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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi membuat berbagai aktivitas dalam 

kehidupan manusia mengalami evolusi. Kondisi dinamis ini memunculkan 

terobosan-terobosan sistem informasi sebagai jawaban atas sistem lama. Sistem 

yang dilakukan secara konvensional mulai ditinggalkan dan beralih ke sistem 

komputerisasi, yang dirasa lebih cepat dan akurat dalam penyampaian informasi 

serta kecepatan pengolahan data seperti mengelola berbagai laporan transaksi, 

mengelola data perusahaan maupun data lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan. 

Penyampaian informasi memiliki peran yang sangat penting bagi setiap perusahaan, 

terutama pada perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat rutinitas yang tinggi 

dan memiliki data yang harus diolah. dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (IPTEK) yang semakin berkembang pesat seperti saat ini, hampir semua 

aktifitas kehidupan manusia bergantung pada teknologi. Dengan adanya teknologi 

dapat membantu dalam peningkatan efisiensi kerja. Internet merupakan fasilitator 

penyebaran informasi dan komunikasi tanpa batas ke berbagai pihak. Internet yang 

awalnya digunakan untuk pertahanan dan keamanan serta pendidikan saat ini telah 

berkembang menjadi perangkat pendukung bisnis yang sangat berpengaruh. 

Banyak instansi pemerintah maupun swasta menggunakan teknologi internet untuk 

menunjang proses kerja dalam mencapai hasil yang optimal.  

Sistem yang dilakukan secara konvensional mulai ditinggalkan dan beralih ke 

sistem komputerisasi, yang dirasa lebih cepat dan akurat dalam penyampaian 

informasi serta kecepatan pengolahan data seperti mengelola berbagai laporan 

transaksi, mengelola data perusahaan maupun data lainnya yang dibutuhkan oleh 

perusahaan. Penyampaian informasi memiliki peran yang sangat penting bagi setiap 

perusahaan, terutama pada perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat rutinitas 

yang tinggi dan memiliki data yang harus diolah. 

Pengolahan data pada CV. Damar Adhirajasa masih sederhana, banyaknya 

data pada transaksi layanan terkadang menimbulkan penumpukan data. Salah satu 
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contohnya adalah penyusunan data transaksi layanan yang terkadang hilang 

dikarenakan suatu Kendala, kesalahan komunikasi, minim nya informasi layanan 

apa saja yang disediakan dan juga dalam mempromosikan layanan jasanya masih 

menggunakan kartu nama yang disebarkan oleh pihak pegawai biro jasa dengan 

cara menyebarkan kartu nama kepada masyarakat, sistem ini dinyatakan 

membutuhkan waktu yang panjang dan kurang efektif, efisien, dan detail. Dengan 

permasalahan yang ada didapatkan solusi untuk meningkatkan pelayanan jasa pada 

CV. Damar Adhirajasa sehingga memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada 

masyarakat dalam pelayanan jasa yang di inginkan untuk menghemat waktu dan 

pekerjaan pelanggan. Maka dibuatlah “Aplikasi Pelayanan Jasa Berbasis Android 

Untuk Meningkatkan Pelayanan di CV. Damar Adhirajasa” yang diharapkan akan 

mempermudah dan memberikan kenyamanan untuk pelanggan CV. Damar 

Adhirajasa. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Fitrianto pada tahun 2020 

mengenai Aplikasi Pelayanan Jasa Auto Detailling Di Perusahaan Jcar Pangkal 

Pinang Berbasis Android menghasilkan pemesanan yang lebih efektif, yang mudah 

diakses oleh semua golongan dengan menggunakan android, yang dimana bersifat 

Mobile tanpa harus datang ketempat[1]. Aditya Wicaksono pada tahun 2019 

mengenai Aplikasi Pelayanan Jasa Kredit Alat Elektronik dan Furniture Mahkota 

Elektronik Berbasis Android menghasilkan Aplikasi ini mempermudah pelanggan 

dengan pelayanan jasa yang baik berupa aplikasi berbasis android, dimana 

pelanggan juga dapat melihat informasi barang yang dipesan dan juga barang yang 

dikredit[2]. Penelitian yang dilakukan oleh Tio Fajri Aulia pada tahun 2021 

mengenai Aplikasi Pelayanan Jasa Pada Laundry Berbasis Android di Bisnis 

Laundry BTP ini Memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam pencarian 

informasi yang dijalani pada pakaian serta dalam proses permintaan penjemputan 

pakaian dan juga menyediakan informasi proses laundry kepada pelanggan[3]. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yoko Andramawan, Khairul Ummi, Alfa Saleh 

pada tahun 2018 mengenai Rancang Bangun Aplikasi Pemesanan Jasa Perbaikan 

Komputer, Laptop, dan Smartphone Berbasis Android hal ini sangat bermanfaat 

untuk sebagian orang dikarenakan untuk  siapa saja bisa mendaftar dan langsung 

memesan jasa perbaikan elektronik[4]. Penelitian yang dilakukan oleh Johan 
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Wahyudi pada tahun 2019 mengenai Aplikasi rental mobil ini para pelanggan dapat 

memesan mobil dengan mudah, dengan adanya aplikasi Mobile setiap pelanggan 

dapat melihat informasi mobil yang akan disewa apakah tersedia karena informasi 

mobil dapat dilihat hanya dalam sebuah aplikasi Mobile[5]. 

1.2 Rumusan Masalah  

Pada analisa diatas CV. Damar Adhirajasa ini dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana efektivitas dan efisiensi proses pelayanan jasa pada CV. Damar 

Adhirajasa? 

2. Bagaimana mengetahui pola pelayanan yang baik? 

3. Bagaimana metode mempromosikan yang lebih efisien? 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian  

Tujuan dan manfaat penelitian yang akan didapatkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagi berikut : 

1. Untuk merancang suatu sistem informasi yang berguna dalam mengolah data 

pelayanan jasa 

2. Untuk melihat sejauh mana sistem yang dirancang dapat mengatasi 

permasalahan-permasalahan pelayanan jasa yang baik pada CV. Damar 

Adhirajasa. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. CV. DAMAR ADHIRAJASA 

Penelitian ini di harapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan jasa yang 

lebih efektif, akurat dan juga sebagai media alternatif penyedia informasi, sehingga 

memudahkan pengguna mendapatkan informasi tentang CV. Damar Adhirajasa. 

2. ISB ATMA LUHUR 

Penelitian ini dapat dijadikan koleksi pustaka perpustakaan ISB Atma Luhur 

khususnya dalam bidang Pelayanan Jasa.  
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3. PENULIS 

Penulis dapat memperoleh ilmu serta pengetahuan secara langsung mengenai 

pentingnya pelayanan jasa yang baik atas kinerja pelayanan jasa di CV. Damar 

Adhirajasa guna mencapai efektivitas dan efisiensi.  

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :   

1. Aplikasi pelayanan jasa di CV. Damar Adhirajasa berbasis android yang 

peneliti buat dimulai dari pelayanan jasa pengurusan dan system pengelolaan 

data. 

2. Sistem transaksi ini masih terbilang sederhana, dan juga untuk 

pembayarannya masih menggunakan upload foto bukti untuk pembayaran 

transfer. 

3. Pada aplikasi pelayanan jasa ini, hanya mencakup mengenai informasi jasa 

apa saja yang di sediakan CV. Damar Adhirajasa, pengolahan data, keluhan 

dan riwayat transaksi.  

4. Aplikasi ini hanya bisa digunakan minimal oleh android versi 5.0 sampai 

android versi 11.0 maksimalnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan gambaran isi laporan 

ini sehingga memberikan kemudahan untuk melihat isi dari laporan ini. Aplikasi 

pelayanan jasa berbasis android untuk meningkatkan pelayanan di CV. Damar 

Adhirajasa. Laporan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan pokok pikiran tiap-

tiap bab sebagai berikut : 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, dan tujuan penulisan laporan tersebut, dijelaskan juga batasan masalah, 

dan sistematika penulisan. 

BAB 2 LANDASAN TEORI 

Berisi tentang dasar teori yang mendukung dan mendasari penulisan skripsi 

ini, yaitu mengenai definisi-definisi, penjelasan mengenai perangkat lunak yang 

digunakan untuk pembuatan aplikasi, Jurnal-jurnal referensi yang harus diberi 

penomoran dengan superscript. 

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Membahas mengenai motode penelitian, teknik pengumpulan data, alat bantu 

pengembangan sistem, software dan Tools yang digunakan.  

BAB 4 PEMBAHASAN 

Berisi tentang analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil solusi, 

analisis kebutuhan sistem usulan, analisis sistem, perancangan sistem serta 

menguraikan model, metode dan Tools pengembangan software. Implementasi 

berisi pengujian terhadap hasil yang diperoleh dari tahap pembuatan aplikasi 

kemudian mengimplementasikan ke perangkat smartphone. 

BAB 5 PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terkahir dimana bab ini memberikan kesimpulan yang 

didapat setelah melakukan penelitian dan keseluruhan bab serta saran-saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan. 


