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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Android adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh Google 

untuk smartphone. Sistem operasi ini cukup populer, karena banyak dipakai oleh 

vendor-vendor terkemuka, seperti Samsung, HTC, Sony, dan lain-lain. Vendor-

vendor memilih Android karena biaya lisensi yang tidak mahal dan open source 

yang dimana sistem operasi ini dapat dengan bebas dimodifikasi sesuai dengan 

keinginan vendor tanpa limitasi, sehingga dapat masuk ke smartphone yang 

dikembangkan oleh vendor. Akan tetapi sistem operasi Android yang 

dimodifikasi oleh vendor-vendor kenamaan tersebut terkadang kurang 

memuaskan. Mulai dari tampilannya kurang bagus, tingkat keamanan yang 

kurang memuaskan, dan kurangnya fitur-fitur yang ada. Oleh sebab itu para 

developer banyak memodifikasi content dari ROM (Read Only Memory) atau 

bahkan membuat baru content yang ada pada smartphone Android dengan 

melakukan flashing terhadap ROM yang sudah ada, untuk menjawab 

ketidakpuasan pengguna smartphone tersebut. Flashing adalah proses 

penggantian content dari ROM dengan menimpa content lama, dengan content 

yang baru. Oleh karena itu developer membuat  content ROM yang sudah 

dikustomisasi sendiri, dengan tujuan untuk memuaskan keinginan dari user, yang 

dikenal dengan sebutan Custom ROM. 

Tetapi memilih fitur yang akan dipakai untuk ROM bukanlah masalah 

yang mudah. Banyak sekali pertimbangan atau faktor-faktor yang harus 
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dipertimbangkan oleh pembuat custom ROM Android untuk memilih fitur 

alternatif apa saja yang tepat untuk dimasukkan. Fitur alternatif adalah fitur 

tambahan yang dimasukkan ke dalam ROM Android yang bersifat non-

requirement atau tidak wajib untuk dimasukkan. Untuk membantu memilih fitur 

apa saja yang akan dimasukkan ke dalam ROM, dapat menggunakan metode 

Analytic Network Process (ANP). ANP adalah teori umum pengukuran relatif 

yang digunakan untuk menurunkan skala rasio prioritas komposit dari skala rasio 

individu yang mewakili pengukuran relatif dari pengaruh elemen yang 

berinteraksi dengan kriteria sebagai kontrolnya. 

Jika dilihat secara umum, ANP adalah bagian dari Software Product Line 

(SPL). SPL adalah suatu metode yang digunakan untuk menghasilkan produk 

baru, dengan menggunakan konsep reuse. Konsep reuse adalah sebuah 

pemikiran untuk menggunakan komponen yang telah ada untuk menghasilkan 

sebuah produk baru. Dengan menggunakan konsep reuse pada SPL dapat 

membantu developer untuk mengkustomisasi suatu program (dalam hal ini 

sistem operasi) secara masal dengan menggunakan komponen atau sumber daya 

yang ada. 

1.2 Perumusan Masalah 

Menentukan fitur-fitur apa saja yang akan dimasukkan ke dalam ROM 

bukanlah perkara yang mudah, karena pemilihan fitur yang tidak tepat dapat 

menurunkan kualitas dari produk dan akan membuang sumber daya yang 

dipakai, dimana akhirnya sumber daya tersebut tidak berguna. Fitur yang akan 

diambil adalah fitur-fitur dari OEM (Original Equipment Manufacturer) yaitu 

fitur ROM bawaan dari Samsung dan Sony, AOSP (Android Open Source 
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Project) yaitu fitur ROM asli dari Android, dan Custom ROM Android yang 

fitur-fiturnya dikembangkan oleh developer lain. Fitur-fitur yang akan 

dimasukkan ke dalam ROM haruslah memenuhi empat kriteria, yaitu 

berdasarkan kegunaan (usability), keamanan (security), kompatibilitas 

(compatibility), dan estetika (aesthetics). Keempat kriteria ini menentukan fitur 

apa saja yang akan dipakai dari sekian banyak fitur yang terdapat di dalam 

Android. 

Untuk membantu memilih fitur-fitur tersebut maka dapat menggunakan 

metode ANP, yang dapat menentukan prioritas dan ketergantungan (dependency) 

antar fitur dengan kriteria. Hasil yang didapat dari metode ANP ini dapat 

dijadikan dasar dalam pemilihan fitur mana saja yang akan diambil. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat suatu model dasar untuk 

memilih fitur alternatif yang akan dipakai, dalam pengambilan keputusan dalam 

mengembangkan custom ROM untuk Android. 

1.4 Batasan Permasalahan 

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu ditentukan batasan-batasan 

yang akan dipakai. Batasan-batasan dari penelitian ini adalah : 

1. Terfokus kepada kriteria non-fungsional, yaitu usability, security, 

compatibility, dan aesthetics. 

2. Fokus pada sistem operasi Android pada smartphone. 

3. Hanya berdasarkan Fitur Alternatif. 

4. Hanya menggunakan Analytic Network Process (ANP). 
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5. Fitur yang diambil berdasarkan Android Jelly Beans 4.2 yang non-

fungsional. 

1.5 Metodologi 

Metode yang dipakai dalam menyelesaikan masalah pemilihan fitur untuk 

ROM pada Android adalah : 

1. Melakukan studi pustaka mengenai software product line (SPL), 

analytic network process (ANP), dan fitur Android. 

2. Mengidentifikasi kriteria yang berdasarkan pada quality attribute. 

3. Mengimplementasikan ANP untuk mendapatkan prioritas dari fitur-

fitur Android. 

4. Menganalisa hasil dari perhitungan ANP yang kemudian akan 

dijadikan dasar dalam pemilihan fitur mana saja yang akan diambil. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada laporan tugas akhir ini adalah untuk 

memberikan gambaran secara umum mengenai keseluruhan bab yang dibahas. 

Adapun sistematika penulisan dalam tugas akhir ini sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan 

permasalahan dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori yang digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan 

permasalahan yang menjadi topik dalam tugas akhir yang dilakukan. 
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BAB III PERANCANGAN PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tahapan dari rencana kerja untuk menganalisa dan 

menggambarkan langkah-langkah kerja dalam menyeleksi fitur yang ada dalam 

feature model sebuah Android. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan hasil dari penerapan dan pengujian pada sistem berdasarkan 

perancangan sistem. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat 

dijadikan bahan masukkan bagi penelitian untuk pengembangan selanjutnya. 




