
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Acer Customer Service Center adalah  pusat pelayanan pelanggan resmi dari 

PT.Acer Indonesia yang melayani perbaikan produk, penjualan spareparts, dan 

aksesoris sebagai bentuk komitmen Acer terhadap kepercayaan yang telah 

diberikan oleh para pelanggan Acer. Acer sebagai brand kepercayaan masyarakat 

di Indonesia, menyadari bahwa kepuasan pelanggan adalah mutlak dan pelayanan 

jasa menjadi salah satu bagian terpenting untuk kepuasan konsumen. Acer 

Indonesia berkomitmen untuk memberikan layanan Jasa terbaik dan kenyamanan 

kepada seluruh pelanggannya melalui 66 lokasi jaringan Acer, salah satunya 

berlokasi si daerah Lampung. Transaksi service merupakan aktifitas yang dilakukan 

sehari-hari mulai dari pembuatan case id unit, pengecekan unit, permintaan 

sparepart, mengganti sparepart, dan menyiapkan kembali untuk diberikan ke 

pemilik unit, dengan  transaksi dilakukan dengan program yang sudah ada yang 

dengan program ini sangat membantu pihak manajemen dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 

Data servisan yang dimiliki Acer Customer Service Center cabang 

Lampung cukup banyak, Dari tahun 2014 sampai mei 2016 jumlah transaksi service 

daerah lampung tercatat ada 3.847 unit dimana setiap tahunnya data transaksi selalu 

bertambah, dan setiap tahun dalam beberapa bulan Acer selalu mengeluarkan model 

baru yang sangat cepat berganti yang itu artinya jenis sparepart  akan selalu 

bertambah pula. ketepatan/kecepatan penangan unit service sesuai estimasi dapat 
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mempengaruhi kualitas service perihal kepuasan pelanggan. Tentunya jika ada 

kendala dengan tidak sesuainya estimasi yang diberikan maka hal tersebut akan 

membuat customer kecewa dan mengeluhkan perbaikan unitnya karena lebih dari 

waktu yang diperkirakan. Unit perbaikan yang membutuhkan sparepart maka akan 

di mintakan terlebih dahulu, jika sparepart tersedia maka sparepart akan di catat 

melalui system dan diberikan ke teknisi kemudian dilakukan pemasangan dan 

testing (pengujian) jika unit tersebut tidak ditemukan kendala lagi maka status di 

ubah menjadi Ready to ship (unit telah lolos uji QC) dan customer dapat melakukan 

pengambilan unitnya, namun jika sparepart yang dibutuhkan tidak tersedia maka 

sparepart di mintakan dengan status awaiting spares (status menunggu sparepart) 

yaitu  menunggu dikirim dari bagian warehouse(gudang) yang terletak di daerah 

marunda, Jakarta dan membutuhkan pengiriman ekspedisi waktu 3-4 hari, apabila 

terjadinya pengiriman terlambat atau terjadinya overload maka akan menyebabkan 

semua sparepart yang dikirim akan terlambat masuk, tentu saja estimasi perbaikan 

menjadi tidak akan tepat waktu. untuk dapat meningkatkan kualitas service, pihak 

manajement harus mengetahui dengan tepat  type dan jumlah sparepart yang akan 

dipasok sesuai dengan kebutuhan yang paling banyak sehingga ketika unit yang 

sering bermasalah masuk akan cepat tertangani dan selesai  sehingga customer tidak 

perlu menambah keluhannya atas lamanya perbaikan yang sebelumnya memang 

sudah mengeluhkan akan kerusakan unitnya. Permasalahan yang terjadi adalah 

pihak manajemen belum dapat memberikan prediksi pasokan yang tepat terhadap 

unit yang sering berkendala sehingga dapat mempengaruhi kualitas service acer di 

mata customer. 
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Salah satu cara untuk memprediksi penggunaan sparepart adalah dengan 

menggunakan teknik data mining, dalam hal ini mempredikisi sparepart yang akan 

dipasok sebelum unit yang sering berkendala masuk dan dijadikan bahan keputusan 

bagi pihak manajeman. Selain itu juga pemanfaatan data yang besar oleh data 

mining dapat menghasilkan berbagai variasi informasi yang dibutuhkan. Teknik 

data mining merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menguraikan penemuan 

pengetahuan di dalam database. Data mining adalah proses yang menggunakan 

teknik statistic, matematika, kecerdasan buatan dan machine learning untuk 

mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan 

yang terkait dari berbagai database besar[Turban,dkk,2005]. Beberapa penelitian telah 

banyak dilakukan dengan menggunakan teknik data mining untuk menggali 

berbagai informasi dari sebuah database diantaranya penelitian berjudul Penerapan 

Data Mining Dengan Metode Interpolasi Untuk Memprediksi Minat Konsumen 

Asuransi [Kurniawan,2007] mengatakan bahwa teknik data mining dapat diterapkan 

untuk mengetahui besaran premi asuransi yang terbaik bagi setiap nasabah atau 

calon nasabah sesuai dengan tingkat pendapatan per tahunnya, dengan judulnya 

Perancangan dan Pembuatan Aplikasi Data Mining Menggunakan Algoritma C4.5 

untuk Prediksi Resiko Kredit Pada Koperasi [Nurhidayah,2014] mengatakan cara untuk 

menentukan prediksi kelancaran nasabah dalam membayar pinjaman kepada 

koperasi yaitu dengan menggunakan sebuah algoritma data mining dan untuk 

menghitungnya diperlukan keahlian khusus yang mengerti akan data mining, dan 

dengan judul Data Mining Untuk Menganalisa Prediksi Mahasiswa Berpotensi 

Non-Aktif Menggunakan Metode Decision Tree C4.5 [Untari,2015] mengatakan bahwa 

data mining digunakan untuk menyelesaikan masalah menyangkut pendidikan  . 
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Data mining memiliki beberapa algoritma atau metode yang dapat digunakan salah 

satunya algoritma C4.5 , Kinerja antara algoritma C4.5 tanpa penambahan seleksi 

fitur forward selection dengan algoritma C4.5 ditambah seleksi fitur forward 

selection lebih unggul bila dibandingkan dengan algoritma Naïve Bayes pada kasus 

ketepatan pemilihan konsentrasi mahasiswa [Kusrini,2016], Algoritma C4.5 

memberikan akurasi yang lebih baik dari pada algoritma CART dalam klasifikasi 

data nilai mahasiswa[Rahmayuni,2014]. Maka dari itu penggunaan metode C4.5 ini akan 

sangat tepat untuk untuk memprediksi apa saja sparepart yang dibutuhkan terhadap 

unit yang sering berkendala sehingga meminimalisasi akan penangan service yang 

berkepanjangan hanya karena menunggu sparepart datang. 

Dari permasalahan diatas dapat diambil alternative dengan menggunakan 

teknik data mining dengan menggunakan algoritma C4.5 dimana penulis 

berkeinginan  penelitian ini dituangkan kedalam bentuk skripsi yang berjudul : 

“Penerapan Data Mining Menggunakan Algroritma C4.5 untuk prediksi 

penggunaan sparepart studi kasus Acer Customer Service Center”. Diharapkan 

dapat menjadi solusi untuk pihak manajemen dalam pengambilan keputusan 

kedepannya. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

  Dari latar belakang diatas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana merancang konsep data mining untuk memprediksi sparepart 

paling banyak yang akan dipasok sebelum persediaan sparepart tersebut 

habis terpakai? 

2. Bagaimanana menerapkan algoritma C4.5 pada data mining ? 
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3. Bagaimana pihak manajemen dapat memprediksi sparepart yang akan 

dikirim sesuai kebutuhan?  

4. Bagaimana Pihak manajemen dapat memperbaiki kualitas poduknya 

dengan mengetahui kategori sparepart yang sering bermasalah? 

 

 

1.3. Batasan Masalah  

Untuk memudahkan dalam melaksanakan penelitian dan pengumpulan data, 

maka batasan masalah yang akan dibahas hanya pada : 

1. Objek penelitian dilakukan di Acer customer service center lampung 

2. pemanfaatan data menggunakan data tahun 2014 - mei 2016 cabang 

lampung 

3. Tools yang digunakan WEKA 

4. Sumber data OLTP berasal dari data Excel  

5. Faktor-faktor yang akan dijadikan sebagai prediksi adalah product model, 

type, part request, dan cc problem 

 

1.4. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menentukan spareparts apa saja yang akan di pasok dan dikirim.  

2. Menerapkan konsep data mining untuk prediksi sparepart.  

3. Menghasilkan ramalan dengan penerapan data mining dan metode algoritma 

C 4.5 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan didapat dari penelitian ini yaitu : 

1. Mempermudah pihak management dalam pengambilan keputusan dan 

menetukan sparepart yang akan dikirim. 

2. Konsumen merasa puas karena kebutuhannya terpenuhi dengan cepat 

3. Membantu perusahaan dalam mempersempit data dengan menggunakan 

teknik data mining. 

4. Membantu mengurangi terjadinya kesalahan. 

5. Mengetahui sparepart apa yang seing berkendala sehingga kedepannya 

dalam produksinya akan dapat lebih baik dari sebelumnya 

 

 


