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ABSTRAK 

Sumber Daya Manusia (SDM) senantiasa melekat pada setiap sumber daya 
organisasi apapun. Tersedianya SDM atau pegawai yang berkualitas merupakan 
aset bagi perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus berusaha memberikan 
kepuasan bagi para pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan 
membangun sistem penilaian indeks kepuasan pegawai pada PT.PELNI. Sistem 
penilaian indeks kepuasan pegawai akan membantu pihak divisi SDM dalam 
mengelola kepuasan pegawai di PT.PELNI. Penilaian kepuasan ini dilakukan untuk 
mengetahui gambaran umum deskripsi kepuasan pegawai PT.PELNI. Kuesioner 
penilaian kepuasan pegawai dibuat berdasarkan teori dua faktor yang 
dikembangkan oleh Frederick Hezberg. 

Dalam proses pembangunan perangkat lunak ini dibangun dengan metode 
prototype. Dimana  tahapan  dalam  metode prototype meliputi mengidentifikasi 
kebutuhan dari sistem, mendesain prototipe dari sistem sesuai kebutuhan, membuat 
prototipe dari sistem yang berfokus pada tampilan, evaluasi prototype, pembuatan 
perangkat lunak berbasis web, melakukan pengujian dan evaluasi sistem. Use-case 
diagram, activity diagram, sequence diagram , class diagram, CDM dan PDM 
digunakan untuk mendesain prototype sesuai kebutuhan sistem. Pembangunan 
sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP, sedangkan database yang 
digunakan yaitu MySQL. 

Hasil pengujian dari sistem, semua responden dari setiap aktor menyatakan 
bahwa setiap fitur sudah berjalan sesuai dengan fungsinya. Lalu hasil rata-rata 
evaluasi sistem dari responden sebesar 87 %. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 
bahwa sistem penilaian indeks kepuasan pegawai berbasis teori dua faktor yang 
telah dibuat siap untuk diimplementasikan pada PT.PELNI. 
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