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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam menjalani suatu usaha, banyak sekali hal yang perlu dikelola dan diperhatikan 

untuk dapat menjalankan usaha tersebut dengan baik. Salah satu hal yang paling penting 

adalah pengelolaan data. Data merupakan asset terpenting dalam suatu usaha. Maka dari itu, 

perusahaan perlu untuk menyimpan data tersebut dengan baik. Salah satu cara untuk dapat 

menyimpan data – data tersebut dengan rapi dan efektif adalah dengan menggunakan sebuah 

sistem. Menurut Tata Sutabri, sistem dapat diartikan sebagai kumpulan atau himpunan dari 

unsur, komponen, atau variable yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung 

satu sama lain dan terpadu [1]. Sistem berkaitan erat dengan teknologi, hal ini disebabkan 

karena teknologi merupakan salah satu sarana yang dapat menunjang sistem untuk dapat 

bekerja secara lebih efektif dan lebih cepat. 

Teknologi berasal dari Bahasa Yunani, techne yang berarti ‘keahlian’ dan logia yang 

berarti ‘pengetahuan’. Dalam arti sempit, teknologi mengacu pada objek benda yang 

digunakan untuk kemudahan aktivitas manusia, seperti mesin, perkakas, atau perangkat 

keras [2]. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, membuat aktivitas individu menjadi 

lebih mudah, salah satu contohnya adalah jual beli yang dilakukan secara online. Dengan 

adanya inovasi tersebut memudahkan individu untuk dapat berbelanja tanpa perlu 

menghampiri penjual. Selain itu, perusahaan – perusahaan saat ini juga sudah banyak 

memanfaatkan teknologi dengan adanya sebuah sistem di dalam perusahaan tersebut. Sistem 

tersebut dapat mempermudah mereka dalam menyimpan dan melihat data – data yang ada 

di perusahaan, serta dapat membantu mengatur proses bisnis perusahaan tersebut.  

Saat ini Konveksi A&N masih menggunakan proses yang manual dalam mengelola 

proses bisnisnya. Dengan menggunakan kertas dalam mencatat, menggunakan chatting 

ketika memesan, dan harus bertatap muka ketika menanyakan sesuatu yang baru atau sudah 

dikerjakan kepada pegawai. Dalam hal pembuatan laporan pun masih menggunakan kertas 

sehingga perlu mencari kembali satu persatu data - data yang pernah terjadi dalam kurun 

waktu tertentu. Hal ini membuat alur bisnis Konveksi A&N belum berjalan secara efektif 

dan cepat, serta dapat menghasilkan informasi yang kurang akurat. Maka dari itu, perlu 

adanya sebuah sistem yang dapat mempermudah alur proses bisnis Konveksi A&N. Sistem 

ini akan dibuat dalam bentuk website yang dapat diakses oleh pemilik dan juga pegawai.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah cara untuk membuat 

dan mengembangkan sistem yang dapat membantu proses pengelolaan data, produksi, dan 

transaksi jual beli untuk meningkatkan efektivitas dalam menjalankan proses bisnis pada 

Konveksi A&N.  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Adapun website ini memiliki batasan – batasan meliputi:  

1) pembuatan website menggunakan metode PHP dengan framework berupa 

CodeIgniter serta sistem database yang terstruktur;    

2) sistem yang dikembangkan hanya meliputi pendataan barang, proses produksi, dan 

transaksi jual beli, tanpa adanya pembayaran dan pelacakan pengiriman; 

3) sistem hanya memberikan informasi berupa barang yang tersedia serta proses 

pembuatan, penjualan, dan pembelian barang tersebut; 

4) sistem dapat menampilkan detail data berupa laporan sesuai yang diinginkan. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka tugas akhir ini memiliki 

tujuan dan manfaat sebagai berikut. 

 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sistem informasi pengelolaan data 

transaksi dan produksi pada Konveksi A&N yang dapat membantu proses bisnis di 

Konveksi A&N agar lebih efektif. Sistem informasi yang dibuat diharapkan dapat 

mempermudah pengelolaan data, pengontrolan produksi dan transaksi, serta mengurangi 

kesalahan atau ketidakakuratan dalam mengelola data di Konveksi A&N. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengefektifitaskan dan mempermudah 

proses bisnis dalam menyimpan dan melakukan pengelolaan data, produksi, dan transaksi 

jual beli pada Konveksi A&N. 
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1.5 Metode Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan terdiri dari dua bagian, yaitu metode 

pengumpulan data dan metode pengembangan sistem. 

 

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi literatur, dan 

wawancara. Metode wawancara dilakukan untuk mengetahui cakupan sistem serta untuk 

mengumpulkan persyaratan yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem. Sedangkan studi 

literatur dilakukan untuk mengetahui dan mempelajari sistem yang sudah ada sebelumnya 

dengan melihat dari berbagai sumber, jurnal, buku dokumentasi, internet, dan pustaka. 

Selain itu, studi literatur juga dilakukan untuk membantu mengetaui alur pembuatan 

sistem yang benar.  

 

1.5.2 Metode Pengembangan Sistem 

Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah prototyping. 

Prototyping merupakan salah satu metode pengembangan yang banyak digunakan. 

Dengan metode ini, peneliti dan pengguna dapat saling berinteraksi selama proses 

pembuatan sistem berlangsung, sehingga sistem yang dibuat dapat sesuai dengan 

kebutuhan pengguna tanpa adanya kesalahan dalam penyampaian kepada peneliti.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai laporan ini, maka materi-

materi yang tertera pada laporan tugas akhir ini dikelompokkan menjadi beberapa sub-bab 

dengan sistematika penyampaian sebagai berikut. 

BAB 1: PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan 

masalah, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.  

BAB 2: LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi teori - teori dasar berupa definisi dan penjelasan yang dikutip dari buku 

serta beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian dan penyusunan 

laporan tugas akhir.   

BAB 3: SISTEM SAAT INI 

Bab ini berisi penjelasan mengenai sistem yang sedang berjalan dalam perusahaan. 
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BAB 4: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM USULAN  

Bab ini menjelaskan mengenai kegiatan perencanaan pembuatan sistem, analisis dan 

perancangan sistem, dan juga metode – metode yang digunakan dalam membuat sistem 

usulan.   

BAB 5: PENGUJIAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM  

Bab ini menjelaskan mengenai hasil dari proses pengujian dan juga implementasi dari 

sistem usulan. 

BAB 6: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memberikan kesimpulan yang sudah diperoleh dari hasil analisis dan perancangan 

sistem usulan, serta saran – saran untuk penelitian kedepannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


