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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Perkembangan manusia di zaman yang serba canggih dan semakin maju ini 

membuat orang semakin mencari sesuatu yang dibutuhkan itu dengan cepat dan 

tidak mau susah. Ditambah lagi perubahan gaya hidup dan tuntutan ekonomi, 

sosial menuntut agar seseorang dapat mengatur waktunya seefisien mungkin, baik 

dalam urusan pribadi maupun pekerjaan mereka. Adanya alat komunikasi yang 

membuat hidup ini semakin relevan akan membantu manusia dalam menjalankan 

aktifitas nya pemakaian telepon genggam dan penggunaan media sosial seperti 

whatsapp atau kita sering menyebutnya sebagai WA. 

Menyuci pakaian, meyetrika pakaian merupaka salah satu pekerjaan sehari 

hari dalam kegiatan keseharian, khususnya para ibu rumahtangga, rumah, yang 

sudah pasti membutuhkan waktu dalam pengerjaannya.Tetapi banyak juga 

seorang ibu yang bekerja dan berkencala dalam hal menyuci dan dan menyetrika 

pakaiannya.Perubahan yang demikian menyebakan adanya tuntutan kepraktisan 

dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap jasa cuci dan menyetrika ini 

atau kita sering menyebutnya jasa laundry. Banyaknya masyarakat yang 

menggunakan jasa laundry , membuat suatu peluang bisnis bagi sebagian orang 

untuk membuka usaha laundry ini.  Layanan jasa laundry bisa memudahkan dan 

membantu masyrakat khusus nya para ibu. Laundry adalah salah satu jenis usaha 

yang akan menghemat waktu bagi para pelanggannya. Namun, wacana dalam 

penghematan waktu tetap tidak akan terlaksana jika tempat laundry-nya jauh dari 

tempat pelanggan.   

Perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin canggih membuat 

kebutuhan akan informasi di segala bidang menjadi sangat penting dan  berperan 

dalam membantu usaha laundry, tidak terkecuali pada Sun Laundry. Sun Laundry 

merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang pelayanan jasa laundry, 

dimana pelanggan atau masyrakat yang mau melaundry pakaiannya bisa datang 
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langsung atau menggunakan jasa layanan anter jemput laundry yang disediakan 

oleh Sun laundry.  

Dalam pengelolaan data dan pencatatannya jasa laundry di SUN Laundry 

masih dilakukan secara manual. Semua proses pencatatan data konsumen, 

pelayanan jasa laundry  masih di tulis tangan dalam sebuah buku, bahkan didalam 

buku formatnya juga tidak jelas. Dalam pembuatan nota juga masih dilakukan 

manual, hal ini sering mengakibatkan salah dalam perhitungannya. Karena 

semuanya masih manual sehingga membuat pihak SUN Laundry kesulitan dalam 

melakukan pencarian dan pencatatan dan pembuatan laporan laundry sehingga 

memerlukan  waktu yang cukup lama.Dengan demikian, sangat diperlukannya 

Suatu sistem informasi layanan jasa laundry  di Sun Laundry , agar dapat  

membantu dalam pengelolaan data dan informasi lebih efisien dan efektif  

 

1.2.Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang terjadi di SUN Laundry yaitu : 

1. Semua pencatatan data dari pelanggan, pesanan laundry bahkan laporan di 

catat secara manual, menggunakan buku 

2. Seringnya terjadi kesalahan pada transaksi, seperti salah menulis di nota, 

karena perhitunganya masih menggunakan kalkulator 

3. Membantu merancangan Sistem Informasi layanan jasa laundry pada SUN 

Laundry agar dapat menghasilkan sistem informasi yang informatif, 

efisien  dan efektif 

1.3.Batasan Masalah 

Agar masalah ini tidak terlalu luas, maka perlu dilakukan pembatasan masalah 

yang ada. Batasan masalah yang penulis buat hanya membahas tentang 

pengelolaan data pelanggan, pemesanan jasa laundry , pembuatan nota dan 

pembuatan laporan laundry  
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1.4.Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu merancang dan membangun 

sistem informasi layanan jasa laundry pada SUN laundry, sehingga bisa 

mempermudah dalam pengelolaan data laundry dan pembuatan laporan 

 

1.5.Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari sistem informasi layanan jasa laundry ini sebagai 

berikut : 

1. Adanya sistem informasi layanan laundry yang telah terkomputerisasi  dapat 

memberikan informasi lebih akurat dan efisien kepada pelanggan . 

2. Mempermudah karyawan laundry dalam melakukan pekerjaan terhadap 

proses pemesanan jasa laundry dan pembuatan nota laundry serta 

pembuatan laporan  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Skripsi ini merupakan gambaran umum mengenai isi 

dari keseluruhan pembahasan, yang bertujuan memudahkan pembaca dalam 

mengikuti alur pembahasan yang terdapat dalam penulisan Skripsi ini. 

Berikut ini merupakan sistematika penulisan yang terdapat dalam Skripsi ini 

sebagai berikut :  

BAB I 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Dalam bab ini telah diuraikan tentang penjelasan umum 

dari pemasalahan yang dibahas berkaitan dengan 

penyusunan Skripsi ini yang meliputi latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, manfaat dan tujuan 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II 

 

 

 

 

LANDASAN TEORI 

Bab landasan teori merupakan tinjauan pustaka, mengurai 

teori – teori yang mendukung judul, dan melandasari 

pembahasan secara detail. Landasan teori dapat berupa 

definisi – definisi atau model yang langsung berkaitan 
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BAB III 

 

 

 

 

 

BAB IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

dengan ilmu atau masalah yang diteliti. Pada bab ini juga 

dituliskan tentang tools (komponen) yang digunakan untuk 

pembuatan aplikasi atau untuk keperluan penelitian.  

METODOLOGI PENELITIAN 

Bab metodologi penelitian ini menjelaskan tentang 3 

bagian utama yaitu model pengembangan perangkat lunak, 

metode penelitian, dan tools (alat bantu dalam analisis dan 

merancang sistem informasi) pada SUN Laundry 

Pangkalpinang. 

PEMBAHASAN 

Bab ini dibahas mengenai struktur organisasi, jabaran tugas 

dan wewenang, analisa masalah sistem yang berjalan, 

analisa hasil solusi, analisa kebutuhan sistem usulan, 

analisa sistem dan proses pembuata aplikasi yang meliputi 

proses bisnis, Activity Diagram, Analisa Keluaran, Analisa 

Masukan, Indentifikasi Kebutuhan,Use Case Diagram, 

Deskripsi Use Case, ERD, Transformasi ERD ke LRS, 

LRS, Tabel, dan Spesifikasi Basis data, Class Diagram. 

PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil selama 

menganalisa sistem dan saran – saran sebagai ilmu 

pengetahuan mengenai sistem yang akan dibangun. 

 

 

 

 

 

 


