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ABSTRACT 
Kiosk Information System is an altternative information media for  bussiness organizations in performing interactive 
transanctions with their customers, in public areas such as supermall, airport, bus-stations, bussiness center, retail store, 
city government, schools,  sport competitions event, tourist locations, etc. In such places, an interactive and self-service 
application is required in providing information for customer easily. Using a touch screen technology, users can access 
product information company services, forms and print out. The system is developed with two main moduls, including the 
Kiosk Information modul and the Back Office modul. The system is implemented based on client-server where the former 
modul is client side and later modul is the server side. For the system analysis, data was collected using questionnaire 
and interview. 
Keywords : Kiosk, Interactive Kiosk,  Information 
 
1. Pendahuluan 
Media informasi menjadi ajang komunikasi yang penting bagi suatu organisasi saat menyapa para 
pelanggan/pengunjungnya. Ada berbagai media yang dapat digunakan seperti website, leaflet/brosur, papan 
pengumuman (statis atau dinamis), televisi, radio, dll. Salah satu media informasi yang diperlukan langsung di lokasi 
kegiatan bisnis berada, adalah kios informasi berbasis komputer. Kios informasi bersifat interaktif, oleh karena itu 
membutuhkan suatu perangkat lunak aplikasi mandiri (self-service). Ekspektasi pertumbuhan kios informasi di empat 
bagian dunia dapat dilihat pada Gambar 1, grafik menunjukkan bahwa seiring dengan bertambahnya pusat/sentra bisnis 
dimana pengunjung umumnya terhimpun dalam jumlah besar, pertumbuhan sistem kios informasi pun akan bertambah.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Pertumbuhan Kios Informasi [www.kis-kiosk.com/interactive-kiosks.html] 
 
Aplikasi Sistem Kios Informasi termasuk diantaranya kios foto dijital, kios penerangan/informasi, kios parkir, kios 
konsultasi kesehatan, dll. Sistem kios informasi digunakan secara mandiri oleh pengguna untuk memperoleh produk/jasa 
secara otomatis, atau mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Kios penerangan/informasi merupakan penerapan dari 
office automation systems yang berfungsi membantu atau menggantikan peran para data workers. Data workers ini 
biasanya tidak menciptakan suatu pengetahuan, tetapi lebih mengarah ke memanipulasi data dengan suatu cara sebelum 
membagi-bagikan data itu. Data workers umumnya ditempatkan di area dekat pintu masuk, lift, atau tangga. Mereka 
bertugas untuk  menjawab berbagai pertanyaan para pengunjung yang informasi tentang organisasi yang dikunjungi. 
Untuk suatu pusat pertokoan misalnya, pengunjung akan dapat dengan mudah mendapatkan informasi letak semua toko 
dan tempat yang ingin dikunjungi. Selain itu pengunjung juga dapat mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalam 
pusat pertokoan tsb. 
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Yang akan ditelaah melalui penelitian awal ini adalah: apa kebutuhan sistem kios informasi khususnya kios 
penerangan/informasi dan apa spesifikasi produk perangkat lunaknya. Perangkat lunak yang dibangun harus mampu 
mengakomodasi kebutuhan pengunjung akan informasi dan transaksi bisnis yang tersedia, serta harus mampu 
mengakomodasi kebutuhan pihak organisasi dalam melakukan pemeliharaan data kios informasi. Kedua aplikasi 
mengarah pada pembangunan dua modul utama yaitu modul pengunjung dan modul admin.  
 
2. Pengumpulan Data 
Kegiatan pada tahap awal pembangunan sistem kios informasi (disebut juga tahap analisis sistem) adalah pengumpulan 
data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: mengamati perangkat lunak sejenis; melakukan wawancara 
dengan pihak pengelola (bagian hubungan masyarakat atau bagian informasi); menyebarkan kuesioner kepada para 
pengunjung/pelanggan organisasi tsb; serta mengamati prosedur operasional kegiatan pelayanan informasi saat ini.  

• Teknik pengamatan/observasi dilakukan dengan berkunjung ke organisasi yang telah memiliki sistem kios 
informasi berbasis komputer (misalnya pusat pertokoan Supermal Taman Anggrek Jakarta) dan ke organisasi 
yang belum memilikinya (misalnya pusat pertokoan Bandung Supermal).   

• Proses wawancara menggunakan teknik Open-Ended Questions, agar diperoleh opini dari pihak yang 
diwawancarai saat menjawab pertanyaan. Wawancara dilakukan kepada pengelola organisasi, baik yang belum 
maupun yang sudah memiliki sistem kios informasi. Hasil wawancara direkam/dicatat, kemudian disusun 
laporan dan kesimpulan terhadap hasil tersebut.  

• Kuesioner dibagikan kepada para pengunjung/pelanggan. Dengan teknik ini, seorang analis sistem dapat 
mengetahui karakteristik umum responden serta respons dan pendapat mereka tentang masalah yang menjadi 
topik kuesioner. Responden yang akan disasar adalah para pengunjung/pelanggan yang ada di area/lokasi pusat 
informasi dan yang lalu lalang di pintu masuk utama. Karakteristik responden dapat beragam (misalnya di pusat 
pertokoan), atau homogen (misalnya mahasiswa di kampus atau, pebisnis/tamu di pusat perkantoran). 
Pertanyaan harus termuat dalam kalimat singkat, mudah dipahami, dan jawaban harus dapat diisi dengan cepat. 
Teknik Open-ended Questions pun masih dapat dipakai asalkan terbatas jumlah pertanyaannya. Metode 
sampling akan sangat membantu pemilihan jenis dan jumlah responden yang dituju.  

• Observasi/pengamatan dilakukan dengan berperan sebagai penanya ke petugas di pusat informasi yang tersedia, 
dan mencatat prosedur yang dialami. Pengamatan dilakukan pula dengan memperhatikan prosedur operasional, 
jika ada pengunjung yang memerlukan informasi. Diamati pula jenis pertanyaan yang umumnya diajukan serta 
bentuk jawaban yang diberikan petugas.  

Semua survey dilakukan dengan memperhatikan waktu/jam kerja yang tepat, mengajukan ijin survey ke pihak yang 
berwenang, serta melakukan survey dengan sikap dan penampilan yang simpatik. 
 
Dalam Teknologi Informasi, kios merupakan sebuah struktur fisik, umumnya terdiri dari seperangkat komputer dan layar. 
Kios akan diperlukan atau menjadi perhatian orang yang lalu lalang di sekitarnya, apabila mereka membutuhkan 
informasi. Kios akan lebih nyaman bila dilengkapi fasilitas tambahan seperti touch screen, audio, dan video [www.kis-
kiosk.com/Information-Kiosk.html]. Informasi yang dihasilkan oleh sebuah kios merupakan hasil konversi data menjadi 
konteks yang berarti dan bermanfaat bagi penggunanya[3]. Contoh kios informasi dapat dilihat pada Gambar 2. Kios 
informasi kadang diberi nama e-Directory. Jika area terdiri dari beberapa lantai, tentunya e-Directory harus ada di setiap 
lantai.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Contoh Kios Informasi 
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Karakteristik suatu kios informasi yang berkualitas antara lain[1] : 
1. Mudah digunakan (user friendly) namun tidak harus memberikan tampilan yang interaktif kepada pengguna. 

Contoh: pengguna cukup menekan tombol kanan, kiri, atas, bawah, dan tengah pada bagian bawah e-Directory 
untuk memilih lokasi yang dicari. 

2. Memuat informasi terbaru dan informasi dasar yang sering dibutuhkan pengguna. 
3. Data harus sesering mungkin diperbaharui.  
4. Tampilan diusahakan diganti secara berkala. 
5. Memanfaatkan berbagai elemen multimedia seperti suara, grafik, animasi, audio dan video. Atau didukung oleh 

alat-alat yang membantu dalam pemakaian kios informasi tersebut seperti kamera video, compact disc, touch 
screen, dan sebagainya. 

6. Diletakkan di area fasilitas umum yang sering dilalui pengunjung, sehingga menarik perhatian dan mudah 
terlihat. 

 
Penggunaan touchscreeen interface menyamankan setiap pengguna dari berbagai usia dan tingkat pendidikan. 
Pengunjung mendapat dukungan informasi lengkap saat memutuskan untuk bertransaksi. Semua kenyamanan ini akan 
melahirkan para pelanggan yang setia dan loyal. Kios pun mengurangi kebutuhan akan data workers. Dan akhirnya, 
promosi khusus bagi pelanggan setia akan meningkatkan penjualan. 
 
Dari hasil pengamatan di saat ramai pengunjung, umumnya pengguna memanfaatkan media ini untuk mencari lokasi area 
fasilitas/kantor/toko/terminal yang dituju, sehingga kemudahan penggunaan menjadi unsur penting sebab pengunjung 
umumnya tidak ingin berlama-lama saat berinteraksi dengan sistem.  
 
Pengamatan harus memuat luas area yang akan dilengkapi dengan sistem kios informasi, jumlah lantai, jumlah 
tenant/fasilitas/toko/kantor/outlet. Catat pengelompokan apabila terdapat beragamnya fasilitas yang ada. Perhatikan jam 
buka dan tutup serta saat-saat jumlah pengunjung memuncak (peak time). Umumnya jika area terdiri dari beberapa lantai, 
maka peta lengkap (memuat peta semua lantai) diletakkan di pintu utama di lantai-1/dasar, dan di setiap lantai berikutnya 
hanya memuat peta lantai terkait. 
 
Melalui kegiatan wawancara dapat diperoleh penjelasan mengenai: Bagaimana bentuk media informasi saat ini? Jika 
belum berbasis komputer, mengapa dan apakah ada keinginan untuk menggunakannya. Terkait dengan data, siapa yang 
bertanggung jawab terhadap pemeliharaan data dan bagaimana prosedurnya. 
Umumnya pihak pengelola menginginkan sistem yang berbasis komputer, tetapi saat ini belum menjadi prioritas karena 
mahalnya biaya setiap unit fisik. Saat kini, informasi dapat diperoleh melalui media papan petunjuk statis, atau melalui 
website.  
 
Teknik kuesioner dipilih untuk mengetahui opini calon pengguna sistem. Respondennya adalah para pengunjung. 
Tetapkan jumlah kuesioner yang akan dibagikan dengan memperhitungkan pula peluang kuesioner yang tidak 
dikembalikan dan/atau tidak diisi. Kuesioner terutama untuk menganalisis dan mengidentifikasi jenis informasi apa saja 
yang dibutuhkan pengunjung. Kuesioner tidak perlu meminta data diri pengunjung agar tidak mengganggu privasi dan 
agar pengisian menjadi lebih cepat. Pertanyaan yang harus termuat dalam kuesioner ini adalah : 

• Berapa kali Anda berkunjung dalam 1 bulan? Untuk pilihan jawaban: 1 kali; 2 kali; Lebih dari 2 kali; diperoleh 
data terbesar 47% menjawab “1 kali”. 

• Apa alasan Anda dalam berkunjung saat ini? Urusan bisnis; Menikmati fasilitas; Berbelanja; Menjemput 
seseorang; Sekedar jalan-jalan; Lainnya. Jawaban terbanyak dapat dipengaruhi oleh bentuk jasa yang 
disediakan, misalnya jika supermal, jawaban terbanyak adalah ”Berbelanja; Makan; Jalan-jalan”. 

• Saat berkunjung, apakah Anda pernah mengalami masalah dalam menemukan lokasi yang dituju? Untuk pilihan 
jawaban: Sering; Kadang-kadang; Tidak pernah; diperoleh data 63% menjawab ”Kadang-kadang”. 

• Apakah Anda mengetahui dengan jelas mengenai fasilitas yang tersedia termasuk jenis produk atau jasa, beserta 
lokasinya? Untuk jawaban : Tahu, Sebagian tahu; Tidak tahu; diperoleh data 60% menjawab ”Sebagian”. 

• Apakah Anda pernah memanfaatkan media informasi atau jasa bagian informasi yang tersedia? Untuk pilihan 
jawaban: Ya; Tidak; diperoleh data terbesar 63% menjawab ”Tidak”. 

• Jika pernah, informasi apakah yang Anda tanyakan? Lokasi umum (WC, Lift, parkir), lokasi khusus. 
• Jika tidak pernah mengapa? Malas bertanya; Petugasnya galak; Media tidak jelas; Terlalu banyak pengunjung 

yang merubungi media informasi; Lainnya. 
• Apakah media informasi yang tersedia saat ini sudah memadai? Sudah; Kurang; Tidak memadai. 
• Bagaimana pendapat Anda jika informasi yang Anda butuhkan dikemas dalam bentuk Sistem Kios Informasi 

yang menarik dan mudah digunakan? Untuk pilihan jawaban: Setuju; Kurang setuju; Tidak setuju; diperoleh 
data terbesar 91% menjawab ”Setuju”, walau untuk pertanyaan sebelumnya 47% menjawab sudah memadai. 

• Informasi apa sajakah yang Anda inginkan ada dalam media Kios Informasi? Untuk pilihan jawaban: Peta 
lokasi; Event/Promo; Jenis produk/jasa; Lainnya; diperoleh data 90% menjawab “Peta lokasi”. 
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Berdasarkan hasil perhitungan dan persentase jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner, dapat diketahui 
persoalan yang ada dalam penyampaian informasi sebagai bentuk layanan terhadap pengunjung sebagai berikut: Hanya 
sedikit responden yang mengetahui dengan pasti lokasi fasilitas-fasilitas umum yang tersedia dan lokasi suatu fasilitas 
beserta jenis produk atau jasa yang tersedia (20%). Responden yang memanfaatkan jasa bagian informasi cukup banyak 
(63%), hal ini akan mendukung tersedianya sistem kios informasi yang baik. Responden pun mendukung jika disediakan 
sistem kios informasi (91%). Jika tersedia suatu sistem kios informasi yang baik maka diharapkan pengunjung terpenuhi 
kebutuhannya dan berdampak positif bagi performansi perusahaan. 
 
Dari hasil pengumpulan data diperoleh kesimpulan bahwa : 

1. Sistem Kios Informasi dibutuhkan oleh pengunjung. 
2. Informasi yang diharapkan ada di Sistem Kios Informasi antara lain peta lokasi/fasilitas di setiap lantai, daftar 

lengkap seluruh fasilitas yang ada beserta informasi singkat mengenai jenis produk atau jasa yang ditawarkan di 
setiap fasilitas tersebut. 

3. Antar muka harus nyaman, menarik, dan mudah dipahami. Pengguna cukup menekan tombol yang tersedia, agar 
interaksi berlangsung dalam waktu singkat.  

4. Bentuk fisik unit kios agar sesuai dengan ergonomi dan tidak mudah dijangkau oleh anak-anak. 
5. Sistem memuat fitur search fasilitas yang tersedia. 

 
3. Spesifikasi Produk 
Perangkat Lunak Sistem Kios Informasi akan memuat dua aplikasi utama yaitu aplikasi pengunjung dan aplikasi 
backoffice. Perangkat lunak diimplementasikan pada sistem jaringan intranet (aplikasi client-server), aplikasi pengunjung 
sebagai client dan aplikasi backoffice sebagai server. Penggunaan layar touch screen akan semakin memudahkan 
pengguna. 
 
• Aplikasi Pengunjung 
Pengguna dapat menggunakan aplikasi untuk mencari lokasi tertentu atau melihat peta lokasi. Menu yang terdapat pada 
aplikasi pengunjung adalah: 
View directory peta lokasi untuk melihat peta lokasi per lantai. 
Search untuk mencari lokasi berdasarkan kategori dan nama lokasi atau untuk mencari fasilitas-fasilitas lainnya yang 
tersedia. 
 
• Aplikasi Backoffice 
Admin merupakan pengguna aplikasi Backoffice, yang bertugas memelihara basisdata sistem. Admin dapat mengakses 
sistem melalui proses login agar keamanan data terjaga. Saat admin berinteraksi, sistem akan memberikan pesan 
konfirmasi kelengkapan dan kebenaran data. 
Menu yang terdapat pada aplikasi backoffice adalah: 
Login admin. 
Show data : 

• Admin untuk melihat daftar semua admin yang berhak mengakses sistem. 
• Lokasi menurut kelompok/kategori/fasilitas tertentu.   

Update data : 
• Lokasi, misalnya untuk kios di supermal berarti meng-edit data toko seperti nama toko, letak, keterangan 

khusus, kategori, serta logo toko. 
• Admin untuk meng-edit data admin seperti username dan password admin. 

Delete data :  
• Admin untuk menghapus data admin sehingga tidak berhak lagi mengakses sistem. 
• Lokasi untuk menghapus data sebuah lokasi/area sehingga lokasi tersebut kosong dan memungkinkan untuk 

diisi kembali. 
New data : 

• Admin untuk menambah admin baru sehingga berhak mengakses sistem. 
• Lokasi untuk menambah data lokasi/area baru mengisi lokasi yang kosong. 

 
4. Penutup 
Dari tahap analisis sistem, dapat disimpulkan bahwa keberadaan sistem kios informasi akan mempermudah pengunjung 
yang membutuhkan informasi. Penelitian selanjutnya adalah membangun perangkat lunak berbasis client-server. Dari 
kebutuhan, sistem telah berhasil disimpulkan spesifikasi produk perangkat lunak, yang menjadi pedoman saat 
pembangunan perangkat lunak. Akhirnya, diharapkan kepuasan pengunjung terhadap fasilitas ini akan berdampak positif 
bagi performansi perusahaan. 
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