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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Suatu teknologi digunakan untuk melakukan pengolahan 

data dalam berbagai macam kebutuhan untuk mendapatkan 

kualitas informasi yang relevan, akuran dan tepat waktu. 

Teknologi ini menggunakan seperangkat computer untuk 

mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan 

komputer satu dengan lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

Dengan demikian arus informasi akan lebih cepat. 

Di masyarakat teknologi sangat dibutuhkan untuk 

mempermudah mengakses berbagai macam informasi yang 

dibutuhkan karena itulah teknologi tidak bisa terpisah dari 

keseharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi.  

Teknologi memiliki manfaat yang sangat besar dalam 

mempermudah penyelesaian berbagai persoalan sehingga dapat 

mempersingakat waktu untuk melakukan suatu aktifitas serta 

memiliki tingkat akurasi lebih baik, dimana pada masa yang lalu 
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dikerjakan dengan manual yang membutuhkan waktu yang 

lama. 

Bordir Batik yang berada di Dusun Kerto RT 03 RW 07, 

merupakan suatu home industri di bidang kerajinan. Usaha ini 

mampu meningkatkan taraf ekonomi untuk masyarakat sekitar. 

Kebutuhan konsumen akan hasil dari usaha ini yang berupa kain 

jarik bordir dan kain jarik kristal sangatlah tinggi sehingga 

pengolahan data haruslah baik untuk mempermudah proses 

administrasi. 

Pengelolaan data pada saat ini masih menggunakan 

metode konvensional dimana data yang ada ditulis dalam buku 

dan pendistribusian barang ke pegawai hanya diingat dan ditulis 

dalam sebuah buku maka ada kemungkinan terjadinya 

kesalahan dalam proses pendataan barang serta membutuhkan 

waktu yang lama untuk membuka kembali data-data yang lalu, 

oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang mempermudah 

dalam pengolahan data tersebut. 

Berdasarkan informasi yang ada maka dibutuhkan sebuah 

sistem yang dapat digunakna untuk mempermudah dan 

mempercapat proses pengolahan data dengan tingakan akurasi 

yang lebih baik pada usaha home industri. 
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1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan informasi yang diperoleh maka terdapat 

berberapa pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut: 

a. Data yang dikelola banyak 

b. Memiliki karyawan yang cukup banyak 

c. Pendataan barang masih manual 

d. Pencarian data yang lama membutuhkan waktu yang lama 

karena proses pendataan masih manual yang 

memungkinkan terjadinya kesalahan. 

 

1.3. Ruang Lingkup 

 Berdasar rumusan masalah di atas maka dibuat ruang 

lingkup yang menjadi bahan penelitian sebagai berikut: 

a. Data barang yang ada di Home Industri Bordir Batik 

b. Data barang yang masuk dari suplayer  

c. Data yang keluar atau dikirim berupa kain Kristal atau kain 

bordir 

d. Laporan input barang, stock barang, daftar suplyer, daftar 

barang yang diproduksi, output barang. 
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1.4. Tujuan 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun suatu 

aplikasi pengolahan data pada home industri bordir batik 

sehingga dapat mempercepat proses pengolahan data pada 

home industri bordir batik tersebut. 

 


