
 
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang  

Opthirus Design berdiri pada tahun 2014 didirikan oleh Seniman sekaligus 

designer dan memiliki kantor berada di Jl.Siliwangi No.326 Jekulo Kudus 

merupakan usaha yang bergerak pada graphic design dan produksi percetakaan t-

shirt, produk yang mereka hasilkan memiliki ciri khas pada designnya yang 

memiliki options beragam sehingga pelanggan nyaman untuk memilih mana 

design yang mereka suka, berbeda dengan pesaing di kelasnya. Opthirus design  

sendiri memiliki beberapa sub bagian seperti designer dan produksi dengan setiap 

pengerjaan melalui kontrol terjamin, sehingga pelanggan merasa puas dengan hasil 

yang didapat. 

Di dalam prosesnya Opthirus design memiliki tahapan-tahapan seperti 

pengerjaan design sendiri dikerjakan oleh designer lokal dan produksi yang 

utamanya pengerjaan dikerjakan sendiri, sehingga setiap calon pembeli yang 

membeli produk di Opthirus Design merasa yakin dan nyaman. Seperti, design di 

Opthirus Design yang memiliki  pilihan yang banyak sehingga calon pembeli yang 

akan memilih memiliki pilihan banyak dan tidak perlu kwatir akan sama, setelah 

pilihan ditentukan oleh pelanggan maka akan masuk pada proses berikutnya yaitu 

produksi  diproses ini design akan disetting untuk diaplikasikan di T-shirt setelah 

melakukan proses produksi akan masuk ke proses finishing dan berakhir ditangan 

pelanggan. 

Untuk pemilihan produk opthirus design memilih kualifikasi seperti illustrasi 

design untuk periode tertentu yang akan di Upgrade karena dengan hasil survei 

dari melonjaknya pasar sehingga proses pengerjaan yang sudah sesuai akan di 

tampilkan guna memenuhi pilihan bagi calon pelanggan. Ophtirus Design pada 

setiap tahun memiliki rata-rata pelanggan sampai 1.800 pertahun. Selanjutnya 

pemilihan kain dengan standart kain jenis combat bamboo 30s yang digunakan 

bahan pakaian ini merupakan standart kain dengan kualitas bahan yang terjamin 

yang bisa menghabiskan kain sampai 500 kg pertahun . 
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Dalam perkembangan usaha ini masihmenuai banyak kendala dalam 

menjual hasil karya para designer lokal, masih sulitnya dalam melakukan 

promosi sesuai target pasaran tertentu, masih kesulitan juga dalam 

memantau proses monitoring hasil produksi serta pelangan yang masih 

kesulitan jika memilih gambar tertentu dan akan diaplikasikan ke pakaian 

untuk memperhitungkan letak dan posisi dan kecocokan saat diterapkan ke 

pakaian. 

Pada seperti saat ini teknologi informasi mengalami perkembangan 

yang begitu signifikan bisa dilihat dari kebutuhan manusia saat ini yang kian 

hari juga terus bertambah, seiring dengan perkembangan jaman dibidang 

teknologi. Banyak perusahaan yang mulai menerapkan teknologi sekarang 

secara Up to date dan terus berinovasi dengan media dan alat yang semakin 

berkembang guna untuk tetap bertahan dan semakin maju. Internet 

merupakan media yang sering digunakan dan tidak asing bagi semua orang 

dengan adanya internet juga kita dapat mengakses segala infomasi yang kita 

butuhkan dan kapanpun tidak memiliki batasan tertentu. Media yang dapat 

diakses salah satunya melalui internet yaitu Website. Website merupakan 

suatu wadah informasi yang memberikan kemudahan bagi User untuk 

menjelajahi internet. Pada saat ini banyak individu menggunakan Website 

bukan hanya sekedar mencari infomasi melainkan sebagai lahan promosi 

penjulan dan aktivitas lainya yang dapat membuka peluang untuk bisnis 

yang lainnya. 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk merancang sebuah 

aplikasi   yang dapat mempermudah proses monitoring dan penjualan pada 

Opthirus Design, hasil penelitian sistem informasi penjualan dan 

monitoring produksi pada Opthirus Design berbasis web diharapkan dapat 

membantu konsumen dalam mengakses informasi mengenai produk yang 

dijual mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan dan serta melakukan 

pemesanan produk . 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis 

mendapatkan rumusan masalah yaitu tentang bagaimana membangun “Sistem 

Informasi Penjualan dan monitoring Pada Opthirus Design Berbasis Web”. 

Sehingga memudahkan pelanggan dalam memesan produk yang dijual dan dengan 

mudah membeli produk tersebut lebih cepat . 

1.3  Batasan Masalah 

 Dalam penelitian ini perlu adanya batasan masalah agar lebih terarah dan 

memudahkan dalam pembahasan masalah. Permasalahan yang tercakup 

didalamnya tidak berkembang terlalu jauh atau menyimpang terlalu jauh dari tujuan 

awalnya dan tidak mengurangi efektifitas pemecahannya. Maka dari itu penulis 

melakukan pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Pembuatan  meliputi  mengelola data pemesanan, dan penjualan produk pada 

Opthirus Design. 

2. Penerapan template mock up pada sistem untuk mempermudah pelanggan 

melakukan proses editing sendiri. 

3. Penambahan output sebagai pemberitahuan kepada pelanggan jika pelanggan 

sudah melakukan pemesanan. 

4. Pembayaran transaksi dilakukan secara offline, dimana pembeli melakukan 

transfer uang secara manual ke rekening yang telah ditentukan. 

1.4 Tujuan 

  Tujuansdari penelitian ini adalah untuk menghasilkanasebuah sistem 

informasi Penjualan dan monitoring yang mampu memproses seluruh proses 

pengelolaan ,barang maupun sebagai media promosi pada Opthirus Design dan 

notifikasi terhadap pemesanan barang . 

1.5 Manfaat 

1.5.1 Bagi Individu 

1) Menerapkan ilmu-ilmuayang diperoleh selama kuliah. 

2) Membandingkan teori yang didapatydiperkuliahanddengan masalah yang 

sebenarnya di lapangan. 
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1.5.2 Bagi Akademis 

1) Mengetahui seberapaajauh mahasiswakmenguasai materi yang diberikan. 

2) Mengetahui seberapaojauh mahasiswa menerapkan ilmu-ilmu yang bersifat 

teori dan sebagai evaluasigterhadapt materi yang telah diberikan. 

3) Diharapkan akan memperkayasstudi sistem informasi tentang bagaimana 

Sistem Informasi penjualan dan monitoring Pada Opthirus Design. 

1.5.3 Bagi Instansi 

1) Meningkatkan kualitas promosi penjualan Pada Opthirus Design 

2) Meningkatkan penjualan produk Pada Opthirus Design 

3) Pemesanan produk dapat di monitor sehingga pelanggan mengetahui 

proses berlangsung . 

 

1.6   Metode penelitian 

1.6.1  Objek 

Nama   : Opthirus design 

Alamat  : Jl.Siliwangi no.326 jekulo kudus 

Telepon : 08540668499 

 

1.6.2  Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang akurat maka penulis mengumpulkan sumber data 

dengan cara: 

A. Sumber Data Primer 

Sumber data primeryadalah data yang diperoleh secara langsung melalui 

pengamatan maupun pencatatan terhadap objek penelitian dari instansi tersebut. 

Meliputi : 

1. Observasi 

Pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatanuterhadap gejala atau 

peristiwa yang diselidikiupada objek penelitian secara langsung, misalnya 

mengamati proses pengolahan data dengan cara lama, kemudian mengidentifikasi 

berbagi masalah yang timbul,rdan mencari solusinya. 
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2. Wawancara 

Pengumpulan data melalui tanyaojawab dengan pihak-pihakpyang 

berhubungan dengan  permasalahan  untuk  mendapatkan  data  yang  lebih  rinci,  

misalnya bertanya dengan pimpinan  yang bekerja di OpthiruskDesign tentang 

bagaimana penjualan dan monitoring proses produksi di Opthirus Design. 

1.6.3 Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari 

objek penelitian. Data ini diperoleh dari buku–buku, dokumentasi, dan literatur–

literatur : 

1. Studi Kepustakaan 

Adalah suatu pengumpulankatau pencarian data dari buku-buku, laporan 

tugas akhir maupun jurnal yang sesuai dengan tema permasalahan sebagai 

dijadikan dasar bahan perbandingan. Misalnya, pengumpulan teori-teori mengenai 

perancangan untuk penelitian skripsi. 

2. Studi Dokumentasi 

Adalah suatuypengumpulan data dari literatur-literatur dan dokumentasi 

dari internet, maupun bukuhsebagai sumber informasi lain.Misalnyauuntuk materi 

tinjauan pustaka tentang suatu sistem informasi berita dan penayangan iklan agar 

mendapatkan suatu informasi  yang benar-benar bersumber dari objek atau instansi 

yangkdijadikan sebagai tempat penelitian. 

1.6.4 Metode Pengembangan Sistem 

Menurut Sommerville (2001), dalam penjabarannya pendekatanuair terjun 

(waterfall) cara ini memakai kegiatan-kegiatan diatas dan 

merepresentasikannyaksebagai fase proses yang berbedakseperti spesifikasi 

persyaratan, perancangan perangkat lunak, implementasi, pengujian, 

dankseterusnya. Setelah setiap tahap didefinisikan, tahap tersebut ‘diakhiri’ 

(signed off) dan pengembangan berlanjutke tahap berikutnya metodologi tahapan 

tersebut meliputi: 
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1. Analisis dan definisi pesyaratan. Pelayanan, batasan dan tujuan sistem 

ditentukan melalui konsultasi dengan user sistem. Persyaratan ini kemudian 

didefinisikan secara rinci dan berfungsi sebagai spesifikasi sistem. 

2. Perancangan sistemhdan perangkat lunak. Proses perancangan sistem 

membagi pesyaratan dalamksistem perangkatgkeras atau perangkat lunak. 

Kegiatan ini menentukan arsitektur sistem secara keseluruhan. Perancangan 

perangkathlunak melibatkanhidentifikasi dan deskripsi abstraksi sistem 

perangkat lunak yang mendasarkdan hubungan – hubungannya. 

3. Impelementasikdan pengujian unit. Pada tahap ini, perancangan perangkat 

lunak direalisasikan sebagai serangkaiankprogram atau unit program. 

Pengujiankunit melibatkan verifikasikbahwa setiapkunit telah memenuhi 

spesifikasinya. 

4. Intergrasi dan pengujian sistem. Unit program atau program individual 

diintegrasikan dan diuji sebagai sistem yang lengkap untuk menjamin 

bahwa persyaratan sistem telah dipenuhi. Setelah pengujian sistem, 

perangkat lunak dikirim kepada pelanggan. 

5. Operasi dan pemeliharaan.lBiasanya (walaupun tidak seharusnya), ini 

merupakan fase siklus hidup yang paling lama. Sistem diinstal dan dipakai. 

Pemeliharaan mencakup koreksi dan berbagai error yang tidak ditemukan 

pada tahap – tahap terdahulu, perbaikan atas implementasi unit sistem dan 

pengembangan pelayanan sistem, sementara pesyaratan – persyaratan baru 

ditambahkan. 

 

 

1.6.5 Metode Perancangan Sistem 

Sukamto dan Shalahuddin (2013), Pada tahap ini, Proses perancangan 

sistem dilakukan menggunakan bahasa pemodela Unified Modelling Language 

(UML). Unified Modelling Language (UML) adalah suatu bahasa permodelan 

untuk pembangunan perangkat lunak yang dibangun dengan menggunakan teknik 

pemrograman berorientasi objek. UML muncul karena adanya kebutuhan 

pemodelan visual untuk menspesifikasikan, menggambarkan, membangun dan 

dokumentasi dari sistem perangkat lunak. 
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Diagram merupakan penjelasan secara grafis mengenai elemen-elemen 

dalam sistem. Untuk membuat model, UML menyediakan  beberapa diagram visual 

yang menunjukkan berbagai aspek dalam sistem. Beberapa diagram grafis yang 

disediakan dalam UML diantaranya yaitu : 

1. Use Case Diagram 

Use Case Diagram mendeskripsikaniinteraksi antara satu atau lebih aktor dengan 

sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, use case digunakan untuk 

mengetahui fungsi apa saja yang ada didalam sebuah sistem informasi dan siapa 

saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. 

2. Class Diagram 

Diagram kelas atau Class Diagram menggambarkan struktur sistem dari segi 

pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. 

3. Sequence Diagram 

Diagram sekuen menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirim dan diterima antar 

objek. Oleh karena itu untuk menggambar diagram sekuen maka harus diketahui 

objek-objek yang terlihat dalamssebuah use case beserta metode-metode yang 

dimiliki kelas yang diinstansikan menjadi objek itu. 

4. Activity Diagram 

Diagram aktivitas atau Activity Diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) 

atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Yang perlu diperhatikan disini 

adalahbbahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang 

dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. 

5. Statechart Diagram 

Statechart Diagram digunakan untuk menggambarkan perubahan status atau 

transisi status dari sebuah,mmesin atau sistem. Perubahan tersebut digambarkan 

dalam suatu graf berarah. 

1.6.6 Kerangka pemikiran 

Dalam penelitian ini bentuk atau diagram kerangka pemikiran dari sistem 

informasi penjualan dan monitoring produksi pada Opthirus Design berbasis web 

adalah sebagai berikut : 
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Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Sistem informasi penjualan dan monitoring 

produksi pada Opthirus Design berbasis web.

PROBLEMS 

 Kurangnya tempat berjualan hasil karya dengan 

merek dagang sendiri 

 Dalam proses produksi pelanggan tidak tahu 

proses berjalan dan untuk menerapkan gambar 

pelanggan kesulitan untu 

memperhitungkannya 

 Tidak adanya pemberitahuan secara otomatis 

OPPORTUNITY 

 Penjualan menjadi meningkat dengan adanya 

media promosi dengan sasaran yang tepat 

 Pelanggan tidak perlu khawatir proses produksi 

sampai mana  

 Pelanggan akan mendapat notifikasi jika pesanan 

sudah jadi. 

APPROACH 

 Membuat aplikasi untuk penjualan dan monitoring 

produk untuk meningkatkan penjualan dan pelayanan 

kepada pelanggan  

SOFTWARE DEVELOPMENT 

 Metode RPL : Waterfall 

 Perancangan : UML (Unified Modelling Language) 

 Software : Atom, xampp 

 Coding : PHP 

 Database : MySQL 

SOFTWARE IMPLEMENTATION 

 Software akan diimplementasikan pada  Opthirus 

Design 

SOFTWARE MEASUREMENT 

 Pengukuran perangkat lunak menggunakan testing 

black box 

RESULT 

sistem informasi penjualan dan monitoring produksi pada 

Opthirus Design berbasis web 
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