
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Teknologi informasi dan komunikasi pada masa sekarang ini telah mengalami 

perkembangan dengan pesat. Hal ini diikuti oleh banyaknya aktivitas-aktivitas 

kehidupan manusia yang mencapai standar baru. Kecepatan dan ketepatan menjadi 

syarat utama dari segala bentuk proses dan kebutuhan yang dilakukan oleh manusia, 

terlebih dalam hal kebutuhan informasi. Media yang paling yang paling banyak 

digunakan dalam memenuhi kebutuhan informasi dan komunikasi tersebut adalah 

komputer dan telepon seluler yang semakin disempurnakan dengan adanya internet. 

Internet menjembatani perpindahan informasi dari berbagai tempat tanpa dibatasi 

ruang dan waktu dalam aktu yang singkat (Setiyawati, Isnanto, dan Martono 2016). 

Shoes Clean Bandar Lampung adalah bisnis yang berjalan dibidang pelayanan jasa 

cuci sepatu. Shoes Clean Bandar Lampung terletak di Jalan Ikan sebelah No 5, Teluk 

Betung Selatan Bandar Lampung. Usaha jasa sepatu ini merupakan salah satu Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada dibawah naungan Dinas Koperasi. 

Saat ini pemerintah sedang mendorong salah satu usaha ekonomi kreatif yang ada di 

Bandar Lampung salah satunya adalah Shoes Clean Bandar Lampung. Sayangnya 

usaha jasa cuci sepatu ini masih mempunyai beberapa kelemahan, salah satunya segala 

transaksi yang masih menggunakan social media Whatsapp.  

Masalah yang terdapat pada Shoes Clean Bandar Lampung adalah Pengolahan 

data jasa cuci sepatu masih dilakukan secara manual yaitu dicatat kedalam nota jasa 

cuci sepatu sehingga sering terjadi kerusakan dan kehilanggan nota, berdasarkan nota 



transaksi maka akan direkap kedalam buku jasa cuci sepatu sehingga pengolahan data 

dikerjakan dua kali dan membuang waktu dalam perekapan laporan, serta tidak adanya 

laporan secara periode. Begitupun dalam proses pemasaran cuci sepatu pada Shoes 

Clean Bandar Lampung juga hanya menggunakan media cetak seperti brosur dan 

stiker, sehingga kurang diketahui oleh banyak pelanggan, sering kali pelanggan 

mengalami kesulitan dalam pencarian informasi tentang Shoes Clean Bandar 

Lampung, dan pelanggan harus datang langsung untuk melakukan pencucian sepatu, 

hal ini terjadi karena belum adanya system informasi yang baik.  

Alternatif dari masalah diatas yaitu dapat membuat sistem cuci sepatu sistem 

berbasis desktop, web dan mobile. Desktop yaitu aplikasi yang dioperasikan dengan 

cara menginstalnya terlebih dahulu di sistem operasi dan aplikasi ini mampu beroperasi 

secara offline, berbasis web yaitu aplikasi berbasis teknologi browser dengan 

menjalankan dibrowser dan terdapat jaringan internet, berbasis mobile atau android 

yaitu dilakukan dengan mobilitas menggunakan telepon seluler dan sejenisnya. Sistem 

yang akan dibangun akan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. 

Solusi untuk meningkatkan jangkauan pemasaran dan informasi jasa yang dimiliki 

perusahaan maka Shoes Clean Bandar Lampung ingin membangun aplikasi sistem jasa 

cuci sepatu yang nantinya perusahaan menggunakan aplikasi berbasis web untuk 

pengelolaan data manajemen dan pelanggan berbasis mobile atau android, yang dapat 

dilihat dan diakses dimana saja dan kapan saja, dan dengan adanya sistem tersebut 

sangat membantu pelanggan yang sudah loyal kepada mereka selama ini untuk dapat 

mengetahui seluk beluk perusahaan baik profilnya ataupun jasa yang dapat digunakan 

pada Shoes Clean Bandar Lampung, sehingga semakin menguatkan pelanggan untuk 



tidak beralih ke tempat lain. Selain itu dengan adanya sistem tersebut sangat mungkin 

untuk merangkul pelanggan baru yang sebelumnya tidak tahu sama sekali mengenai 

perusahaan tersebut dan segan untuk bertanya, dengan mudah bisa mencari informasi 

lengkap perusahaan dan jenis jasa yang digunakan melalui akses internet. Berdasarkan 

kebutuhan perusahaan maka penulis memilih judul “Rancang Bangun Aplikasi Jasa 

Cuci Sepatu Berbasis Android (Study Kasus : Shoes Clean Bandar Lampung)”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam  penelitian 

ini adalah  

1. Bagaimana membuat aplikasi jasa cuci sepatu berbasis android pada Shoes 

Clean Bandar Lampung?. 

2. Apakah aplikasi yang dibuat dapat meningkatkan kinerja Laporan pada Shoes 

Clean Bandar Lampung?. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan sasaran. 

Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1. Membantu mempermudah mengelola data dan membuat laporan manajemen 

jasa cuci sepatu di Shoes Clean Bandar Lampung diharapkan dapat 

menghasilkan laporan yang dibutuhkan oleh perusahaan. 

2. Membuat aplikasi jasa cuci sepatu berbasis android pada Shoes Clean Bandar 

Lampung. 



1.4 Batasan Masalah  

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu memiliki batasan masalah. 

Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1. Objek yang diteliti adalah sistem pemesanan jasa cuci sepatu pada Shoes Clean 

Bandar Lampung. 

2. Wilayah daerah yang dilayani oleh jasa perawatan sepatu hanya wilayah Kota 

Bandar Lampung. 

3. Pengiriman dan pengambilan sepatu dapat dilakukan melalui jasa go-send 

online (Gojek dan Grab). 

4. Pengembangan sistem Agile Development menggunakan Extreme 

Programming 

5. Aplikasi menggunakan Android. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis  

Menambah bahan referensi bagi mahasiswa dan pihak–pihak yang memerlukan 

informasi dan sebagai pembanding antara teori yang di dapat di dalam 

perkuliahan dengan fakta yang ada di lapangan.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Penulis meningkatkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan 

menganalisis suatu masalah khususnya dalam hal terkait dengan sistem jasa 

cuci sepatu. 



b. Bagi Perusahaan dapat dijadikan bahan masukan dan bahan pertimbangan 

untuk membuat keputusan, khususnya mengenai sistem jasa cuci sepatu. 

c. Bagi Perguruan Tinggi diharapkan dapat menambah informasi dan referensi 

bagi mahasiswa. 


