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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Satria Convection yang berlokasi di kecamatan toboali, Jl.Teladan Gang 

sepakat, merupakan industri rumahan yang dimiliki oleh pak alfian , yang 

beroperasi dimulai dari tahun 2012 hingga sekarang, industri dibidang 

konfeksi ini selain membuat pakaian secara massal juga bisa mereparasi 

pakaian. tetapi dalam proses pengolahan datanya masih menggunakan 

sistem yang manual, sehingga untuk mendapatkan informasi yang berkaitan 

dengan pemesanan konfeksi membutuhkan waktu yang agak lama, dan juga 

dalam pengarsipan datanya masih tidak tertata dengan rapi akibatnya data-

data pelanggan dan bukti nota pembayaran banyak yang tidak tersimpan 

atau hilang.  

Dengan masalah yang dialami Satria Convection maka penulis ingin 

membuat penelitian yang berjudul yaitu “ 

” ini diharapkan dapat menjadi alternatif yang optimal. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana menganalisis dan merancang sistem informasi pemesanan 

konfeksi Satria Convection berbasis website 

2. Bagaimana dalam pengarsipan data-data penting yang ada di Satria 

Convection dapat tersimpan dengan baik 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar topik dibahas tidak keluar dari permasalahan dalam penilitian ini maka 

Batasan masalah yang akan dibahas yaitu: 

1. Dalam penelitian ini penulis menggunakan model fast untuk model 

penelitian 

2. Pengolahan data sistem usulan meliputi, pendataan data pelanggan, 

jenis pakaian, transaksi pemesanan sampai dengan cetak laporan 

pendapatan 

3. Sistem berjalan hanya meliputi, proses pendataan pelanggan, model 

pakaian, bahan kain, jenis pakaian,  proses pemesanan, dan proses 

pembuatan laporan 

4. Dalam penelitian ini dibuat secara online, untuk transaksi pemesanan 

dan pembayaran dilakukan oleh pelanggan. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah saya paparkan diatas, maka tujuan 

dan manfaat yang akan dicapai dalam pemesanan konveksi 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 Satria Convection. 
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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. 

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. 


