
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemajuan diera digital, khususnya dibidang teknologi informasi 

merupakan salah satu pemicu terjadinya perubahan pola pikir manusia untuk 

dapat memperoleh informasi secara cepat dan tepat. Menjadikan internet 

sebagai salah satu media komunikasi sangat besar manfaatnya bagi 

masyarakat yang membutuhkan informasi secara cepat  tanpa terhalang oleh 

jarak dan waktu. Penyebaran teknologi informasi dapat dimanfaatkan  untuk 

memberikan kemudahan dalam pemrosesan data menjadi informasi dalam 

dunia usaha maupun dunia kerja. Tanpa menggunakan teknologi informasi, 

suatu pelayanan yang dilakukan akan terasa banyak membuang waktu dan 

tenaga. 

Oleh karena itu teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk 

membantu para pemilik usaha jasa, misalnya laundry. Pada umumnya 

pelanggan harus datang langsung ke tempat laundrynya . Pada sebagian besar 

jasa laundry masih menggunakan cara manual dalam pencatatan transaksi. 

Permasalahannya yang terjadi dalam  jasa laundry manual adalah tidak 

efisiennya waktu yang digunakan, kesulitan dalam mendapatkan data dengan 

online dan akurat serta resiko hilang dan rusaknya data yang ditulis secara 

manual, maka dibuatlah sistem transaksi online menggunakan pengolahan 

database agar pengolahan data menjadi terintegrasi dan terorganisasi dalam 

satu tempat penyimpanan memudahkan pihak jasa laundry dalam proses 

pengambilan dan pengantaran laundry juga memperkecil kesalahan-kesalahan 

yang mungkin terjadi. Sistem transaksi ini diharapkan dapat memesan laundry 

dengan online. Untuk merealisasikan hal tersebut diatas, dicoba untuk 

membuat suatu program ‘Sistem Informasi Delivery Order Laundry Berbasis 

Web Mobile’. 
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1.2 Tujuan 

Tujuan dari Proyek Akhir ini adalah membuat Sistem Informasi  

Delivery Order Laundry Berbasis Web Mobile yang dapat meningkatkan 

efisiensi waktu dan tenaga dalam  mengatur setiap transaksi pemesanan dan 

pengambilan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pembuatan tugas akhir ini dibatasi hanya pada masalah yang terdapat 

di dalam bagian sistem transaksi yang meliputi : 

1. Menangani pelanggan yang sudah menjadi member.  

2. Pembayaran dilakukan secara cash dan sistem transaksi ini 

belum ada system diskon atau kupon. 

3. Sistem satuan laundry setel dengan menggunakan kategori 

paket. 

4. Menangani pemesanan dalam radius 5 km di sepanjang Jl. 

Galagahsari  dan tidak bisa menapilkan peta secara real time. 

5. Dalam menentukan harga perstelnya masih mengunakan sistem 

statis. 

 

 

 

 


