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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat seiring dengan 

adanya aplikasi berbasis mobile android. Aplikasi mobile android  sendiri saat ini 

menjadi modal bisnis tersendiri bagi pengusaha dan juga memudahkan pelanggan 

dalam melakukan transaksi. 

Caca Cat House adalah rumah  usaha yang berada di dukuh Dopang Desa 

Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus yang bergerak di bidang berternak 

kucing atau yang sekarang lebih sering disebut cat breeder, selain beternak kucing 

Caca Cat House  juga menawarkan jasa memandikan, merawat kucing atau yang 

sering disebut dengan grooming. Serta menerima jasa penitipan kucing guna 

memudahkan owner kucing yang akan bepergian lama dan memastikan agar 

kucingnya tetap terawat. 

Sekarang ini sudah cukup banyak orang yang memelihara kucing, baik 

kucing ras ataupun domestik. Caca Cat House sudah memiliki beberapa 

pelanggan tetap, selanjutnya masalah yang sering muncul ketika pelanggan yang 

ingin memandikan ataupun menitipkan kucingnya harus datang ke lokasi 

sedangkan kuota grooming perhari atau penitipan sangat terbatas, tentu sangat 

tidak efisiensi waktu. Dalam hal ini Penulis ingin memudahkan pelanggan agar 

bisa memesan terlebih dahulu sebelum mengantarkan kucingnya ke tempat Caca 

Cat House. 

Dengan melihat permasalahan di atas dan seiring berkembangnya 

teknologi saat ini maka peneliti mengajukan skripsi dengan judul “ Aplikasi 

Pemesanan Jasa Grooming dan Penitipan Kucing Berbasis Android  pada Caca 

Cat House ”. Dari judul tersebut diharapkan terciptanya sebuah aplikasi android 

sebagai media informasi dan pemesanan grooming serta penitipan untuk 

pelanggan Caca Cat House. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Bagaimana perancangan dan pembuatan aplikasi pemesanan jasa grooming 

dan penitipan kucing berbasis android. 

2. Bagaimana mempermudah pihak Caca Cat House agar mudah memberi 

informasi grooming serta penitipan kepada pelanggan melalui aplikasi 

berbasis android. 

3. Bagaimana mempermudah pelanggan dalam memesan jasa grooming serta 

penitipan melalui sebuah aplikasi berbasis android. 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam penyusunan laporan  ini, penulis membatasi masalah atau ruang 

lingkup penulisan pada hal-hal yang mengenai aplikasi pemesanan jasa grooming 

dan penitipan berbasis android pada Caca Cat House: 

1. Aplikasi hanya menyediakan informasi grooming dan penitipan pada 

Caca Cat House. 

2. Aplikasi hanya digunakan sebagai transaksi memesan jasa grooming dan 

penitipan. 

3. Admin merupakan pihak Caca Cat House. 

4. Pembayaran grooming ataupun penitipan dilakukan secara offline. 

5. Pelanggan dibuat berbasis android. 

6. Admin dibuat berbasis website. 

1.4. Tujuan 

Secara umum penelitian ini bertujuan membangun aplikasi pemesanan jasa 

grooming dan penitipan kucing berbasis android pada Caca Cat House. Penelitian 

ini bertujuan:  

1. Mempermudah proses pemesanan grooming dan penitipan. 

2. Mempermudah admin dalam mengelola pemesanan grooming dan 

penitipan. 

3. Meningkatkan efisiensi waktu pelanggan dan pihak Caca Cat House. 

 



 

3 
 

1.5. Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian yang diajukan adalah: 

1. Bagi Pelanggan dan Owner Caca Cat House, aplikasi ini mempermudah 

dalam memberikan informasi dan pemesanan grooming serta penitipan 

kucing. 

2. Bagi Pihak Caca Cat House, aplikasi ini mempermudah dalam mengelola 

laporan, data pelanggan, pemesanan grooming, dan data penitipan. 

3. Bagi Pelanggan, aplikasi ini mempermudah dalam memesan jasa 

grooming ataupun penitipan tanpa harus ke lokasi. 
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