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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

JeA KONFEKSI ini beralamatkan di Jalan Dr. Wahidin No 127 Bukit 

Toboali, Kab. Bangka Selatan. Yang dimana pemilik dari toko ini bernama               

M. Aimi dan memiliki 8 pekerja, yang beroperasi sejak 2017 silam. 

Konfeksi ialah merupakan tempat produksi pakaian dengan minimal 

quantiti tertentu minimal 50 pcs. Konfeksi juga biasanya membuka jasa 

pembuatan baju kaos, kemeja, baju organisasi/kantor dan lainnya. 

Proses penerimaan pesanan di JeA Konfeksi ini minimal sebanyak satu 

lusin, namun pesanan umumnya berasal dari instansi seperti sekolah atau dinas 

yang membutuhkan seragam. Pesanan semacam ini adalah pesanan grosir. 

Pelayanan terhadap pesanan grosir dilakukan dengan menawarkan model baju 

yang disediakan oleh konfeksi kepada customer. Customer akan memilih model 

lalu memesan dalam jumlah besar serta ukuran. Penelitian ini fokus pada 

penerimaan pesanan grosir relatif karena proses penerimaan grosir lebih 

menguntungkan secara produksi. Biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan 

grosir lebih murah dibandingkan dengan produksi eceran. 

Dalam proses pembuatan pemesanan yang dipesan berdasarkan model di 

JeA Konfeksi ini masih dilakukan secara manual yang dimana pemesanan model 

ini dipilih berdasarkan model yang sudah disediakan oleh pihak konfeksi yang di 

lakukan oleh pelanggan secara langsung datang ketempat untuk melakukan 

pesanan dan pekerja dari JeA Konfeksi mencatat semuanya menggunakan media 

kertas, sehinggga dimana itu kurang efektif untuk dilakukan karena dapat 

mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam mencatat pemesanan, membutukahkan 

waktu dalam mencari dan melihat kembali pesanan tersebut serta seringnya terjadi 

pada dokumen tersebut rusak atau hilang. 
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Dalam permasalahan tersebut saya akan membuat sistem informasi 

berbasis website di JeA Konfeksi, dimana para pekerja di tempat tersebut mudah 

dalam melihat pemesanan secara model yang dilakukan oleh pemesan dan pekerja 

dari JeA Konfeksi untuk mencari pemesanan secara model yang akan di lihat 

kembali sehingga dalam pekerjaan ini dapat menghemat waktu dalam proses 

pemesanan dan pembeli juga tidak perlu lagi datang ke tempat Konfeksi tersebut 

sehingga dapat mehemat waktu pelanggan. 

Berdasarkan permasalahan yang sudah saya utarakan diatas, makan saya 

akan mengadakan penelitian dan pengembangan sistem yang berjudul “Optimasi  

Sistem  Informasi  Pemesanan Grosir Di JeA Konfeksi Berbasis Website 

Menggunakan Model Rapid Aplication Development (RAD)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Mengacu Latar Belakang yang telah saya bahas diatas, menjadi titik fokus 

saya dalam penelitian ini bagaimana kedepanya semua proses pelayanan 

pemesanan berdasarkan model dan pembayaran oleh pelanggan di JeA Konfeksi 

dapat lebih menghemat waktu, efektif, efisien dan meminimalisir terjadinya 

kesalahan data sehingga proses bisnis yang dilakukan dengan mudah. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun penulis membatasi dan lebih fokus sehingga tidak meluas dari 

pembahasan yang dimaksud adalah : 

1. Sistem ini dibuat untuk admin dan pelanggan dari JeA Konfeksi 

berdasarkan model. 

2. Peneliti hanya membahas tentang pemesanan di JeA Konfeksi berdasarkan 

model. 

3. Pada pembahasan ini tidak membahas tentang potongan harga. 

4. Tidak membahas tentang ongkir. 
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5. Tidak membahas tentang pemesanan secara custom. 

6. Model yang digunakan pengembangan menggunakan model Rapid 

Aplication Development (RAD). 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah saya paparkan diatas, maka tujuan 

dan manfaat yang akan dicapai dalam Sistem Informasi ini sebagai berikut :  

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Dengan adanya sistem ini dapat memberikan informasi pemesanan 

menjadi lebih praktis, mudah, cepat dan akurat dalam melakukan pekerjaannya. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan kemudahan dalam pemesanan yang dilakukan oleh 

pelanggan. 

2. Memberikan kemudahan dalam melihat rincian pada pesanan oleh admin 

dari JeA Konfeksi. 

3. Waktu dan tenaga lebih efisiensi yang dikeluarkan dalam. pengolahan data 

proses bisni di JeA Konfeksi. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sebagai gambaran bagaimana skripsi ini disusun, maka berikut adalah 

sistematika penulisan dari skripsi ini. 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis akan membahas tentang deskripsi 

umum dari penelitian yang terdiri dari latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan membahas semua tentang teori – teori 

yang digunakan sebagai landasan penyusunan skripsi.  

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi penulis akan menguraikan tentang 

metodologi penelitian yang digunakan antara lain berisi 

model, metode dan tools yang digunakan dalam 

pengembangan sistem. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan penulis membahas tentang langkah-

langkah pemecahan masalah yang telah dibahas pada Bab 

– Bab sebelumnya dimulai dari analisa terhadap sistem 

yang sedang berjalan hingga rancangan sistem usulan dan 

hasil dari penelitian ini. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab kali ini merupakan jawaban dari rumusan 

masalah yang telah diuraikan sebelumnya serta 

kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Pada bab ini juga di berisi saran yang diusulkan untuk 

pengembangan lebih lanjut terhadap sistem yang 

dihasilkan agar lebih baik lagi. 


