
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi dan komunikasi pada masa sekarang ini telah mengalami 

perkembangan dengan pesat. Hal ini diikuti oleh banyaknya aktivitas-aktivitas 

kehidupan manusia yang mencapai standar baru. Kecepatan dan ketepatan menjadi 

syarat utama dari segala bentuk proses dan kebutuhan yang dilakukan oleh 

manusia, terlebih dalam hal kebutuhan informasi. Media yang paling yang paling 

banyak digunakan dalam memenuhi kebutuhan informasi dan komunikasi tersebut 

adalah komputer dan telepon seluler yang semakin disempurnakan dengan adanya 

internet. Internet menjembatani perpindahan informasi dari berbagai tempat tanpa 

dibatasi ruang dan waktu dalam waktu yang singkat.  

Dalam dunia bisnis, dampak positif teknologi itu kini tidak hanya bisa 

dirasakan oleh bisnis dengan skala besar. Usaha kecil menengah yang dijalankan 

dengan melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan 

usahanya akan dapat mempermudah para pelaku usaha untuk menunjang aktivitas 

bisnisnya. Keterlibatan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini akan 

membuat usaha menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih dapat diandalkan untuk 

meminimalkan adanya kesalahan manusia.  

Bisnis laundry sebagai bisnis yang berjalan di bidang jasa pun dirasa akan lebih 

mudah apabila memasukkan unsur teknologi dan informasi di dalamnya. 

Berdasarkan hal tersebut, muncul lah ide untuk membuat aplikasi antar-jemput 

laundry yang digunakan oleh kurir pengantar dan penjemput laundry untuk 

mendata pakaian masuk dan mendata pelanggan baru secara tepat waktu untuk 

dikirimkan kepada admin. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu menjalankan 

bisnis laundry secara efisien dan memberikan kemudahan baik kepada kurir untuk 

bertransaksi dengan pelanggan maupun kepada admin untuk melakukan 

pengolahan data.  



Aplikasi Mobile Monitoring Laundry (Repoting) Berbasis Android penulis 

Liska Adini Prodi D3 Teknik Telekomunikasi, Fakultas Ilmu Terapan, Universitas 

Telkom. Aplikasi monitoring mobile laundry ini dibuat dengan harapan dapat 

memudahkan pemilik laundry melakukan pengawasan yang efisien guna 

membantu melakukan proses monitoring. Kemudian aplikasi ini juga diharapkan 

dapat membantu pemilik laundry dengan memberikan informasi mengenai data 

pelanggan laundry, jumlah uang kas perhari/perbulan, beserta jumlah pendapatan 

dan jumlah pakaian yang masuk tiap harinya nya dengan hanya membuka aplikasi 

Android lewat media handphone. Para pengguna dapat menggunakan system 

mobile monitoring ini dari jarak jauh tanpa harus berada terus menerus di depan 

komputer. 

Pembuatan Aplikasi antar jemput laundry berbasis web service pada platform 

android penulis Yenita Dwi Setiyanati, R. Riza Isnanto, Kurniawan Teguh 

Mantono. Program Studi Sistem Komputer Fakultas Universitas Diponogoro. 

Penelitian ini telah menghasilkan sebuah aplikasi antar jemput laundry pada 

palyform android yang dibuat menggunakan Bahasa pemrograman java dan akses 

berbasis data melalui web service yang dapat digunakan untuk mendata pakaian 

yang masuk dan keluar laundry maupun mendata pelanggan yang akan 

menggunakan jasa laundry secara tepat waktu. 

Rancang bangun sistem informasi manajemen laundry berbasis android dengan 

metode extreme programing penulis Nur Ahmad Hamidi Universitas Islam Sultan 

Kalijaga. Pada aplikasi disajikan fitur pembuatan nota, pendataan pakaian 

pelanggan yang belum diambil, informasi pendataan laundry berdasarkan periode 

tertentu dalam setelan akun. 

Penelitian Aplikasi Laundry Disusun Agustian, Muhammad Ariswandi, Markus 

Simatupang, Pria Prapanca. Mempermudah proses transaksi di laundry, 

Mempermudah data transaksi, mempermudah status laundry. 

Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Jasa Laundry pada Hello Laundry, 

Penulis Rakasiwi Syarief Hidayat. Hello Laundry yang beralamat di Jalan 

Depoksari Raya No 14 B Semarang, dimana  usaha laundry ini menyediakan jasa 

cuci kiloan diantaranya jasa cuci dan kering, cuci dan kering dan setrika, cuci bed 



cover, cuci selimut tipis sampai selimut tebal. Selama ini proses administrasi 

pelayanan masih menggunakan kegiatan manual. Transaksi penerimaan laundry 

masih di catat dalam nota penerimaan laundry. Sehingga untuk melakukan 

pencarian data mengalami kesulitan dan membutuhkan proses yang lama. Serta 

untuk mengetahui pendapatan laundry juga harus melakukan rekapitulasi semua 

nota penerimaan laundry. Selain itu pendataan pembelian barang untuk keperluan 

Hello laundry juga masih menggunakan pendataan manual sehingga untuk 

mengetahui jumlah pengeluaran laundry membutuhkan waktu yang relatif lama. 

Untuk itu diharapkan ingin dibuat sistem informasi agar pencatatan pengeluaran 

dan pendapatan laundry dapat berjalan cepat, efektif dan efesien. 

Berdasarkan uraian diatas, solusi yang akan diangkat dalam penulisan laporan 

ini berjudul “ Rancang Bangun Aplikasi Jasa Laundry Berbasis Andorid “. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa 

masalah yang dapat dikemukakan dalam penulisan laporan skripsi ini : 

 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang diatas berbagai macam permasalahan yang dapat 

diidentifikasi, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara mempermudah proses transaksi dan antar jemput laundry? 

2. Bagaimana mendata pakaian masuk dan data pelanggan baru ? 

3. Bagaimana merancang aplikasi android untuk pihak laundry untuk menerima 

dan melakukan respon terhadapan konsumen yang telah melakukan transaksi ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam pembuatan Skripsi ini penulis memiliki batasan – batasan masalah yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pembuatan Aplikasi jasa laundry berbasis Android menggunakan bahasa 

pemrograman Java Development kit 



2. Aplikasi ini tidak ada form login dikarnakan semua masyarakat bisa 

mengunakannya dan aplikasi ini hanya bisa di pakai di sekitaran pangkalpinang. 

3. Pembuatan database menggunakan MYSQL. 

 

1.4 Metedologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu sebagai berikut  

 

1.4.1 Model pengembangan perangkat lunak  

1. Model Waterfall. 

Dalam model pengembangan perangkat lunak ini, penulis menggunakan 

model waterfall atau model air terjun. 

 

1.4.2 Metode Penelitian dalam Pengembangan Perangkat Lunak 

1. Metode Berorintasi Objek 

Metode berorientasi objekadalah suatu strategi pembangunan perangkat lunak 

yang mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan objek yang berisi data 

dan operasi yang diberlakukan terhadapnya. Metode berorientasi objek merupakan 

suatu cara bagaimana sistem perangkat lunak dibangun melalui pendekatan objek 

secara sistematis. Metode berorientasi objek didasarkan pada penerapan prinsip-

prinsip pengelolaan kompleksitas. Metode berorientasi objek meliputi rangkaian 

aktivitas analisis berorientasi objek, perancangan berorientasi objek, pemrograman 

berorientasi objek, dan pengujian berorientasi objek. 

 

1.4.3 Alat Bantu Pengembangan Sistem 

Perangkat bantu atau kakas otomatis dan semi-otomatis yang akan digunakan 

untuk mendukung proses dan metode. 

1. Unified Modelling Languange (UML) 

Adapun alat bantu pengembangan sistem yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah menggunakan Unified Modelling Languange (UML). UML 

adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industry untuk 



mendefinisikan requirement, membuat analisis dan desai, serta menggambarkan 

arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek.  

Berikut ini akan dijelaskan diagram yang paling sering digunakan dalam 

pembangunan aplikasi berorientasi objek, yaitu use case diagram, activity diagram,  

class diagram, dan sequence diagram. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan Penelitian dari Aplikasi Laundry ini antara lain : 

1. Mempermudah Proses Transaksi, pesan dan antar Laundry. 

2. Mempermudah Admin melihat berapa banyak pelanggan. 

3. Pelanggan tidak perlu datang ketempat laundry karna sudah ada aplikasi dan 

waktu yang diperlukan lebih singkat. 

4. Sebagai salah satu syarat kelulusan semester 8 yang merupakan laporan skripsi 

pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Atma Luhur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan laporan skripsi ini bertujuan agar proses dokumentasi 

pembuatan laporan secara terstruktur sehingga mudah dipahami. Adapun 

sistematika penulisan laporan ini terdiri dari 5 ( lima ) bab yaitu sebagai berikut : 

 

1) Bab I Pendahuluan 

Bab ini merupakan awal yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, 

metodelogi penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisannya 

 

2) Bab II Landasan Teori 

Bab ini membahas mengenai berbagai landasan teori yang digunakan dalam 

penelitian serta disesuaikan dengan batasan permasalahan yang dihadapi untuk 

memaksimalkan laporan yang akan di buat. 

 

3) Bab III Metode Penelitian 

Bab ini akan membahas metodologi yang digunakan dalam membangun aplikasi 

yang terdiri dari metode pengembangan perangkat lunak, metode penelitian 

dalam pengembangan perangkat lunak dan alat bantu pengembangan sistem. 

 

4) Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini menjelaskan Struktur organisasi, jabatan tugas dan wewenang, analisa 

masalah sistem yang berjalan, analisa hasil solusi, analisa kebutuhan sistem 

usulan, analisa sitem, perancangan sistem, hasil aplikasi dan mempaparkan 

metode yang digunakan. 

 

5) Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari penulisan penelitian dan saran untuk 

pengembangan aplikasi program yang dikembangkan 

 


