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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perusahaan Daerah Air Minum Desa Bleberan merupakan perusahaan 

pengolahan air minum daerah yang terletak di Desa Bleberan Kecamatan Playen. 

Pada saat ini pelanggan PDAM yang semakin meningkat. Akan tetapi 

bertambahnya pelanggan tersebut tidak diimbangi dengan adanya pelayanan 

informasi yang meningkat. Sering kali pelanggan harus pergi ke  tempat pelayanan 

PDAM hanya untuk mencari informasi atau melaporkan keluhan masalah yang 

dialaminya cara seperti ini dirasa kurang efisien karena tempat pelayanan pdam 

cukup jauh. 

Maka diperlukanlah sebuah sistem informasi berbasis website seperti era  

sekarang ini, perusahaan-perusahaaan saat ini umumnya  sudah menggunakan 

media website untuk menyampaikan sebuah informasi akan tetapi dari kebanyakan 

perusahaan masih menggunakan web konvensional yang masih susah untuk 

dikembangkan oleh karena itu diperlukan sebuah framework yang nantinya akan 

digunakan untuk membuat suatu website yang mudah untuk dikembangkan.  

Didasari oleh uraian diatas maka akan diperlukan suatu framework yang 

dapat membuat suatu website yang mudah untuk dikembangkan . 

Oleh sebab itu penggunaan framework Yii 2 disini  sangat diperlukan agar 

program dapat lebih terstruktur dalam pengolahan data, dan mempermudah 

pengelolaan disisi admin. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi permasalahan adalah 

bagaimana dapat mengelola data pelanggan PDAM   berbasis web dengan 

mengimplementasikan framewok Yii 2 ? 

1.3 Ruang Lingkup 

Mengingat permasalahan yang timbul maka banyak aspek yang perlu 

diperhatikan dalam membangun website sistem informasi ini, adapun ruang lingkup 

pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Sistem yang dibuat bisa diakses oleh pelanggan dan admin PDAM. 

2. Pada sistem ini pelanggan mempunyai hak akses yaitu dapat melihat 

informasi tagihan dan mengirimkan pesan keluhan. 

3. Pada sistem ini admin mempunyai hak akses dapat menginputkan data 

pelanggan kedalam website. 

4. Pada sistem terdapat 2 jenis output yang dihasilkan yaitu informasi 

pelanggan seperti informasi tagihan pembayaran, informasi pengumuman, 

dari PDAM dan formulir keluhan pelanggan.   
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan melakukan penelitian ini adalah menghasilkan sebuah 

aplikasi yang dapat memberikan informasi dan menerima keluhan dari 

pelanggan PDAM, dengan mengimplementasikan framework Yii 2.  

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah mempermudah pelanggan dalam 

menyampaikan keluhan atau melihat informasi yang disampaikan oleh 

PDAM. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan penelitian ini tersusun 5 bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

BAB  ini membahas latar belakang, rumusan masalah, ruang 

lingkup, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

BAB  ini membahas tinjauan pustaka dan dasar teori yang di teliti 

pada saat ini. 



4 
 

 
 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

BAB ini membahas analisis kebutuhan, analisis rancangan sistem, 

dan metode pengujian. 

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

BAB ini membahas tentang implementasi, pembahasan sistem dan 

pengujian sistem. 

5. BAB V PENUTUP 

BAB ini membahas tentang kesimpulan dan saran untuk 

pengembangan sistem selanjutnya kedepannya agar lebih baik.  


