
 
 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

  Kemajuan teknologi yang semakin maju seperti sekarang ini sangat 

berpengaruh besar untuk penulis, jika penulis lambat untuk mengatasinya penulis 

akan ketinggalan jauh.Oleh karena itu penulis membutuhkan sistem informasi 

yang sangat cepat,tepat dan efisien. 

Disini penulis akan membahas tentang Sistem Infomasi Jasa Pencucian di 

CV. MIANDA KARYA di Pangkalpinang di Jl. Setia Budi Rt.03/02 Kel. Keramat 

Pangkalpinang. CV. MIANDA KARYA yang di miliki oleh Bapak H. M. Yusuf 

Alin yaitu pengusaha asal Pangkalpinang. CV. MIANDA KARYA merupakan 

usaha yang bergerak dibidang pencucian mobil,untuk menunjang kemajuannya 

CV. MIANDA KARYA ini harus memiliki sistem yang dapat memberikan 

informasi yang dibutuhkan dengan cepat. Dalam hal ini komputer sangatlah 

berpengaruh besar untuk memajukan perusahaan dan perlu didukung juga oleh 

Sumber Daya Manusia yang dapat mengelola dan menangani serta 

memeliharanya. 
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2. Masalah 

CV. MIANDA KARYA sebagai salah satu perusahaan yang bergerak 

dibidang pencucian mobil. Tidak banyak berbeda dengan perusahaan-perusahaan 

Jasa Pencucian lainnya yang dalam menjalankan kegiatan dihadapkan pada 

berbagai macam problem yang harus dicari jalan keluar demi kemajuan 

perusahaan. 

Karena sistem jasa pencucian yang dilakukan oleh CV. MIANDA 

KARYA belum terkomputerisasi, maka dalam pencarian data dan pembuatan 

laporan mengalami kesulitan, sehingga akan banyak memakan waktu pemilik jika 

ingin meminta data penjualan/laporan penjualan. 

 

 

 
 



 
 

 

3. Tujuan Penulisan 

Pada CV. MIANDA KARYA, maka tujuan penulisan ini adalah : 

Dapat mengetahui masalah yang dihadapi oleh CV. MIANDA KARYA dalam 

bidang penjualan jasa. 

a. Sebagai bahan perbandingan antara teori yang penyusun dapatkan dimeja 

perkuliahan dengan praktek yang dikerjakan diperusahaan. 

b. Diharapkan dengan penerapan sistem yang diusulkan beban kerja dibagian 

penjualan jasa dapat dipermudah sehingga informasi yang dibutuhkan akan jadi 

lebih cepat, akurat, tepat waktu dan efisien. 

 

4. Batasan Permasalahan 

Dalam memusatkan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang dari 

pokok pembahasan maka penulis membatasi masalah sekaligus mempersempit 

ruang lingkup dalam melakukan pembahasan. Penulis membatasi ruang lingkup 

permasalahan hanya pada sistem pencucian mobil yang meliputi : 

a. Proses Pemesanan Pencucian Dan Pembayaran 

b. Proses Pembuatan laporan Penjualan 
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5. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan 

yang membicarakan tentang cara-cara melaksanakan penelitian yaitu meliputi 

kegiatan-kegiatan materi, mencatat,merumuskan, menganalisa, sampai menyusun 

laporannya berdasarkan fakta atau gejala ilmiah. Dalam rangka melengkapi data-

data atau informasi maka penulis memperoleh data-data yang dibutuhkan melalui 

beberapa metode, antara lain dengan melakukan studi pendahuluan, pada tahap 

awal ini dilakukan pengumpulan data / materi penulisan dengan cara : 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

a. Tinjauan Lapangan 

Tinjauan lapangan dilakukan untuk memperoleh data sebagai bahan 

analisa. Tinjauan lapangan ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu : 

1) Pengamatan (Observasi) 

Dengan mengadakan pengamatan langsung ke CV. MIANDA KARYA 

yang ada hubungannya dengan sistem pencucian mobil  agar data yang 

diperoleh lebih lengkap. 

2) Wawancara (Interview) 

Pada kegiatan ini, diajukan pertanyaan lisan kepada pemilik untuk 

melengkapi data-data yang akan diperoleh. Wawancara dilakukan pada CV. 

MIANDA KARYA terkait dengan sistem pencucian mobil. 

b. Penelitian Kepustakaan 

Penulisan dilakukan dengan mempelajari berbagai referensi dari buku 

serta bahan-bahan pustaka lain atau sumbre-sumber lain dari internet yang 

berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. 

c. Analisa sistem  

Salah satu pendekatan pengembangan sistem adalah pendekatan analisa    

object Oriented.Pendekatan Object Oriented dilengkapi dengan alat-alat teknik 

pengembangan sistem yang hasilnya akan didapat sistem yang Object Oriented 

yang dapat didefinisikan dengan baik dan benar dan jelas. 
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6. Sistematika Penulisan 

Agar penulisan  lebih terarah, maka penulis berusaha untuk sebisa 

mungkin menyusun secara sistematis sehinga diharapkan tahap-tahap 

pembatasannya akan nampak jelas kaitannya antar bab satu dengan yang 

lainnya.Untuk mencapai maksud tersebut, maka penulis akan memecahnya ke 

dalam beberapa bab yang akan diuraikan secara singkat sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi mengenai latar belakang,masalah,tujuan penulisan, ruang 

lingkup/batasan masalah, metode penelitian yang dilakukan serta 

sistematikapenulisan. 

 

 

BAB II ORGANISASI 

Pada Bab II ini penulis menjelaskan tentang sejarah singkat CV. 

MIANDA KARYA, serta tugas dan wewenang yang ada pada ruang lingkup CV. 

MIANDA KARYA. 

 

BAB III INFRASTRUKTUR 

Pada Bab ini penulis menguraikan mengenai spesifikasi Software dan 

Hardware yang dibutuhkan dalam mengolah data dan membuat laporan-laporan 

yang ada di CV. MIANDA KARYA. 

 

BAB IV STUDY KASUS 

Bab ini menguraikan tentang proses bisnis, aturan bisnis, sistem 

usulan,dan rancangan basis data. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian yang terakhir dari bab yang menguraikan 

kesimpulan dari keseluruhan bab serta saran-saran yang di harapkan dapat 

bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan CV. MIANDA KARYA. 
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