4. Simpanan Data (Data store)  

Simpanan data (data store) merupakan simpanan dari data yang dapat 

berupa suatu file atau database di sistem komputer. Simpanan data di DFD dapat 

disimbolkan dengan sepasang garis horizontal paralel yang tertutup di salah satu 

ujungnya. 
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Gambar 2.7 Simbol dari simpanan data di DFD 

2.2.5.4  Aturan Main Data Flow Diagram 

Menurut Yakub (2012) bentuk rambu-rambu atau aturan main yang baku 

dan berlaku dalam penggunaan data flow diagram untuk membuat model sistem 

adalah sebagai berikut: 

1. Di dalam data flow diagram tidak boleh menghubungkan antara satu external 

entity dengan external entity lainnya secara langsung. 

2. Di dalam data flow diagram tidak boleh menghubungkan data store yang satu 

dengan data store yang lainnya secara langsung. 

3. Di dalam data flow diagram tidak boleh menghubungkan data store dengan 

external entity secara langsung. 

4. Setiap proses harus memiliki data flow yang masuk dan ada juga data flow 

yang keluar. 

2.2.5.5  Teknik Membuat Data Flow Diagram 

 Menurut Yakub (2012) teknik atau cara yang lazm digunakan di dalam 

membuat data flow diagram adalah: 

1. Mulai dari yang umum atau tingkatan yang lebih tinggi, kemudian diiuraikan 

atau dijelaskan sampai yang lebih detail atau tingkatan yang lebih rendah, yang 

lebih dikenal dengan istilah Top-Down Analys. 

2. Jabarkan proses yang terjadi di dalam data flow diagram sedetail mungkin 

sampai tidak dapat diuraikan lagi. 
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3. Peliharalah konsistensi proses yang terjadi di dalam DFD, mulai dari diagram 

yang tingkatanyya lebih tinggi sampai dengan diagram yang tingkatanya lebih 

rendah. 

4. Berikan label yang bermakna untuk setiap simbol yang digunakan seperti: 

nama yang jelas untuk External Entity, Process, Data Flow dan Data Store. 

 

2.2.6 Bahasa Pemprograman dan Perangkat Lunak 

 Dalam pembuatan sebuah aplikasi pastinya membutuhkan suatu bahasa agar 

nantinya terbaca oleh komputer dan juga perangkat lunak sebagai alat untuk 

membuat sebuah aplikasi tersebut. Adapun perangkat lunak dan bahasa 

pemprograman yang digunakan dalam penelitian ini:  

2.2.6.1 PHP 

 Saputra (2011) menyatakan bahwa PHP merupakan kepanjangan dari PHP 

Hypertext Preprocessor yang merupakan suatu bahasa pemograman yang berjalan 

pada sisi server (server side scripting), jadi dapat disimpulkan PHP membutuhkan 

web server untuk dapat menjalankannya. PHP menyatu dengan kode HTML 

untuk membuat suatu web yang dinamis. Maksud dari menyatu ini, dapat 

digambarkan bahwa kode HTML berfungsi untuk membuat kerangka atau 

membangun web, sedangkan kode PHP berfungsi untuk menciptakan operasi 

dinamis, maksud dari dinamis ini bisa berupa perhitungan logika, tambah data, 

tampil, edit, hingga hapus data. PHP merupakan software bersifat open source 

(gratis) dan mampu lintas platform, yaitu dapat digunakan dengan sistem operasi 

dan web server apapun. PHP mampu berjalan di windows dan beberapa versi 
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Linux. PHP juga dapat dibangun sebagai modul pada web server Apache dan 

sebagai binary yang dapat berjalan sebagai CGI. 

2.2.6.2  HTML 

 Sidik dan Pohan (2012) menyatakan bahwa HTML kependekan dari 

Hipertext markup language. Dokumen HTML adalah file text murni yang dapat 

dibuat dengan editor text sembarang, dokumen ini dikenal sebagai halaman web. 

Dokumen HTML merupakan dokumen yang disajikan dalam browser web surfer. 

Dokumen ini umumnya berisi informasi interface aplikasi di dalam internet.  

2.2.6.3  Laravel 

Aminudin (2015) menyatakan bahwa Laravel dirilis dibawah lisensi MIT 

dengan kode sumber yang sudah disediakan oleh Github, sama seperti framework-

framework yang lain, Laravel dibangun dengan konsep MVC (Model-Controller-

View), kemudian Laravel dilengkapi juga command line tool yang bernama 

“Artisan” yang bisa digunakan untuk packaging bundle dan instalasi bundle 

melalui command prompt. Maka tidak heran jika framework Laravel berbasis PHP 

ini digadang-gadang menjadi primadona framework bagi programmer PHP untuk 

membuat aplikasi-aplikasi yang lebih elegan dan dinamis. Karena framework ini 

menekankan kesederhanaan dan fleksibilitas pada desain-nya, maka dari itu 

pengguna framework ini meningkat dari tahun ke tahun.  

2.2.6.4 MySQL 

 Nugroho (2013) menyatakan bahwa My Stuctured Query Language 

(MySQL) adalah sebuah program pembuatan dan pengelola database atau DBMS 
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(Database Management System) yang bersifat open source dan merupakan 

pengakses database yang bersifat jaringan, sehingga dapat digunakan untuk 

aplikasi multi user (banyak pengguna).  

 Kadir (2013) menyatakan bahwa MySQL adalah perangkat lunak yang 

tergolong sebagai DataBase Managament System (DBMS). Perangkat lunak 

ini bermanfaat untuk mengelola data dengan cara yang sangat fleksibel dan cepat. 

Berikut adalah sejumlah aktivitas yang tekait dengan data yang didukung oleh 

MySQL. 

1. Menyimpan data ke dalam tabel. 

2. Menghapus data dalam tabel. 

3. Mengubah data dalam tabel. 

4. Mengambil data yang tersimpan dalam tabel. 

5. Memungkinkah untuk memilih data tertentu yang diambil. 

6. Memungkinkan untuk melakukan pengaturan hak akses terhadap data. 

 

2.2.7 Obyek Penelitian 

Objek penelitian yang dipilih penulis dalam penelitianya adalah sistem 

penjadwalan kerja shift pada divisi Home Care yang berada di bawah departemen 

Customer Experience pada perusahaan telekomunikasi dan multimedia yang 

bernama PT. Supra Primatama Nusantara (Biznet Networks) di kantor cabang 

Yogyakarta alamatnya di Ruko Saphire Square No. 1, Jalan Laksda Adisucipto 

No.36, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta, 55221.  
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Sesuai dengan informasi yang tercantum di  situs resmi perusahaan, 

www.biznetnetworks.com, PT. Supra Primatama Nusantara (Biznet Networks) 

merupakan perusahaan yang fokus di bidang telekomunikasi dan multimedia, 

yang memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur modern dengan tujuan 

mengurangi kesenjangan digital Indonesia dengan negara berkembang lainnya. 

Biznet memiliki dan mengoperasikan jaringan Fiber Optic tercanggih dan Data 

Center terbesar di Indonesia.  

2.2.6.1  Profil Instansi/Perusahaan 

Sesuai dengan informasi yang tercantum di  situs resmi perusahaan, 

www.biznetnetworks.com, Biznet Networks adalah operator telekomunikasi 

fixed-line dan operator multimedia di Indonesia yang memberikan layanan 

jaringan (network), layanan internet, pusat data, layanan hosting, cloud computing 

dan layanan TV berbayar. Biznet Networks didirikan pada tahun 2000 sebagai ISP 

(Internet Service Provider) dan berfokus kepada corporate/business market. 

Biznet memiliki dan mengoperasikan jaringan fiber optic mutakhir dengan pusat 

data terbesar di Indonesia, dan juga telah menyediakan layanan premium dengan 

performa jaringan yang cepat dan handal. 

Biznet Networks berdiri pada tahun 2000 sebagai ISP (Internet Service 

Provider) dan berkantor pusat di MidPlaza 2 Lantai 8 Jl. Jend Sudirman Kav 10-

11, Jakarta. Biznet memiliki Jaringan InterCity dioperasikan yang 

menghubungkan kota-kota besar di Pulau Jawa. Biznet sudah menggunakan 

beberapa teknologi seperti Metro Ethernet dan Metro FTTH (Fiber To The 

Home), GE-PON (Gigabit Ethernet Passive Optical Network), HFC (Hybrid 

http://www.biznetnetworks.com/
http://www.biznetnetworks.com/
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Fiber Coaxial), NG-SDH (Next Generationz -Synchronous Digital Hierarchy) dan 

MPLS (Multi Layer Switching Protokol). Biznet juga mengoperasikan 

International POPs yang terletak di Manila - Filipina, Hong Kong, London - 

Inggris, Palo Alto - Amerika Serikat, Seoul – Korea Selatan, Singapura, Sydney - 

Australia, Tokyo - Jepang dan terhubung ke Internet ExcHange utama dalam 

dunia. Biznet sendiri telah menggelar ribuan kilometer kabel fiber optic di 

beberapa kota besar di Indonesia sejak tahun 2005. Pada tahun 2005, Biznet 

Networks mulai membuat pembangunan fiber optic untuk pertama kalinya 

tempatnya di Sudirman dengan sebutan Ring Sudirman yaitu sejauh 10 km. Tahun 

2006 pembangunan jaringan fiber optic sudah untuk wilayah CBD area yaitu 

Thamrin, Gatot Subroto, dan Simatupang. Untuk tahun 2008, Biznet Networks 

mulai memasuki pasar retail dengan brand max3 sebagai produk lifestyle untuk 

residensial, apartemen dan mall. Dan pada tahun 2009, Biznet Networks telah 

menggelar ribuan kilometer kabel fiber optic, dengan 4 Kantor Cabang di 

Karawang, Bandung, Surabaya, dan Bali. Hingga kini jaringan internet yang 

dibangun Biznet sudah mencakup 115 kota yang tersebar mulai dari Sumatera, 

Jawa dan Bali.  

2.2.6.2  Visi Perusahaan 

Sesuai dengan informasi yang tercantum di  situs resmi perusahaan, 

www.biznetnetworks.com, visi Biznet Network adalah Indonesia dimana setiap 

individu dan bisnis dapat terhubung dengan lancar untuk menggapai potensi 

mereka secara individu dan kolektif. 

http://www.biznetnetworks.com/
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2.2.6.3  Misi Perusahaan 

Sesuai dengan informasi yang tercantum di  situs resmi perusahaan, 

www.biznetnetworks.com, misi menjadi perusahaan solusi jaringan dan 

multimedia melalui komitmen kami untuk inovasi kelas dunia, infrastruktur dan 

jasa. 

2.2.6.4  Logo Instansi 

Sesuai dengan informasi yang tercantum di  situs resmi perusahaan, 

www.biznetnetworks.com, seperti pada perusahaan/instansi-instansi yang 

memiliki logo tersendiri untuk membedakan dengan yang lainnya. Pada Biznet 

Networks itu sendiri mempunyai logo yang khusus seperti pada gambar 2.8 di 

bawah ini: 

 

 

Gambar 2.8 Logo Biznet Networks

http://www.biznetnetworks.com/
http://www.biznetnetworks.com/
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2.2.6.5  Struktur Organisasi Perusahaan  

Sesuai dengan informasi yang tercantum di  situs resmi internal perusahaan, www.wiki.biznetnetworks.com, berikut struktur 

organisasi Bznet Networks: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Struktur Organisasi Biznet Networks

http://www.wiki.biznetnetworks.com/
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2.2.6.6  Departemen Customer Experience Biznet 

Customer Experience secara sederhana merupakan suatu proses, strategi, 

dan implementasi daru suatu perusahaan untuk me-manage pelanggan dalam 

konteks pengalamannya dengan sebuah produk atau layanan dari suatu 

perusahaan. 

Sesuai dengan informasi yang tercantum di  situs resmi internal perusahaan, 

www.wiki.biznetnetworks.com, Biznet menyediakan layanan telekomunikasi dan 

multimedia yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan pelanggan bisnis dan 

konsumen dengan harga yang terjangkau. Customer Service dan Network 

Operation Center selalu tersedia 24 jam x 7 minggu x 365 hari, pelanggan dapat 

menghubungi melalui telepon, e-  mail atau live chat. 

Pada gambar 2.4 di bawah ini adalah ruangan Customer Experience Biznet 

sekaligus tempat divisi Home Care berada. Lokasi kantor di bawah ini berada di 

kantor pusat Biznet Networks yaitu di Gedung Midplaza 2  Lantai 8, Jalan Jendral 

Sudirman 10-11, Jakarta Selatan 10220. 

 

Gambar 2.10 Ruangan Customer Experience Biznet 

 

http://www.wiki.biznetnetworks.com/
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Sesuai dengan informasi yang tercantum di  situs resmi internal perusahaan, 

www.wiki.biznetnetworks.com, Biznet menyediakan tiga divisi dibawah 

departemen Customer Experience yang dapat berinteraksi dengan pelanggan saat 

mengeluhkan atau memberikan informasi yang menyangkut tentang produk, yaitu 

Premiere Care, Customer Care dan Home Care.  

 

1. Premiere Care 

Divisi Premiere Care mempunyai tugas memberikan informasi dan 

membantu keluhan pelanggan prepaid (pascabayar). Layanan Biznet Dedicated 

Internet adalah salah satu layanan postpaid yang ditangani oleh tim Biznet 

Premiere Care, Spesifikasi layanan internet ini 1:1 dan memiliki Service Level 

Agreement 99% sehingga layanan ini dapat dikatergorikan sebagai service 

priority. Premiere Care selalu tersedia 24 jam dan dapat dihubungi melalaui email 

premiere_care@biznetnetworks.com atau melalui hotline 1500988, telepon: +62-

21-57998888, Fax: +62-21-5700580. 

2. Customer Care 

Divisi Cutomer Care mempunyai tugas memberikan informasi dan 

membantu keluhan pelanggan prepaid (prabayar) khususnya untuk usaha kecil 

menengah. Layanan Biznet Metronet adalah salah satu layanan prepaid yang 

ditangani oleh tim Biznet Customer Care, layanan internet ini direkomendasikan 

untuk dunia bisnis Usaha Kecil Menengah (UKM). Customer Care selalu tersedia 

24 jam dan dapat dihubungi melalaui email customer_care@biznetnetworks.com, 

http://www.wiki.biznetnetworks.com/
mailto:premiere_care@biznetnetworks.com
mailto:customer_care@biznetnetworks.com
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live chat www.biznetnetworks.com atau melalui hotline 1500988, telepon: +62-

21-57998888, Fax: +62-21-5700580. 

3. Home Care 

Divisi Home Care mempunyai tugas memberikan informasi dan membantu 

keluhan pelanggan khususnya perhotelan (hospitality, perumahan dan apartemen. 

Layanan Biznet Home adalah salah satu layanan prepaid yang ditangani oleh tim 

Biznet Home Care, layanan internet  ini direkomendasikan untuk pelanggan yang 

tinggal di apartemen atau perumahan. Home Care selalu tersedia 24 jam dan dapat 

dihubungi melalaui email home_care@biznetnetworks.com, sosial media 

(instagram & twitter: @biznethome), whatsapps: +62-855-1998-888, live chat 

webiste www.biznethome.net atau melalui contact center 1500933. 

 

 

 

 

 

 

http://www.biznetnetworks.com/
mailto:home_care@biznetnetworks.com
http://www.biznethome.net/
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2.2.6.7 Struktur Organisasi Customer Experience  

Sesuai dengan informasi yang tercantum di  situs resmi internal perusahaan, 

www.wiki.biznetnetworks.com, pada gambar 2.11 ini menjelaskan gambar 

struktur organisasi departemen Customer Experience Biznet. 

 

Gambar 2.11 Struktur Organisasi Customer Experience Biznet 

 

Sesuai dengan informasi yang tercantum di  situs resmi internal perusahaan, 

www.wiki.biznetnetworks.com, tugas pokok dan fungsi struktur organisasi 

departemen Customer Experience, adalah sebagai berikut: 

1. Vice President Customer Experience, mempunyai tugas menyelenggarakan 

urusan umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan 

http://www.wiki.biznetnetworks.com/
http://www.wiki.biznetnetworks.com/
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pelaksanaan tugas satuan departemen Customer Experience, bertanggung 

jawab seluruh kegiatan departemen Customer Experience. 

2. Premiere Care Manager, mempunyai tugas penyelenggarakan urusan 

perencanaan, evaluasi, dan tanggung jawab penuh pada divisi Premiere Care. 

3. Customer Care Manager, mempunyai tugas penyelenggarakan urusan 

perencanaan, evaluasi, dan tanggung jawab penuh pada divisi Customer Care. 

4. Home Care Manager, mempunyai tugas penyelenggarakan urusan 

perencanaan, evaluasi, dan tanggung jawab penuh pada divisi Home Care. 

5. Premiere Care Supervisor, mempunyai tugas penyelenggarakan urusan 

kebijakan, pengawasan dan urusan umum pada divisi Premiere Care 

6. Customer Care Supervisor, mempunyai tugas penyelenggarakan urusan 

kebijakan, pengawasan dan urusan umum pada divisi Customer Care 

7. Home Care Supervisor, mempunyai tugas penyelenggarakan urusan 

kebijakan, pengawasan dan urusan umum pada divisi Home  Care 

8. Premiere Care Leader, melaksanakan tugas mempunyai fungsi 

penyelenggaraan kebijakan teknis dan bertanggung jawab dalam kegiatan 

teknis pada divisi Premiere Care. 

9. Customer Care Leader, melaksanakan tugas mempunyai fungsi 

penyelenggaraan kebijakan teknis dan bertanggung jawab dalam kegiatan 

teknis pada divisi Customer Care. 

10. Home Care Leader, melaksanakan tugas mempunyai fungsi penyelenggaraan 

kebijakan teknis dan bertanggung jawab dalam kegiatan teknis pada divisi 

Home Care. 
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11. Premiere Care Staff, melaksanakan tugas mempunyai fungsi menjalankan 

kebijakan teknis dan bertanggung jawab dalam pelayanan kepada pelanggan 

skala perusahaan besar.  

12. Customer Care Staff, melaksanakan tugas mempunyai fungsi menjalankan 

kebijakan teknis dan bertanggung jawab dalam pelayanan kepada pelanggan 

skala usaha kecil menengah. 

13. Home Care Staff, melaksanakan tugas mempunyai fungsi menjalankan 

kebijakan teknis dan bertanggung jawab dalam pelayanan kepada pelanggan 

skala perhotelan, perumahan dan perhotelan. 

14. Social Media Specialist Leader, melaksanakan tugas mempunyai fungsi 

penyelenggaraan kebijakan teknis dan bertanggung jawab dalam kegiatan 

teknis pada divisi Social Media Specialist. 

15. Social Media Specialist Staff, melaksanakan tugas mempunyai fungsi 

menjalankan kebijakan teknis dan bertanggung jawab dalam pelayanan 

kepada pelanggan melalui media sosial, seperti twitter, instagaram, live chat 

dan whatsapps. 

16. Quality Monitoring Leader, melaksanakan tugas mempunyai fungsi 

penyelenggaraan kebijakan teknis dan bertanggung jawab dalam kegiatan 

teknis pada divisi Quality Monitoring. 

17. Quality Monitoring Staff, melaksanakan tugas mempunyai fungsi 

pengawasan pada Customer Expierence staff dalam menjalankan tugas harus 

sesuai SOP yang berlaku. 
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18. Social Media Specialist Leader, melaksanakan tugas mempunyai fungsi 

penyelenggaraan kebijakan teknis dan bertanggung jawab dalam kegiatan 

teknis pada divisi Social Media Specialist. 

19. Retention staff, melaksanakan tugas mengingatkan jatuh tempo pembayaran 

dan mencegah pelanggan ingin berhenti berlangganan.  

2.2.6.8 Tujuan Pelayanan Customer Experience 

Sesuai dengan informasi yang tercantum di  situs resmi internal perusahaan, 

www.wiki.biznetnetworks.com, tujuan dari pelayanan yang dilakukan oleh 

departemen  Customer Experience Biznet, adalah sebagai berikut: 

1.  Meningkatkan daya jual produk yang berkualitas. 

2.  Meningkatkan kepercayaan kepada pelanggan. 

3.  Membangun kepercayaan pelanggan melalui pengalaman bersama pelanggan. 

4.  Membantu menyelesaikan masalah atau setiap kesulitan yang dialami oleh 

pelanggan. 

5.  Memberikan nilai tambah agar pelanggan selalu puas berlangganan.  

http://www.wiki.biznetnetworks.com/

