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1 BAB I   

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang Masalah 

Dalam era modern ini kebutuhan masyarakat semakin berkembang. 

Sekarang dimana semua serba praktis. Bidang usaha jasa maupun produk sudah 

banyak yang menawarkan kepraktisan. Salah satu nya yaitu bisnis binatu atau 

laundry. CV Central Laundry merupakan salah satu usaha di bidang jasa laundry 

yang didirikan pada tahun 2001 yang beralamatkan di Jl Nogopuro 4B, Gowok, 

Yogyakarta. 

Dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat banyak bisnis laundry 

yang sudah menggunakan aplikasi web untuk memanajemen pengelolaan data 

laundry dengan tampilan User Interface yang menarik. User Interface merupakan 

bentuk tampilan yang berhubungan langsung dengan pengguna (user). 

Tidak hanya mengedepankan visual dari sebuah aplikasi, User Interface 

juga menentukan bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi tersebut, 

apakah pengguna aplikasi dapat menavigasikan aplikasi dengan mudah atau justru 

akan merasa kesulitan. 

Aplikasi manajemen laundry ini akan dibangun dengan menerapkan 

teknologi Semantic UI untuk tampilan User Interface nya. Semantic UI 

merupakan Front-End Framework CSS yang membantu membuat layout yang 

menarik. Salah satu sisi yang membuat Semantic UI memiliki nilai lebih adalah 

komponen yang lebih lengkap dibandingkan framework atau library CSS lainnya. 
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Berdasarkan penjabaran di atas maka Semantic UI pada Front-End akan 

diterapkan pada sistem manajemen di CV. Central Laundry. Implementasi 

Semantic UI ini diharapkan mampu memberikan tampilan website yang 

userfriendly. 

 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah yang didapat 

adalah bagaimana mengimplementasikan Semantic UI pada Front-End sistem 

aplikasi manajemen berbasis web. 

 Ruang Lingkup 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dijabarkan ruang lingkup 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Implementasi Semantic UI pada front-end aplikasi manajemen 

laundry. 

2. Front-End aplikasi manajemen laundry akan menerapkan komponen 

yang ada pada Semantic UI sesuai dengan kebutuhan sistem yang 

ada.  

3. UI Views Card akan diterapkan pada aplikasi. 

4. Tampilan daftar menu menggunakan UI Views Item. 

5. UI Modules Sidebar akan diterapkan pada aplikasi. 

6. UI Element Button akan diterapkan pada aplikasi. 

7. Tampilan data direpresentasikan dalam bentuk tabel menggunakan 

UI Collections Table. 
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8. UI Element Icon akan diterapkan pada aplikasi. 

9. UI Element Label akan diterapkan pada aplikasi. 

10. Tampilan untuk pengisian data menggunakan UI Collection Form. 

11. UI Modules Dropdown akan diterapkan untuk memlih serangkaian 

value atau nilai dari sebuah list. 

12. UI Modules Modal akan diterapkan pada aplikasi. 

13. Aplikasi dapat diakses atau dijalankan melalui desktop dan mobile. 

14. Admin dan oprasioal mengakses aplikasi melalui desktop. 

15. Owner dapat mengakses melalui mobile dan desktop. 

16. Untuk mengakses aplikasi web diharuskan memiliki koneksi 

internet. 

17. Data yang akan ditampilkan adalah transaksi, data pengguna, data 

pelanggan, daftar harga dan laporan. 

18. Pada aplikasi ini pelanggan sudah menjadi member. 

 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :  

1. Mengimplementasikan Front-End framework yaitu Semantic-UI  pada 

studi kasus CV. Central Laundry. 

2. Menguji tampilan untuk device mobile, tablet dan desktop menggunakan 

tools. 

 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah aplikasi mampu 

memberikan kemudahan bagi Admin untuk mengelola data laundry dan transaksi. 
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 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :  

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab 1 membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

ruang lingkup, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Pada bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang digunakan sebagai 

referensi penulis. Dasar teori yang membahas mengenai penjelasan tentang 

teknologi atau bahasa pemrograman yang digunakan. 

BAB III   METODE PENELITIAN 

Analisis sitem yang akan diterapkan, bahan/data yang dibutuhkan, peralatan 

kebutuhan, prosedur pengumpulan data, analisi kebutuhan sistem, dan 

perancangan sistem yang berisi perancangan antarmuka dan UML/DFD. 

BAB IV    IMPLEMENTASI 

Membahas mengenai penerapan teknologi yang digunakan pada sistem yang 

telah dikembangkan dengan penjelasan pokok pada kode program. 

BAB V     KESIMPULAN 

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. Menyimpulkan hasil 

dari sistem yang telah diimplementasikan dan memberikan beberapa saran 

untuk pengembangan lebih lanjut. 


