
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi saat ini berkembang dengan sangat pesat. 

Hal ini berhubungan erat dengan kebutuhan manusia akan teknologi informasi yang 

identik dengan era masyarakat digital. Dengan teknologi sistem informasi dapat 

mempermudah pekerjaan manusia, karena mampu menumbuhkan kinerja yang 

baik. Banyak orang-orang menginginkan pekerjaan yang praktis, hemat dengan 

waktu yang dibayar dengan uang tetapi tidak mengerjakan pekerjaan tersebut secara 

individu atau berkelompok. Dengan perkembangan teknologi yang semakin hari 

semakin canggih ini mampu menciptakan sebuah ide baru yang dapat melayani 

kegiatan sehari-hari salah satunya adalah jasa pencucian  atau biasa dikenal dengan 

istilah laundry.  

Usaha laundry merupakan suatu bisnis yang sangat diminati saat sekarang ini. 

Proses layanan laundry terbagi dalam beberapa tahap yaitu, tahap pendaftaran 

cucian, pemrosesan pakaian, dan pengambilan pakaian (Fajri dkk, 2019). Dizaman 

sekarang ini pola fikir konsumen semakin maju sehingga berdampak pada persepsi 

konsumen dalam memilih suatu produk atau jasa. Kebutuhan manusia dalam 

memanagemen waktu dan semua aktivitas yang ingin dijalankan dengan praktis dan 

serba cepat, misalnya dalam hal mencuci, baik itu mencuci pakaian maupun 

mencuci barang-barang lainnya seperti sepatu, tas, topi, helm, dan stroller bayi.  

Maraknya usaha laundry berkembang cukup signifikan dikarenakan aktivitas 

masyarakat yang padat sehingga cenderung menginginkan kebutuhan-kebutuhan 

tertentu dengan secara instan. Misalnya pada mahasiswa yang sibuk dengan 

berbagai macam tugas dan aktivitas, para pegawai dengan jadwal kerja yang padat, 

atau bahkan ibu rumah tangga yang disibukkan dengan pekerjaan lain, sehingga 

mereka mereka tidak ada waktu untuk mencuci maupun membersihkan pakaian dan 

barang-barangnya.  



Dalam penelitian ini akan membangun sebuah aplikasi Content Management 

System (CMS) Laundry berbasis Website dengan menggunakan metode Rapid 

Application Development (RAD). Rapid Application Development adalah model 

proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik incremental 

(bertingkat). Rapid Application Development ini dapat dilakukan dalam waktu yang 

relatif lebih cepat. Rapid Application Development bertujuan untuk mempersingkat 

waktu yang biasanya diperlukan dalam siklus hidup pengembangan sistem dan 

penerapan suatu sistem. Rapid Application Development menggunakan metode 

iteratif (berulang) dalam mengembangkan sistem dimana working model (model 

bekerja) sistem dikonstruksikan di awal tahap pengembangan dengan tujuan 

menetapkan kebutuhan user. Terdapat tiga fase dalam Rapid Application 

Development yang melibatkan penganalisis dan pengguna dalam tahap penilaian, 

perancangan, dan penerapan. Adapun ketiga fase tersebut yaitu requirement 

planning (perencanaan syarat-syarat), RAD design workshop (workshop desain 

RAD), dan implementation (implementasi) (Anshori dkk, 2020). 

CMS (Content Management System) adalah sebuah software yang dibangun 

khusus untuk membuat toko didunia maya, atau yang biasa disebut E-commerce 

yang bisa mengatur content pada website seperti teks, foto, suara, video dan semua 

file type bisa dipublish di website. Secara sederhana CMS diartikan sebagai sebuah 

sistem yang memberikan kemudahan kepada pengguna dalam membangun, 

mengelola, dan mengadakan perubahan isi sebuah situs website dinamis tanpa harus 

memiliki kemampuan dalam coding. Dengan begitu setiap saat orang dapat 

menggunakan website tersebut untuk membuat, memperbaharui maupun 

menghapus isi dari website tanpa tau oleh pihak desainnya (web master). CMS 

berbentuk aplikasi berbasis website yang diterapkan menggunakan bahasa 

pemrograman yang memiliki kemampuan pemrograman berbasis web, biasanya 

situs web yang berupa company profile, E-commerce, blog, forum, dll 

Dengan memanfaatkan teknologi yang ada pada saat ini dapat membantu 

permasalahan dalam hal pemesanan jasa laundry yang masih dilakukan secara 

manual dimana pelanggan datang ketempat laundry untuk mencuci pakaian dan 



barang-barangnya. Serta pada pemilik laundry yang mencatat data pemesanan 

masih dengan cara manual yaitu dengan mencatat menggunakan buku. Untuk 

menyelesaikan permasalahan diatas maka dibutuhkan suatu sistem yang dapat 

membantu masyarakat dalam hal pemesanan jasa CMS laundry secara online  

sehingga mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya dengan baik. 

Serta dapat membantu pengusaha laundry dalam meningkatkan kualitas pelayanan, 

meningkatkan efisiensi serta harapan kedepannya pelanggan mendapatkan 

informasi serta memudahkan pelanggan dalam memesan jasa laundry tersebut.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan sebuah permasalahan yaitu Bagaimana Merancang Aplikasi CMS 

Laundry Berbasis Website Menggunakan Metode Rapid Application Development 

(RAD). 

 

1.3  Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Sistem yang dibangun berbasis website dengan menerapkan metode 

Rapid Application Development (RAD). 

2. Aplikasi ini tidak memiliki fitur chat. 

3. Pembayaran masih dilakukan secara manual (COD). 

4. CMS ini diterapkan untuk pemilik laundry yang ada di kota bengkalis. 

 

1.4  Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini yaitu membangun 

aplikasi CMS Laundry Berbasis Website Menggunakan Metode Rapid Application 

Development (RAD). 

 

1.5  Manfaat 

Adapun manfaat dari  penelitian ini yaitu  : 



1 Mempermudah pelanggan untuk mendapatkan informasi tentang laundry. 

2 Mempermudah pelanggan dalam hal pemesanan jasa laundry. 

3 Mempermudah pengusaha laundry dalam pencatatan data pemesanan. 
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