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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perusahaan manufacture furniture yang bergerak di bidang finishing, 

pengepakan, dan ekspor memiliki permasalahan yang kompleks, beberapa 

masalah tersebut diantaranya adalah sistem distribusi bahan baku yang tidak 

efektif, pengelolaan pesanan yang tidak baik, kualitas product yang belum 

handal, dan pengelolaan permasalahan yang kurang baik. Hal ini akan 

mengakibatkan ketidakpuasan pembeli/pelanggan terkait dengan waktu 

pemesanan yang tidak tepat waktu. 

Dewasa ini, konsumen sering menerima pesanan product tidak sesuai 

dengan waktu yang telah disepakati, kualitas product itu penting tetapi 

pengiriman tepat waktunya juga sangat penting. Beberapa permasalahan 

terkait  yang dominan menyebabkan order tersebut terhambat. Penjadwalan 

mulai dari order datang sampai order tersebut terkirim belum dilakukan 

padahal dalam satu waktu perusahaan harus menyelesaikan berbagai product 

dalam jumlah yang banyak yang sudah dipesan sebelumnya oleh pelanggan 

yang lain. 

Perusahaan CV. PERMATA 7 FURNITURE WONOGIRI akan 

membuat atau memproduksi suatu product setelah mendapat order yang 

berbentuk gambar, ukuran, jumlah barang dan tanggal pengiriman dari 

pelanggan. Misalnya pelanggan memesan 30 almari, tanggal pesan 30 



Januari 2008, untuk memenuhi pesanan tersebut pihak perusahaan akan 

mempersiapkan bahan baku, mesin yang akan digunakan, berapa tenaga 

kerja yang akan dipakai dan perusahaan menjadwalkan kapan order mulai 

dikerjakan. Langkah awal perusahaan akan memesan bahan baku dari 

pemasok (subkontrak) dalam bentuk product setengah jadi sesuai bentuk 

order yang diterima. dan akan dirakit serta dikemas dalam bentuk pak,  

kemudian disimpan. Jika tiba saat pengiriman, akan dimasukkan ke 

kontainer  untuk dikirim, dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
- Gambar
- Ukuran
- Jumlah

- Tgl pesan
- Tgl kirim

Pengrajin
Langkah (1)

- Siapkan bahan baku
- Siapkan mesin

- Siapkan tenaga kerja
- Jadwalkan
Langkah (2)

- Dirakit
- Pengepakan

- Disimpan
Langkah (3)

- Kirim

CV Permata 7

Subkontrak

Product setengah jadi

- Bookcase wt 2 drawers 4slaves
- Pedestal wt one drawers

Order

Kirim
product jadi

Kirim

Konsumen

 

 Gambar 1.1. Diagram Alir Order 

Dari sekian  pelanggan yang bekerja sama dengan perusahaan, 

bermacam pula jenis product yang di order. Perusahaan CV. PERMATA 7 

FURNITURE WONOGIRI  memproduksi bermacam  product antara lain 

kursi, almari, meja dan mebel lain, serta  Pasar productnya ke Spanyol, 

Yunani, USA, dan Italy. Sebagai perusahaan yang maju, dibutuhkan pula 

adanya suatu aplikasi pengolahan sistem informasi yang mampu 

mengatasinya.  



Berkaitan dengan permasalahan di atas pada penelitian ini akan 

dibuat sistem informasi manufacture pesanan mulai dari order datang 

sampai order terkirim, sehingga nantinya dapat menghasilkan suatu sistem 

yang lebih baik dari sebelumnya. Program yang dibuat didesain 

menggunakan software Borland Delphi 7.0 dan  menggunakan database 

Microsoft access. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana 

perancangan sistem informasi manufacture di perusahaan CV. PERMATA 7 

FURNITURE WONOGIRI agar memudahkan mencari informasi 

pengelolaan order”. 

 
1.3 Batasan Masalah 

Agar dalam pembahasan masalah dapat mengarah pada maksud dan 

tujuan penelitian, maka masalah yang akan dibahas terbatas pada 

permasalahan yang diteliti yaitu:  

a.   Masalah yang menyangkut tentang sistem informasi manufacture yang 

meliputi: 

1. Sistem distribusi bahan baku 

2. Pengelolaan order 

b. Program dirancang untuk admin perusahaan 

 
 



1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Membuat rancangan sistem informasi manufacture pada pengelolaan 

order di Perusahaan CV. PERMATA 7 FURNITURE WONOGIRI. 

2. Membuat rancangan sistem database Microsoft access yang dapat 

mendukung sistem informasi yang dirancang. 

3. Membuat rancangan perangkat lunak untuk mendukung sistem informasi 

manufacture pada pengelolaan pesanan di Perusahaan CV. PERMATA 7 

FURNITURE WONOGIRI. 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain: 

1. Memberi usulan kepada perusahaan dalam perancangan sistem. 

2. Memperlancar proses suatu pekerjaan agar lebih efektif dan efisien. 

3. Memudahkan dalam mencari, memodifikasi, mengolah serta 

menyediakan informasi bagi orang yang membutuhkan dalam jangka 

waktu tertentu. 

4. Sebagai bahan referensi bagi organisasi atau perusahaan agar dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. 

 
1.6 Sistematika Penulisan 

Agar penulisan dan penyusunan Tugas Akhir ini dapat terarah 

dengan baik dan mudah dipahami, maka perlu adanya sistematika penulisan 

laporan yaitu sebagai berikut: 



Bab I: Pendahuluan 

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalahan, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan 

laporan. 

Bab II: Landasan Teori 

Berisi tentang pengertian sistem informasi manufacture, data, basis 

data, perangkat pemodelan sistem, Microsoft access, dan Borland 

Delphi 7.0. 

Bab III: Metodologi Penelitian 

Berisi tentang obyek penelitian, teknik pengumpulan data, 

identifikasi dan analisis masalah, pengembangan dan analisis 

program, dan kerangka pemecahan masalah. 

Bab IV: Pengolahan dan Pembahasan 

Berisi tentang identifikasi data, analisis data, perancangan sistem, 

perancangan formulir, perancangan database, dan hasil aplikasi 

program.  

Bab V: Kesimpulan dan Saran 

Berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-

saran. 
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