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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Jasa jahit adalah layanan jasa yang menawarkan jasanya 

untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi.  Dalam hal 

ini yang dimaksud bahan mentah adalah kain, kemudian diolah 

menjadi bahan jadi, seperti pakaian, celana, rok dan lain-lain. 

Selain itu jasa jahit dapat mengubah ukuran pakaian jadi 

menjadi lebih kecil atau lebih besar sesuai yang pelanggan 

inginkan. 

Sistem pengolahan data yang digunakan oleh penjahit 

“Modiste Dita” masih manual. Akibatnya ada beberapa masalah 

yang timbul meliputi pencatatan data pelanggan, proses 

transaksi (jahitan dan pembelian bahan-bahan jahit) dan dalam 

pembuatan laporan yang meliputi laporan keuangan, laporan  

bahan jahit yang masih tersedia, laporan transaksi jahit selama 

priode tertentu, laporan keuangan dan laporan agenda 

pengambilan jahitan oleh pelanggan.  

Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem pengolahan data 

jahitan yang mudah  dan efisien dalam segi waktu.  Sistem 

pengolahan data ini akan memberikan data yang cepat dan 
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akurat sehingga proses penginputan data, proses transaksi dan 

proses pembuatan laporan dapat terkomputerisasi sehingga data 

tersebut dapat terorganisir dan akurat kebenarannya. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Terkait dengan masalah yang telah disebutkan di atas maka 

pokok permasalahan yang akan dibahas adalah membangun dan 

menerapkan Sistem Pengolahan Data Jahitan Berbasis Java Studi 

Kasus “Modiste Dita”. Dengan menerapkan sistem ini proses 

penginputan, proses transaksi dan proses pembuatan laporan 

akan terkomputerisasi. 

 

1.3 RUANG LINGKUP 

Mengingat terlalu luas masalah yang dihadapi, maka 

permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Modiste Dita hanya menjahit pakaian wanita. 

2. Sistem ini hanya dapat digunakan oleh admin dan operator. 

3. Sistem yang digunakan meliputi proses penginputan data 

pengeluaran uang, data pemasukan uang, data pelanggan, 

penginputan transaksi jahit, penginputan data bahan-bahan 

jahit dan penginputan data pengambilan jahitan. 
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4. Sistem yang dibangun digunakan untuk memberikan 

kemudahan dalam penyimpanan data pelanggan, data 

transaksi jahitan dan memudahkan penjahit untuk 

memprioritaskan jahitan yang harus diselesaikan. 

5. Output yang dihasilkan adalah laporan transaksi jahitan, 

lapran jadwal pengambilan jahitan, nota, laporan keuangan 

(laporan pemasukan dan laporan pengeluaran uang ), 

laporan data bahan-bahan jahit  dan laporan data pelanggan. 

 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dibuat skripsi ini adalah membangun sebuah 

software aplikasi yang mampu memberikan solusi tentang 

pengolahan data jahitan sehingga dapat menggantikan sistem 

lama (manual) dengan sistem baru yang terkomputerisasi untuk 

memudahkan pelaporan keuangan penjahit (harian, minguan, 

bulanan dan tahunan). 

 

 

 

 

 


