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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan kebutuhan pokok makhluk hidup termasuk manusia. Karena 

itu peran PDAM Kota Pangkalpinang sebagai perusahan daerah pengelola air 

minum sangat lah penting. Dalam pelayanan pendaftaran pelanggan Perusahaan 

Daerah Air Minum kota Pangkalpinang sudah menggunakan sistem informasi 

akan tetapi sistem informasi yang ada masih kurang efektif dan efisien dalam 

melayani pelanggan, karena dalam pendaftaran pemasangan baru mengharuskan 

pelanggan datang ke kantor PDAM dan mengantri apabila ada calon pelanggan 

lain serta dalam memasukkan data ke dalam sistem dilakukan secara manual oleh 

petugas pendaftaran yaitu dengan mengetik satu persatu informasi calon 

pelanggan, serta pelanggan bisa mengecek sendiri info tagihan perbulan Jelas hal 

ini sangat kurang efisien dan efektif. Dengan adanya aplikasi yang kita buat 

Pelanggan bisa mendaftar sendiri Serta pelanggan bisa mengecek sendiri info 

tagihan perbulan melalui nomor kontrak yang diberikan pada saat selesai 

melakukan pendaftaran. 

Aplikasi berbasis Android merupakan sebuah layanan sistem informasi yang 

dapat diakses secara cepat. Melalui perkembangan teknologi informasi, tercipta 

suatu jaringan antar muka yang saling berhubungan. Jaringan yang dikenal 

dengan istilah internet secara terus-menerus menjadi pesan elektronik email, 

transmisi file dan komunikasi pelanggan (Personal) dengan jaringan yang 

terkoneksi langsung pada smartphone. Dengan adanya program sistem informasi 

pelayanan pelanggan berbasis Android ini sebagai upaya untuk mempermudah 

dan membangun keterhandalan (Reliability) oleh pihak manajemen perusahaan 

daerah air minum kota Pangkalpinang yang berkaitan penting pada sistem 

pelayanan pendaftaran, pengecekan tagihan pemakaian air dan informasi.  
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Penelitian ini pernah dilakukan oleh 
[1]

yang berjudul “Aplikasi Pelayanan 

Pelanggan Berbasis Android Pada PDAM Kota Pangkalpinang”. Selain penelitian 

diatas ada juga penelitian yang serupa dilakukan oleh 
[2]

yang berjudul “Rancang 

Bangun Aplikasi Kepuasan Pelanggan Terhadap Kualitas Pelayanan PDAM Tirta 

Khatulistiwa Kota Pontianak Dengan Metode Cut Off  Point Berbasis Android”. 

Menurut 
[3]

yang berjudul “Aplikasi Pelayanan Rekening Listrik PLN Berbasis 

Android”. Kemudian Penelitian yang serupa dilakukan oleh 
[4]

 “Pembuatan Sistem 

Pelayanan Taksi Menggunakan Android”. Keempat penelitian diatas sebagai 

panduan penulis untuk mempermudah dalam rancang bangun aplikasi yang akan 

dibuat penulis untuk menyelesaikan tugas akhir. Berdasarkan penelitian terdahulu 

dan kendala yang ada diatas, maka penulis akan membuat sebuah aplikasi yang 

berjudul “Aplikasi Pelayanan Pelanggan Berbasis Android Pada PDAM Kota 

Pangkalpinang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Adapun masalah yang akan di bahas yaitu,  

1. Bagaimana membuat aplikasi pelayanan pelanggan PDAM kota 

Pangkalpinang berbasis Mobile Android.   

2. Bagaimana mengimplementasi aplikasi pelayanan pelanggan PDAM untuk 

mengetahui informasi pendaftaran pelanggan baru, biaya tagihan air, 

pemesanan air, dan pengumuman online berbasis Mobile Android.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Setelah melakukan penelitian pada PDAM Kota Pangkalpinang ada pun 

batasan masalahnya;   

1.   Hanya membahas informasi pendaftaran pelanggan baru, biaya tagihan air,      

  pemesanan air dan pengumuman jika terjadi gangguan. 

2.  Media yang akan dipakai adalah handphone berbasis Android dengan   

 spesifikasi yang telah ditentukan. 

3.  Pada sistem ini berupa informasi data pelanggan yang telah diperbaharui,   

 dilengkapi dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan serta informasi      
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 tingkat pelayanan PDAM kepada pelanggan.  

4.  Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengembangan sistem SDLC 

(Systems Development Life Cycle)  atau Waterfall. 

 

1.4 Metodologi Penelitian  

Metodologi penelitian terdiri dari 3 bagian utama yaitu model pengembangan 

perangkat lunak, metode penelitian, dan tools (alat bantu dalam analisis dan 

merancang aplikasi). 

1. Model pengembangan perangkat lunak 

Meenggunakan metode Waterfall untuk membantu pekerjaan dari satu tahap 

ketahap lain. 

2. Metode penelitian 

Menggunakan penelitian yang digunakan metode beriorientasi obyek. 

3. Alat bantu Pengembangan sistem 

Perangakat bantu yang akan digunakan perancangan sistem dengan UML. 

Aplikasi ini untuk memberikan gambaran umum tentang aplikasi. Usecase 

diagram, Activity Diagram, Squence Diagram, Class Diagram, Struktur Tabel. 

 

1.5 Manfaat dan Tujuan Penelitian 

 Manfaat serta tujuan dibuatnya aplikasi pelayanan pelanggan yaitu :  

1.   Memberikan kemudahan bagi PDAM dalam menyampaikan informasi yang    

  berkaitan dengan pelanggan secara cepat dan tepat. 

2.   Mendapatkan bukti fisik dari perubahan jenis dan fungsi bangunan rumah     

  pelanggan sehingga memudahkan proses tarif kepada pelanggan. 

3.   Memudahkan PDAM mengirim Surat Pemberitahuan Tunggakan (SPT)   

  kepada pelanggan yang terkena dampak pemekaran wilayah. 

4.   Mengefisiensikan waktu dan mencegah kesalahan terhadap data pada saat     

  pemrosesan pengukuran tingkat pelayanan sehingga lebih cepat dan akurat. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling 

mendukung, dimana pada setiap bab disusun dengan menggunakan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

 

1) Bab I Pendahuluan 

Bab ini merupakan awal  yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, metodelogi penelitian, tujuan penelitian dan sistematika 

penulisannya. 

2) Bab II Landasan Teori 

Bab ini membahas mengenai berbagai landasan teori yang digunakan dalam 

penelitian serta disesuaikan dengan batasan permasalahan yang dihadapi 

untuk memaksimalkan laporan yang akan di buat. 

3) Bab III Metodologi Penelitian 

Bab ini akan membahas metodologi yang digunakan dalam membangun 

aplikasi yang terdiri dari metode pengembangan perangkat lunak, metode 

penelitian dalam pengembangan perangkat lunak dan alat bantu 

pengembangan sistem. 

4) Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini akan membahas mengenai struktur organisasi, jabaran tugas dan 

wewenang ,analisa masalah sistem yang berjalan, analisa hasil solusi, analisa 

kebutuhan sistem usulan, analisa sistem, perancangan sistem, dan 

mempaparkan metodologi yang digunakan. 

5) Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari penulisan penelitian dan saran 

untuk pengembangan aplikasi program yang dikembangkan. 


