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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang dan Identifikasi Masalah 

Perusahaan garment merupakan perusahaan yang mengolah bahan baku 

(kain, benang, kancing, dan lainnya) sampai menjadi pakaian atau bawahan jadi. 

Perusahaan garment pada umumnya memiliki lantai produksi yang bersifat job 

shop, yang artinya pengelompokkan mesin di lantai produksi berdasarkan kegunaan 

dari mesin-mesin yang mirip. Misalnya, mesin potong, mesin jahit, mesin pasang 

kancing, dan lainnya. Begitu pula dengan PT. X yang bergerak dalam bidang 

garment merupakan suatu perusahaan yang menganut metode job shop. 

Pengelompokkan dengan metode job shop ini dipilih karena PT. X 

menerima berbagai macam model pakaian sehingga produk yang diproduksi nya 

memiliki tingkat variasi yang tinggi. Sifat ini sesuai dengan metode job shop yang 

memiliki sifat fleksibilitas yang tinggi. Namun kekurangan dari metode ini adalah 

aliran produk di lantai produksi yang tidak terarah, sehingga berakibat penumpukan 

barang di berbagai tempat. Penumpukan barang yang tidak teratur menyebabkan 

banyak barang yang hilang ataupun sulit dicari karena tertumpuk model lainnya. 

Masalah lain yang dimiliki oleh PT. X adalah sistem administrasi yang 

digunakan masih bersifat tradisional. Pada lantai produksi, setiap pencatatan 

kualitas dari kain, inspeksi celana setengah jadi, dan juga celana jadi masih 

dilakukan secara manual. Hal ini sangat bermasalah bagi jalannya produksi karena 

seringkali pencatatan kualitas dan inspeksi tidak dibuat oleh pihak yang bekerja di 

lantai produksi. Selain itu, karena pencatatan bersifat manual seringkali laporan 

tersebut hilang sehingga pihak manajemen tidak memiliki history mengenai 

kualitas yang dimiliki. Akibatnya, kualitas dari PT. X seringkali berubah-ubah. 

Administrasi pada kantor pun memiliki banyak masalah. Cara tradisional 

menyebabkan pekerjaan pada Departemen Keuangan dan Departemen Pembelian 

menumpuk karena merekap data dan pembuatan laporan yang memakan waktu 

cukup banyak. Sama dengan masalah yang terjadi di lantai produksi, terkadang 

history dari laporan yang dibuat pun menghilang. Masalah lain nampak ketika 
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direktur yang meminta data pengeluaran dan penerimaan dari perusahaan setiap 

periode tertentu. Cara tradisional menyebabkan permintaan dari direktur ini 

memakan waktu yang tidak sedikit. 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat mendorong PT. X untuk beralih 

dari sistem kerja yang tradisional menuju sistem kerja yang berbasis sistem 

informasi. Sistem informasi ini dapat membantu administrasi di lantai produksi dan 

juga administrasi perusahaan dengan cara menjaga data history agar tidak hilang 

atau tercecer. Dengan terjaganya data history tersebut, maka kualitas dari produksi 

PT X. dapat dikontrol dengan lebih baik. Data history yang terjaga dengan baik juga 

dapat mencatat bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan jadi yang dimiliki 

dengan baik sehingga kemungkinan hilangnya barang-barang tersebut dapat 

diminimasi. Selain itu, sistem informasi juga dapat memudahkan pekerjaan 

administrasi sehingga pekerjaan tersebut dapat dikerjakan dengan lebih efisien. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Dengan melihat latar belakang masalah dari PT. X yang bergerak di bidang 

garment tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana sistem informasi dapat meminimasi masalah kualitas produksi 

dari PT. X? 

2. Bagaimana sistem informasi dapat meminimasi kehilangan barang pada 

lantai produksi dari PT. X? 

3. Bagaimana sistem informasi dapat memudahkan perhitungan dari 

administrasi pada PT. X? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan melihat rumusan masalah dari PT. X, maka dapat ditarik tujuan 

penelitian sebagai berikut. 

1. Mengetahui bagaimana sistem informasi dapat meminimasi masalah 

kualitas produksi dari PT. X. 

2. Mengetahui bagaimana sistem informasi dapat meminimasi kehilangan 

barang pada lantai produksi dari PT. X. 
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3. Mengetahui bagaimana sistem informasi dapat memudahkan perhitungan 

dari administrasi pada PT. X. 

 

1.4 Batasan Masalah  

Batasan masalah diperlukan dalam suatu penelitian untuk menentukan 

ruang lingkup dari penelitian yang dilakukan. Dalam perancangan sistem informasi 

pada PT. X akan ditetapkan batasan masalah sebagai berikut. 

1. PT.X tidak mengalami perubahan sistem kerja yang signifikan selama 

proses pembuatan program dilakukan. 

2. Program yang dibuat tidak akan memperhitungkan pajak yang harus dibayar 

oleh PT. X. 

3. Program yang dibuat tidak akan terkoneksi secara otomatis dengan rekening 

PT. X di bank, sehingga penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan 

dilakukan dengan cara memasukkan input secara manual pada program. 

4. Bahan baku yang digunakan selalu tersedia dan tidak digunakan secara 

berbagi antara suatu model dengan model lainya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

 Penelitian yang baik tentunya memiliki langkah-langkah atau sistematika 

dalam pengerjaannya. Pada bagian ini akan dijelaskan sistematika dari penelitian 

perancangan sistem informasi pada perusahaan garment PT.X sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang dan identifikasi masalah 

yang dihadapi oleh perusahaan garment PT.X, kemudian masalah tersebut akan 

tercantum pada perumusan masalah. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan 

mengenai mengenai tujuan dari penelitian dan batasan yang digunakan, serta 

sistematika penulisan laporan dari penelitian ini. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

 Landasan teori membahas tentang teori-teori yang yang menyangkut sistem 

serta penjelasan tools yang digunakan untuk menggambarkan sistem tersebut, yakni 

Data Flow Diagram (DFD) dan Entity Relationship Diagram (ERD). Selain itu, 

akan dijelaskan juga basis data serta perancangan basis data tersebut dalam 

program, yakni firebird dan delphi. 

 

BAB III PERANCANGAN BASIS DATA 

 Pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran sistem dari perusahaan 

garment PT.X dengan menggunakan DFD. Selanjutnya perancangan ERD sebagai 

langkah awal dalam membuat basis data dari sistem tersebut. Terakhir, akan 

dilakukan juga perancangan program yang dapat mengakses dan melakukan 

perubahan pada basis data yang dibuat. 

 

BAB IV PENGUJIAN BASIS DATA 

Pada bagian ini akan dilakukan pengujian basis data, dimana pengujian ini 

dilakukan dengan cara memasukkan input melalui program pada basis data dari 

PT.X yang dibuat. Selain itu, akan dibuat juga laporan yang dapat dengan mudah 

dicetak dari setiap form yang ada pada program. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian 

perancangan sistem informasi pada perusahaan garment PT. X dan saran-saran 

yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya. 


