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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penerapan sistem informasi berbasis website pada suatu perusahaan sangat 

dibutuhkan, karena perkembangan teknologi yang sangat pesat menuntut suatu 

perusahaan untuk memperoleh informasi yang lebih cepat dan akurat. Adanya 

sistem informasi yang tepat dan akurat dapat mengurangi terjadinya kesalahan yang 

tidak diinginkan, sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih efisien dan 

kecepatan operasional instansi. Pemanfaatan sistem informasi yang mendukung 

membuat kinerja suatu perusahaan akan terlaksana dengan baik seperti halnya 

pengolahan data lebih cepat, transaksi lebih cepat, penyimpan data akan lebih 

mudah dan keputusan yang diambil akan lebih tepat.  

CV Jimi Jaya Makmur adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan 

atau jasa laundry yang berada di Surabaya. Layanan yang ditawarkan oleh CV Jimi 

Jaya Makmur di antaranya adalah Cuci Express, Cuci Reguler, Premium Cleaning 

Care Sepatu & Tas Branded, Cuci Karpet, Cuci Sofa, dll. Salah satu kegiatan pada 

CV Jimi Jaya Makmur adalah proses pencatatan pengambilan baju laundry. Saat ini 

Jimi Laundry dalam mengelola semua transaksinya masih secara manual yaitu 

dengan menggunakan nota dalam setiap pencatatannya. Nota tersebut dibagi atas 3 

yaitu warna putih untuk pelanggan, warna merah untuk output pada baju laundry, 

dan warna kuning untuk arsip perusahaan.  

Namun terdapat permasalahan dalam mengelola/mencatat semua transaksi 

kedalam nota tersebut. Permasalahan yang terjadi adalah sering terjadinya 
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kesalahan dalam pencatatan (operasionalnya) seperti sering terjadinya kesalahan 

pencatatan saat pengambilan baju laundry. Akibatnya ketika melakukan pengelolaan data 

seperti pencatatan buku besar (rekap) data yang dibutuhkan tidak lengkap, kesulitan dalam 

mencari data, bahkan dokumen sering terselip dan hilang karena tidak ada cadangan (back-up).  

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka dibutuhkan suatu solusi guna 

memecahkan permasalahan yang ada. Solusi yang hendak diajukan adalah merancang bangun 

aplikasi pencatatan pengambilan baju laundry pada CV Jimi Jaya Makmur, yang memudahkan 

pegawai melakukan proses transaksi dengan cepat, lengkap dan terperinci. Berdasarkan solusi 

tersebut diharapkan semua proses transaksi dapat berjalan lebih maksimal. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan, maka dapat di rumuskan 

masalah yaitu bagaimana merancang dan membangun aplikasi pencatatan pengambilan baju 

laundry pada CV Jimi Jaya Makmur? 

1.3 Batasan Masalah 

Dengan adanya rumusan masalah, maka penulis menentukan batasan masalah dalam 

aplikasi ini adalah sebagai berikut : 

1. Sistem ini hanya membahas tentang proses proses pencatatan pengambilan baju laundry. 

2. Sistem ini meliputi proses pendaftaran customer, pencatatan pengambilan baju, dan 

pembayaran. 

3. Aplikasi ini berbasis web dengan menggunakan database MySQL. 

4. Aplikasi ini hanya dibuat untuk proses pencatatan pengambilan baju laundry pada CV Jimi 

Jaya Makmur. 

5. Hak akses/pengguna aplikasi ini hanya untuk Pegawai. 
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1.4 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut 

: 

1. Menghasilkan aplikasi pencatatan pengambilan baju laundry pada CV Jimi Jaya Makmur. 

2. Menghasilkan aplikasi yang dapat mencatat proses pengambilan baju laundry dan 

menghasilkan laporan transaksi yang akurat sesuai permintaan owner CV Jimi Jaya 

Makmur. 

1.5 Manfaat 

Dari adanya aplikasi pencatatan pengambilan baju laundry ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Memberikan kemudahan dalam hal pengarsipan/penyimpanan data transaksi laundry, 

sehingga lebih terjamin keamanan data dan efisiensi waktu dalam kegiatan pencarian data 

sesuai kebutuhan . 

2. Menghasilkan laporan transaksi laundry. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran terhadap masalah yang akan dibahas, maka sistematika 

penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan. Di bab ini terdapat penjelasan 

mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan pembuatan 

aplikasi, manfaat yang diharapkan dari adanya aplikasi, dan sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI 
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Pada bab II menjelaskan gambaran umum mengenai CV Jimi Jaya Makmur tentang 

profil instansi, struktur organisasi yang bersangkutan dalam operasional rutin. 

BAB III LANDASAN TEORI 

Pada bab III merupakan penjelasan dari teori-teori yang berhubungan dengan 

proses pencatatan pengambilan baju laundry. Selain itu terdapat teori yang 

mendukung dalam proses analisa, perancangan, dan pembuatan aplikasi. 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Pada bab IV menjelaskan hasil yang didapatkan dari kerja praktik. Hasil tersebut 

adalah analisa sistem saat ini di CV Jimi Jaya Makmur yang tergambar di dalam 

document flow. Selain itu juga terdapat penjelasan dari rancangan sistem sesuai 

prosedur yang meliputi alur sistem baru yang tergambar di dalam system flow, 

perancangan database, perancangan desain input dan output, dan implementasi 

sistem. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari adanya aplikasi yang telah dibuat. Selain itu juga terdapat 
saran yang dapat diterapkan untuk pengembangan dan perbaikan dari aplikasi yang telah 
dibuat. 


