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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan  teknologi informasi (TI) pada saat ini mempermudah penyebaran informasi 

keberbagai wilayah, bahkan informasi menyebar dengan cepat sampai ke semua belahan di 

Dunia. Teknologi Informasi (TI) menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

suatu organisasi. Perencanaan mencangkup mendefinisikan sasaran organisasi, menetapkan 

strategi menyeluruh untuk mencapai sasaran itu, dan menyusun serangkaian rencana yang 

menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pekerjaan organisasi. Dalam 

memudahkan kinerja organisasi, teknologi mampu mengggantikan penyimpanan data yang 

berbentuk fisik menjadi bentuk file lunak (softfile) yang akan disimpan pada aplikasi System 

Inventory. 

Perkembangan ini juga telah menuntut sebuah usaha untuk selalu dapat mengelola 

informasi secara akurat dan terkini. Sebuah rancangan pengelolaan sistem informasi dan aplikasi 

software yang baik diperlukan untuk mendukungnya. Salah satu aplikasi yang sekarang sedang 

berkembang adalah Web XAMPP. 

Sebuah sistem informasi sangat dibutuhkan dalam setiap organisasi bisnis, yang berfungsi 

sebagai pendukung pelayanan informasi. Misalnya saja di bidang organisasi jasa penjahit 

konveksi, sistem informasi sangat dibutuhkan untuk mengelola data transaksi dan juga data 

pelanggan. Salah satu contoh yaitu pada PT.Indah Konveksi yang mempunyai pelanggan dan 

transaksi cukup banyak setiap bulannya. Berdasarkan hasil pengumpulan data baik dengan cara 

wawancara ataupun observasi terdapat 15 20 potong pakaian yang dipesan beberapa pelanggan 

setiap harinya. 

PT.Indah Konveksi merupakan sebuah usaha yang bergerak  dibidang  konveksi. Pada 

kenyataan, masih ada perusahaan/organisasi yang belum menggunakan teknologi komputer 

sebagai alat bantu pekerjaan, seperti PT.Indah Konveksi yang masih menggunakan cara manual 

dalam pekerjaannya tanpa menggunakan komputer sebagai alat bantunya. PT.Indah Konveksi 

memproduksi produk secara berkala setiap bulannya namun disana hanya di simpan pada sebuah 

buku besar atau dokumen-dokumen yang terpisah dan belum terintegrasi serta proses pendataan 

masih lambat, yang mengakibatkan terhambatnya proses bisnis pada perusahaan tersebut karena 

kurang terpantau (monitoring). 

 PT.Indah Konveksi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konveksi yang 

berlokasi di daerah Jalan Dr.sutomo IV No.27 RT/RW 05/04 kelurahan Bogo kecamatan Nganjuk 

kota Nganjuk. PT.Indah Konveksi berfokus pada pembuatan kemeja, kebayak, celana, dan baju 

maupun setelan seragam sekolah untuk wanita maupun pria. PT.Indah Konveksi merupakan salah 

satu usaha dalam bidang jasa konveksi, yang membuat barang baku menjadi suatu barang jadi 

sesuai dengan pesanan konsumen, selain itu PT.Indah Konveksi juga memperhatikan kebutuhan 

dan selera konsumen baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga konsumen sangat puas 

dengan hasil akhir yang diberikan oleh PT.Indah Konveksi. 

Pada saat ini PT.Indah Konveksi sedang mengalami peningkatan pemesanan dan 

peningkatan volume produksi, maka dari itu dibutuhkan suatu sistem informasi atau perangkat 

pendukung yang dapat menunjang kinerja dari PT.Indah Konveksi itu sendiri. Pada saat ini di 

PT.Indah Konveksi didalam melakukan pelayanan pemesanan, desain untuk pembuatan pakaian 

dapat ditentukan sendiri oleh pemesan. Tetapi sistem dalam mencatat pemesanan konsumen 

masih konvensional yaitu masih ditulis dalam buku laporan pemesanan sehingga dalam pencarian 
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data yang sebelumnya harus membutuhkan waktu yang cukup lama, dan juga dalam pembayaran 

masih dihitung kalkulator sehingga dalam menentukan harga dan barang masih rancu karena 

belum adanya harga yang pasti. Dan juga pada proses produksi sering terjadi kesalahan dalam 

proses perhitungan harga barang yang diproduksi, sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi 

PT.Indah Konveksi, selain itu lambatnya proses pembuatan rekapitulasi data produksi, sering 

terjadinya kekurangan bahan baku ketika sedang tahap produksi karena tidak ada data atau info 

ketersediaan bahan baku. Dibagian pencatatan bahan baku masih menggunakan cara konvensional 

dan semua laporan berbentuk buku catatan sehingga terjadinya duplikasi data sehingga para 

pekerja merasa terganggu karena kurang efektif dalam segi waktu dan tidak efisien dalam bekerja. 

Untuk mengatasi hambatan dan resiko penyalahgunaan, kesalahan pencatatan-pencatatan 

data bahan baku, pemesanan dan produksi tersebut, maka diperlukannya suatu sistem informasi 

yang terkomputerisasi pada PT.Indah Konveksi, sehingga proses data akan lebih terperinci dalam 

suatu penggunaanya antara administrasi dengan pelanggan, administrasi dengan bagian produksi 

dan ke pemilik itu sendiri. Diharapkan sistem informasi ini dapat digunakan untuk mempermudah 

dalam pekerjaan. 

Berdasarkan hasil uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat dan mengembangkan 

sebuah sistem informasi layanan pengelolaan konveksi . 

Dengan membangun sistem ini juga diharapkan dapat mengatasi masalah kinerja dalam 

mengakses informasi yang berhubungan dengan bidang usaha konveksi. Sehingga penulis 

mengangkat judul tugas akhir ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat 

diidentifikasikan beberapa masalah yang sering terjadi dalam konveksi pada PT.Indah Konveksi 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang Sistem Informasi agar data pesanan tersimpan dengan 

baik? 

2. Bagaimana cara meelakukan implementasi terhadap sistem konveksi yang telah 

dibuat ? 

3. Bagaimana cara pengujian sistem informasi pada PT.Indah Konveksi ? 

  

1.3 Batasan Masalah 

Untuk membatasi ruang lingkup dari sistem yang dibangun, maka dibatasi oleh hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Sistem yang dibuat ini disesuaikan dengan kebutuhan dari pihak perusahaan mengenai 

pemesanan, produksi, gudang dan pembuatan laporan. 

2. Hak akses untuk sistem informasi yang di bangun meliputi bagian admin produksi dan 

pemilik konveksi.  

3. Aplikasi dibangun menggunakan Bahasa pemrograman PHP dan database Mysql. 

4. Proses pembayaran dilakukan dengan cara Payment Chasless. 

5. Pihak konveksi tidak menyediakan jasa desain, untuk ukuran baju sesuai ukuran standart. 

6. Perusahaan akan memproduksi barang apabila adanya pemesanan dari konsumen. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Membangun sebuah aplikasi sistem informasi yang memiliki data 

penyimpanan pesanan yang terintergrasi dengan database. 

2. Melakukan implementasi sistem informasi berbasis Web dengan 

menggunakan metode FAST untuk mengoptimalisasikan kinerja.  

3. Melakukan uji coba pemakaian aplikasi sistem informasi untuk 

mengevaluasi tingkat kebutuhan proses kerja PT.Indah Konveksi. 

   

1.5 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Admin perusahaan dapat mengelola pembukuan yang sudah 

terkomputerisasi dengan mudah dan cepat.  

2. Dapat mengetahui persediaan barang apa saja yang masih memiliki banyak 

stok ataupun yang  mendekati habis sehingga tim produksi bisa dengan 

cekatan memproduksi ulang barang tersebut.  

3. Membantu admin untuk mempersingkat proses transaksi dan menjaga 

kenyamanan serta keamanan  setiap transaksi yang berlangsung.  

4. Diharapkan menjadi pembanding antara ilmu manajemen dengan keadaan 

yang terjadi langsung, sehingga adanya perbandingan tersebut akan lebih 

memajukan ilmu manajemen informatika khususnya pada sistem informasi 

yang sudah diterapkan pada dunia nyata dan dapat menguntungkan 

berbagai pihak. 

5. Memudahkan pemantauan status pemesanan yang dilakukan oleh admin.  

6. Dapat menambah wawasan pengetahuan baik dari teori maupun praktek, 

belajar menganalisa dan melatih daya fikir dalam mengambil kesimpulan 

atau permasalahan yang ada di dalam perusahaan, khusunya di PT.Indah 

Konveks 
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