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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Nino Cadalurva company merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang 

usaha pembuatan seragam dan terletak di kota Dili, Timor leste. Perusahaan ini 

masih menggunakan teknik konvensional dalam melakukan pendataan barang 

yang dipesan dan diinginkan oleh pihak konsumen sehingga sering sekali terjadi 

kesalahpahaman antara pihak supplier dan perusahaan dalam memperoleh data 

pemesanan yang diberikan oleh perusahaan. Jumlah permintaan pelanggan yang 

meningkat membuat pemilik usaha ingin menerapkan sebuah sistem yang dapat 

membantu proses kegiatan usaha sehari-harinya mengingat kegiatan yang 

dilakukan terjadi di antara 2 negara yang berbeda. Seluruh proses pemesanan 

pelanggan yang dilakukan secara manual tanpa bantuan komputer, dirasakan 

kurang efektif dan memerlukan waktu bahkan terkadang terjadi ketidakakuratan 

data pada bagian pemesanan. Jenis pelayanan perusahaan tersebut di antaranya 

adalah permintaan pembuatan seragam sekolah maupun seragam di luar sekolah, 

sepatu, dan lain-lain. 

Adapun pihak perusahaan kadang kewalahan dalam mengirimkan data 

pemesanan seragam yang masih dilakukan dalam bentuk sms dan sering kali 

mengalami kehambatan yang cukup besar karena sistem komunikasi seluler di 

Timor leste belum cukup baik. Hal tersebut mengakibatkan pihak perusahaan 

memutuskan untuk mendatangi kota Bandung agar dapat memberikan jumlah, 

ukuran dan model seragam yang dipesan oleh pihak customer dalam hal ini adalah 

sekolah. Mengetahui biaya yang di keluarkan untuk transportasi dari kota Dili, 

Timor leste ke kota Bandung tidaklah kecil, maka hal itu juga mengakibatkan 

tingkat keuntungan perusahaan semakin kecil. 

Perbedaan wilayah diantara pihak Supplier dan perusahaan mengakibatkan 

sering terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Salah satu hal yang 

seringkali menjadi masalah adalah pembuatan seragam yang tidak sesuai dengan 

permintaan customer. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem yang dapat 
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memfasilitasi perusahaan dalam memberikan data pemesanan kepada pihak 

supplier dan menyimpan laporan data barang yang fix siap dikerjakan. 

Berdasarkan kondisi di atas, maka diupayakan untuk membuat suatu sistem 

yang dapat bermanfaat bagi sebagian aktivitas perusahaan sehari-hari. Untuk itu, 

Tugas Akhir/Skripsi yang berjudul “Sistem Aplikasi E-Business Pendataan 

Pemesanan Barang Pada Home Industri Berbasis Web” dapat menjadi sebuah 

sarana pendukung dalam memecahkan beberapa masalah pada kegiatan 

perusahaan sehari-hari. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut:  

 

1. Bagaimana proses pendataan pemesanan seragam dapat dilakukan 

dengan lebih cepat, tepat dan akurat dengan menggunakan sebuah sistem 

aplikasi pendataan pemesanan seragam ? 

2. Bagaimana memberikan laporan data seragam yang telah dikerjakan 

kepada pemilik perusahaan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat ? 

3. Bagaimana meningkatan efisiensi proses transaksi antara pihak supplier 

dan perusahaan ?  

4. Bagaimana menyediakan aplikasi yang dibangun sesuai dengan 

permintaan dan kebutuhan perusahaan ? 

5. Bagaimana menghemat biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam 

hal transportasi ? 

 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari pembangunan aplikasi ini adalah sebagai berikut:  

 

1. Membuat sebuah sistem aplikasi pendataan pemesanan barang untuk 

melakukan proses pendataan seragam, sehingga proses-proses ini tidak 

lagi dilakukan secara manual. 
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2. Memberikan laporan yang cepat dan akurat dengan sebuah sistem 

aplikasi. 

3. Meningkatkan efisiensi proses transaksi antara pihak customer service 

dan produsen seragam. 

4. Mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam hal 

transportasi antara kedua wilayah yang berbeda. 

  

 1.4 Batasan Masalah 

 

Batasan masalah dalam pembuatan sistem ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Sistem aplikasi pendataan pemesanan barang di Nino Cadalurva company 

terdiri dari sistem input seragam, baik kualitas dan kuantitas seragam yang 

dipesan, ukuran seragam, pengelompokan seragam, batas minimal harga 

yang bisa di berikan dari supplier kepada perusahaan maupun jangka 

waktu proses pengerjaan pemesanan seragam  

2. Sistem aplikasi bersangkutan antara dua pihak yakni pihak supplier dan 

perusahaan yang berada di antara 2 wilayah Negara berbeda yakni di kota 

Dili dan kota Bandung. Dimana Kota Dili sebagai tempat menemukan 

customer yang beniat memesan seragam dan kota Bandung sebagai tempat 

memproduksi seragam itu sendiri. 

3. Sistem aplikasi menyediakan sistem yang berisi laporan antara pihak 

perusahaan dan supplier. Dimana sistem tersebut dapat diakses pula oleh 

pihak supplier sehingga dapat memberi harga dan jangka waktu 

pembuatan seragam 

4. Sistem aplikasi tidak menyediakan proses pemesanan langsung dari 

pelanggan atau customer 

5. Sistem aplikasi ini tidak menyediakan fungsi pengelolaan data admin 

6. Sistem aplikasi tidak menerima supplier lain dalam proses pendataan 

dikarenakan dari pihak perusahaan sendiri telah memiliki supplier tetap 
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1.5 Metode Penelitian 

Berikut ini merupakan metode penelitian dalam menyelesaikan masalah dan 

mencapai tujuan: 

1. Pengumpulan data 

a. Studi Literatur 

b. Studi Pustaka 

2. Pembangunan aplikasi 

Pada pembangunan aplikasi menggunakan metode pembangunan yang 

berorientasi objek dengan model prototyping, berikut tahapan prototyping: 

a. Mendengarkan pelanggan (Listen to customer), merupakan proses 

menganalisis keperluan pelanggan yang terdapat pada  permasalahan yang 

ada. 

b. Membangun dan memperbaiki prototype (Build/ revise mock-up), tahap ini 

merupakan proses pemodelan hasil analisis dan perbaikan dalam bentuk 

prototype perangkat lunak. 

c. Pelanggan menguji coba prototype (Customer test-drives mock-up), 

merupakan tahap uji coba yang dilakukan pelanggan terhadap prototype 

yang telah dibuat. 

 

1.6 Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

Bab satu pendahuluan, membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat, batasan masalah, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab dua landasan teori, berisi uraian tentang teori-teori yang mendukung dalam 

pembangunan aplikasi pengamanan gambar ini. 

Bab tiga analisis sistem, berisi mengenai deskripsi sistem lama, analisis sistem, 

identifikasi kebutuhan,  use case diagram, skenario use case, , sequence diagram, 

analisis sistem tahap akhir.  
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Bab empat perancangan, berisi mengenai perancangan sistem dari hasil analisis 

sistem, activity diagram, perancangan antarmuka, perancangan antar muka tahap 

akhir.  

Bab lima implementasi dan evaluasi, berisi tentang hasil implementasi dan 

evaluasi sistem. 

Bab enam kesimpulan dan saran, berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil 

tugas akhir ini. 

 


