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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

CV. Dodi Dwi Utama adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

pelayanan jasa CCTV. Pelayanan jasa pada bidang CCTV saat ini sangat banyak 

dibutuhkan oleh kalangan perkantoran, perusahaan, ataupun masyarakat. Untuk 

menggunakan jasa tersebut para pengguna pelayanan jasa lebih memilih 

menggunakan sistem kemanan CCTV untuk memantau dan mengamankan 

ruangan atau data agar tidak terjadi tindak kejahatan yang diinginkan. 

Penelitian terdahulu yang terkait, Pertama, penelitian 
[1] ”

 Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada JNE Cabang Bandung”. 

Pelayanan yang berkualitas berperan penting dalam membentuk kepuasan 

konsumen, selain itu juga erat kaitannya dalam menciptakan keuntungan bagi 

perusahaan. Semakin berkualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan maka 

kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan akan semakin tinggi. 

Sistem keamanan menggunakan kamera CCTV pada awalnya dibuat untuk 

pengawasaan dan keamanan dalam mengantisipasi tindak kejahatan kriminal, 

pencurian perampokan dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan tindak 

kejahatan lain yang tidak diinginkan. Sehingga menjadi pilihan untuk membantu 

mengamankan sebuah ruangan pada suatu perusahaan. 

Kedua, Penelitian 
[2]

, dengan berjudul “Penerapan Fitur Kamera CCTV 

Untuk Access Control System (ACS) Menggunakan System Onguard 2013 (Studi 

Kasus: PT. Chevron Pasific Indonesia)”. Seiring dengan perkembangan teknologi 

yang berkembang pesat, berkembang pula teknologi untuk sistem pengawasan 

keamanan. Perkembangan ini sangat membantu petugas keamanan dalam 

melaksanakan pengawasan yang diterapkan pada gedung-gedung, perkantoran, 

instansi maupun perusahaan. 

CCTV (Closed Circuit Television) merupakan sebuah perangkat kamera 

video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu 

ruang atau tempat tertentu. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau 
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situasi dan kondisi tempat tertentu. Pada umumnya CCTV seringkali digunakan 

untuk mengawasi area public. 

Ketiga, Penelitian 
[3]

, dengan berjudul “Perancangan Sistem Keamanan 

Rumah Tinggal Terkendali Jarak Jauh”. Seiring perkembangan teknologi 

informasi penggunaan perangkat-perangkat teknologi telah digunakan dalam 

berbagai bidang, seperti telekomunikasi, pendidikan, kedokteran, perbankan, 

keamanan, dll. Peran dari teknologi informasi sudah mejadi hal yang penting pada 

saat ini. Dengan bantuan teknologi informasi, semua pekerjaan kita dibantu dan 

dipermudah. Perangkat-perangkat tersebut salah satunya adalah komputer. Hampir 

semua pekerjaan disemua bidang pada saat ini sudah menggunakan bantuan 

komputer untuk meningkatkan performa pekerjaan. 

Penggunaan CCTV juga semakin meningkat dikalangan perusahaan, dalam 

penggunaannya untuk meningkatkan keamanan dalam sebuah ruangan atau 

perusahaan. Semakin berkembangnya teknologi pada CCTV semakin juga butuh 

perawatan dalam penggunaanya, sehingga CCTV dapat bekerja dengan sangat 

baik dan mampu digunakan sebagaimana mestinya. Dalam penggunaannya CCTV 

juga memiliki masalah pada sistemnya dan komponen-komponennya sehingga 

performa CCTV dapat mengalami penurunan dalam melakukan pekerjaannya. 

Maka dari itu, perusahaan atau masyarakat juga membutuhkan teknisi yang handal 

dan mampu untuk memperbaiki kerusakan sistem ataupun komponen-komponen 

pada CCTV, sehingga CCTV dapat melakukan pekerjaanya secara optimal. 

Dari uraian diatas aplikasi yang dibuat ini nantinya berguna bagi para 

pengguna pelayanan jasa CV. Dodi Dwi Utama untuk melaporkan masalah atau 

pengaduan pada CCTV yang digunakan oleh konsumen. Macam-macam 

pelayanan yang disediakan oleh CV. Dodi Dwi Utama antara lain  pengaduan dan 

pemesanan atau penambahan peket item yang telah disediakan dan bisa di 

gunakan sebagai fasilitas pelayanan menggunakan perangkat mobile Android. 

Jadi, para pengguna pelayanan jasa CV. Dodi Dwi Utama bisa lebih mudah 

melakukan pengaduan yang hanya menggunakan aplikasi sudah terinstal pada 

smartphone Android tersebut asalkan terdapat koneksi internet yang memadai 

seperti Wi-fi atau layanan paket data operator seluler. 
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Maka dari kesimpulan di atas penulis membuat Judul Skripsi. Aplikasi 

Pelayanan Jasa Berbasis Android Dengan Metode Kano Dan Algoritma Apriori 

Pada CV. Dodi Dwi Utama. 

 

1.2  RUMUSAN MASALAH 

Bedasarkan latar belakang tersebut maka penulis membuat rumusan 

masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana penggunaan aplikasi pelayanan jasa menggunakan system 

android bisa digunakan oleh pelanggan CV. Dodi Dwi Utama ?. 

2. Bagaimana membuat sebuah aplikasi pelayanan jasa berbasis android 

dengan metode kano dan algoritma apriori pada CV. Dodi Dwi Utama ?. 

 

1.3   TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan pembuatan Aplikasi Pelayanan Jasa Berbasis Android Dengan 

Metode Kano Dan Algoritma Apriori Pada CV. Dodi Dwi Utama sebagai aplikasi 

pelayanan jasa, sehingga perusahaan yang menggunakan jasa CV. Dodi Dwi 

Utama dapat melakukan pelayanan pengaduan, dan pemasangan atau penambahan 

paket terhadap CV. Dodi Dwi Utama. 

Manfaat yang dapat diambil dari laporan proposal skripsi  ini antara lain : 

1. Bagi peneliti, yakni dapat mengetahui keefektifan aplikasi pelayanan jasa 

berbasis android menggunakan metode kano dan algoritma apriori. 

2. Bagi konsumen, memudahkan pelanggan yang menggunakan pelayanan 

jasa CV. Dodi Dwi Utama agar lebih mudah melakukan pengaduan, 

perbaikan, perawatan, back up data, seeting streaming dari pelayanan 

yang disediakan oleh CV. Dodi Dwi Utama. 

 

1.4 BATASAN MASALAH 

Berikut beberapa batasan masalah pada . Aplikasi Pelayanan Jasa Berbasis 

Android Dengan Metode Kano Dan Algoritma Apriori Pada CV. Dodi Dwi 

Utama, agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan penulis membatasi 

masalah sebagai berikut : 
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1. Aplikasi ini di bangun menggunakan bahasa pemrograman Java (Eclipse 

Juno) dengan menggunakan Android SDK (Software Development Kit) 

sebagai pengembangannya. 

2. Dalam proses penelitian, penulis menggunakan metode kano dan algoritma 

apriori untuk mengukur kepuasan pelanggan. 

3. Menggunakan aplikasi aplikasi android sebagai antarmuka perngguna dan 

web server sebagai database. 

4. Aplikasi ini hanya digunakan khusus untuk pelanggan CV. Dodi Dwi 

Utama. 

 

1.5   SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan gambaran isi 

laporan ini sehingga memberikan kemudahan untuk melihat isi dari laporan ini, di 

maksud dalam . Aplikasi Pelayanan Jasa Jasa Berbasis Android Dengan Metode 

Kano Dan Algoritma Apriori Pada CV. Dodi Dwi Utama. Laporan Skripsi ini 

dibagi menjadi lima bab dengan pokok pikiran tiap-tiap bab sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, dan tujuan penulisan laporan tersebut, dijelaskan juga batasan 

masalah, dan sistmatika penulisan. 

BAB 2  LANDASAN TEORI 

Berisi tentang dasar teori yang mendukung dan mendasari penulisan 

skripsi ini, yaitu mengenai definisi - definisi, penjelasan mengenai 

perangkat lunak yang digunakan untuk pembuatan aplikasi. 

BAB 3  METODOLOGI PENELITIAN 

Membahas mengenai model, metode penelitian, pengembangan software 

dan tools yang digunakan 

BAB 4  PEMBAHASAN 
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Berisi tentang analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil solusi, 

analisis kebutuhan sistem usulan, analisis sistem, perancangan sistem 

serta menguraikan model, metode dan tools pengembangan software. 

Implementasi berisi pengujian terhadap hasil yang diperoleh dari tahap 

pembuatan aplikasi kemudian mengimplementasikan ke perangkat 

smartphone 

BAB 5  PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terkahir dimana bab ini  memberikan kesimpulan 

yang didapat setelah melakukan penelitian dan keseluruhan bab serta 

saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pekembangan.  


