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BAB 1 

PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG 

Dalam era globalisasi ini, teknologi sudah berkembang dengan sedemikian 

pesat. Perkembangan ini telah membuat banyak kreasi baru dalam bidang 

perekonomian untuk memajukan sebuah instansi. Akan tetapi kemajuan belum 

dapat dirasakan oleh FAMILY JAYA LAUNDRY karena hingga saat ini belum 

memanfaatkan media teknologi informasi untuk promosi layanan dan jasa yang 

disediakan. FAMILY JAYA LAUNDRY merupakan sebuah usaha kecil 

menengah yang bergerak dalam bidang jasa laundry. Perusahaan ini memiliki 

jumlah karyawan sebanyak 4 (empat) orang yang dapat melayani keperluan 

konsumen dengan profesional. Hal ini mendorong untuk dilakukan perancangan 

sebuah aplikasi berbasis desktop dengan menggunakan sebuah model sebagai 

referensi perancangan dengan menerapkan prinsip kerja yang terdapat pada model 

prototype. Aplikasi dirancang bertujuan untuk mengelola data pesanan dan 

mempromosikan FAMILY JAYA LAUNDRY. Dengan menggunakan data yang 

berasal dari pesanan pelanggan sebagai data sumber.  

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah disampaikan, maka dapat 

dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara agar pengelolaan data pesanan pada FAMILY JAYA 

LAUNDRY dapat terkelola dengan mudah? 

2. Bagaimana cara agar aplikasi semudah mungkin dapat digunakan oleh 

pengguna? 

1.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang dibahas dalam sistem pelayanan jasa laundry pada 

FAMILY JAYA LAUNDRY adalah sebagai berikut : 

1. Pembayaran pada laundry tidak termasuk dalam sistem ini. 

2. Data yang digunakan berasal dari pesanan pelanggan. 
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3. Aplikasi ini memberikan layanan pelanggan untuk bisa memesan 

pelayanan pada laundry kiloan yang meliputi; 

- Setrika 

- Cuci Kering 

- Setrika Ekspress 

- Cuci Ekspress 

1.3 Tujuan Penelitian 

Membuat sistem yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam 

pencatatan pesanan pada FAMILY JAYA LAUNDRY. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat bagi IPTEK : 

1. Meningkatkan pemahaman tentang proses transaksi melalui sebuah 

aplikasi.. 

2. Mengembangkan kemampuan pengguna dalam penggunaan aplikasi. 

Manfaat bagi pengguna : 

1. Memudahkan pengguna dalam melakukan pengolahan data pesanan dan 

transaksi toko. 

2. Membuat proses transaksi menjadi lebih efektif dan efisien. 
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