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Abstract

This customer satisfaction survey machine was created to facilitate the survey
process that will be used in the framework of the feedback process. This feedback is used as an
evaluation material to continuously improve servants. This machine is made of Raspberry Pi as a
mini personal computer (PC), which is equipped with a push button switch button as a survey
input, as well as a 32 inch TV screen as a display. The programming language used is python,
with Graphic User Interface (GUI) using Tkinter programming. From the survey engine, it can be
seen a report on the number of respondents taking the survey. In addition, this tool can record
survey data and present it in graphical form as a report.
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Abstrak Mesin survey kepuasan pelanggan ini dibuat guna memudahkan proses survey yang

akan digunakan dalam rangka proses umpan balik. Umpan balik ini digunakan sebagai bahan
evaluasi guna peningkatan pelayan secara terus menerus. Mesin ini terbuat dari raspberry Pi
sebagai mini personal computer, yang dilengkapi dengan tombol saklar push button sebagai
masukan survey, serta layar TV 32 inch sebagai tampilan. Adapun bahasa pemrograman yang
digunakan adalah python, dengan Graphic User Interface (GUI) menggunakan Tkinter
programming. Dari mesin survey dapat dilihat laporan jumlah responden yang mengikuti survey .
Selain itu juga alat ini bisa merekam data hasil survey dan menyajikannya dalam bentuk grafik
sebagai laporan.

Kata kunci: Mesin survey; Raspberry Pi; Pemrograman Python.

PENGANTAR
Memuaskan kebutuhan konsumen adalah keinginan setiap
perusahaan (Dimitriades, 2006; Pertiwi et al., 2019). Selain faktor
penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, memuaskan
kebutuhan konsumen dapat meningkatkan keunggulan dalam
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persaingan (Indrasari et al., 2019; Putri & Putro, 2020). Konsumen
yang puas terhadap produk dan jasa pelayanan cenderung untuk
membeli kembali produk dan menggunakan kembali jasa pada saat
kebutuhan yang sama muncul kembali dikemudian hari (Riyadi et al.,
2019). Hal ini berarti kepuasan merupakan faktor kunci bagi
konsumen dalam melakukan pembelian ulang yang merupakan porsi
terbesar dari volume penjualan perusahaan (De Leon, 2019;
Muhammad et al., 2018; Santoso & Negoro, 2019). Ada beberapa
metode yang dapat dipergunakan setiap perusahaan untuk mengukur
dan memantau kepuasan pelanggannya dan pelanggan perusahaan
pesaing (Kotler, 2002).
Untuk dapat mengetahui bahwa pelayanan yang telah diberikan
sudah baik atau belum perlu dilakukan survei terhadap masyarakat
sebagai user apakah pelayanan yang telah dilakukan sudah baik apa
belum (Yunus et al., 2019). Hal ini perlu dilakukan sebagai bahan
evaluasi terhadap pelayanan guna peningkatan yang terus
berkelanjutan. Survei kepuasan masyarakat ini bisa dilakukan dengan
berbagai cara. Diantaranya membagikan kuesioner pada user,
pendataan langsung pada user atau dengan menggunakan sebuah
mesin atau alat yang secara otomatis dapat merekam pendapat
masyarakat pada mesin tersebut(Rumata, 2017).
Raspberry Pi berawal dari keprihatinan Eben Upton, Rob Mullins,
Jack Lang dan Alan Mycroft (semuanya adalah staf pengajar
Laboratorium Komputer di University of Cambridge) terhadap
turunnya kemampuan komputasi dari para mahasiswa di jurusan Ilmu
Komputer di universitas tersebut. Mereka merasa bahwa komputer
saat ini sedemikian mahal dan penting peranannya dalam menunjang
aktivitas sehari-hari sehingga tidak ada ruang untuk bereksperimen
menggunakan komputer tersebut. Di sisi lain, berbagai perangkat
komputasi bergerak (seperti ponsel cerdas dan komputer tablet) telah
menggunakan prosesor berdaya rendah, berharga terjangkau dan
cukup bertenaga untuk menjalankan aplikasi multimedia.
Berdasarkan alas an diatas maka perlu dikembangkan aplikasi-aplikasi
berbasis raspberry pi, contohnya adalah mesin survey kepuasan
pelanggan (Saptadi, 2014), Raspberry Pi, memiliki perangkat lunak
siap pakai dengan Linux sebagai sistem operasi (Saari et al., 2017).
Selain itu, ada banyak komunitas dan grup pengguna yang tersedia
online dimana pengembang dapat meminta bantuan dan dukungan.
Raspberry sendiri (dijalankan dengan sistem operasi Raspbian)
berfungsi sebagai server yang dapat menerima permintaan data dari
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NodeMCU ESP8266 yang tersedia di konsol atau tampilan melalui
jaringan wifi (Tafa et al., 2018).
Salah satu manfaat Mesuk Masyarakat adalah untuk survei
kepuasan pelanggan pada usaha kecil menengah (UMKM) misalnya
adalah warung makan. Warung makan yang akan dijadikan mitra
program adalah warung makan “KDENOK” yang terletak di jalan
olahraga, Kelurahan Karang Anyar Indramayu. Gambaran warung
tersebut dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Rumah Makan KDENOK
DISKUSI
Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui beberapa
tahap, yaitu:
1. Pembuatan Mesuk Masyarakat
Proses pembuatan alat ini dilakukan di kampus Politeknik
Negeri Indramayu. Skema pembuatan alat ini dapat dilihat pada
gambar 2 di bawah ini.
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Gambar 2. Pembuatan Mesin Survei
Dari gambar 2 dapat dilihat bahwa mesin survei kepuasan
pelanggan tersebut terbuat dari raspberry pi 3B+ sebagai central
processing unit yang mengolah dan memproses semua informasi dan
data dengan menggunakan pemrograman python, saklar tomboltekan sebagai tombol pemilihan survey dan televisi sebagai display
jumlah responden dan iklan warung makan Kdenok.
Data-data yang disajikan sebagai laporan dapat dilihat pada
gambar 3 dibawah ini:
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Gambar 3. Laporan Hasil Survei
2. Penyerahan dan pelatihan pengoperasian dan perawatan
Mesuk Masyarakat
Serah terima alat ini dilakukan kepada mitra dengan disertai
pelatihan pengoperasian dari mesin survei tersebut. Proses serah
terima mesin dengan pelatihan dapat dilihat pada gambar 4.
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Gambar 4. Serah Terima dan Pelatihan Mesin Survey Pelanggan
Adapun prosedur untuk mengoperasikan mesin tersebut
adalah:
a. Nyalakan mesin Mesuk Masyarakat
b. Nyalakan Monitor
c. Buka terminal--------ketikan sudo date
(bulan, tanggal, jam, menit tahun) enter

mmddhhmmyyyy

d. Ketikan sudo date-----enter........maka jam akan tersetting.
(jam mati pada saat alat mati)
e. Buka folder (Kepuasan pelanggan) pada desktop------klik
kanan file tampilan.py, kemudian pilih Python IDDLE2,klik
maka akan tampil file tampilan.py
f. pada menu------klik RUN------klik RUN MODULE-----Tunggu
beberapa saat, akan muncul tampilan layar kepuasan
pelanggan
g. Untuk membuka Gambar,pada folder(kepuasan_pelanggan)-----buka file(gambar_1.py), dengan cara klik kanan kemudian
pilih Python IDDLE2
h. Kemudian pilih menu run------run module, maka akan tampil
grafik kepuasan pelanggan.
3. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat seberapa
jauh mitra dapat mengaplikasikan mesin survei dan melihat
bagaimana tanggapan mitra terhadap kegiatan pengabdian
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masyarakat. Kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada
gambar 5.

Gambar 5. Monitoring dan Evaluasi
Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan mitra
merasa sangat terbantu dengan keberadaan mesin survei tersebut
dimana digunakan untuk mengevaluasi kepuasan pelanggan
terhadap pelayanan yang dilakukan(Astutik & Zulaikha, 2020).
KESIMPULAN
Setelah dilakukan program pengabdian masyarakat ini dapat
disimpulkan bahwa:
1. Mesin survei yang dibuat dari raspberry pi dapat berjalan dengan
baik, dimana mesin dapat berfungsi dengan baik dan dapat
digunakan dan dioperasikan dengan mudah oleh mitra.
2. Mesin survei yang digunakan oleh mitra sangat berguna bai mitra
guna melihat kepuasan pelanggan atas pelayanan yang telah
dilakukan.
3. Mesin survei yang dibuat diharapkan terintegrasi dengan mesin
antrian dan mesin kasir.
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