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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1.  LATAR BELAKANG MASALAH 

Di zaman yang serba canggih ini, perkembangan teknologi dan ilmu 

pengetahuan sudah begitu pesatnya sehingga memberikan dampak di berbagai 

bidang kehidupan. Hal ini mendorong munculnya berbagai aplikasi modern yang 

dapat membantu dan mempercepat penggunanya dalam mendapatkan suatu 

informasi. 

Salah satu dampaknya adalah Industri manufaktur yang dewasa ini 

berkembang dengan sangat cepat. Terjadi persaingan yang sangat kompetitif 

dalam bidang industri ini. Peningkatan kualitas dan mutu produk antar perusahaan 

lainnya sagat bervariatif yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

konsumennya. 

Industri manufaktur sendiri merupakan industri pengolahan, yaitu suatu 

usaha yang mengolah / mengubah bahan mentah menjadi barang jadi ataupun 

barang setengah jadi yang mempunyai nilai tambah, yang dilakukan secara 

mekanis dengan mesin, ataupun tanpa menggunakan mesin (manual) (Indrajit, 

Permono, 2005). 

Pada kebanyakan operasional produksi perusahaan terdapat beberapa 

permasalahan seperti, kurangnya sistem yang terkomputerisasi menyebabkan 

miskomunikasi antar bagian, kurangnya pengontrolan proses alur kerja produksi 
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yang tidak berjalan sesuai dengan prosedur, dan minimnya reporting secara 

realtime bagi manajemen guna memantau kinerja perusahaan. 

Maka dari itu, proses-proses tersebut memerlukan kontrol dan pencatatan 

yang terintegrasi dengan baik. Melihat dari proses produksi tersebut maka 

dibutuhkan pencatatan yang dilakukan melalui sistem untuk membantu 

perusahaan dalam mengontrol alur produksi barang dan mencegah terjadinya loss 

production dalam bentuk apapun. 

Sistem yang penulis buat menggunakan aplikasi odoo. Odoo sendiri 

merupakan salah satu software open source yang berguna untuk mengotomisasi 

seluruh bagian organisasi yang meliputi hampir sebagian besar kebutuhan dan 

proses perusahaan yang terintegrasi, termasuk kebutuhan bisnis dalam hal 

manufaktur. 

 

1.2.  TUJUAN  

Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan web ini adalah dapat 

membangun sistem informasi untuk manufaktur produk dengan menggunakan 

konsep proses bisnis yang dapat mempermudah perusahaan dalam mengatasi 

permasalahan yang terkait dengan kegiatan manufaktur. 
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1.3.  BATASAN MASALAH 

  Untuk menghindari meluasnya masalah dalam penyusunan tugas akhir ini, 

maka dibuat batasan, yaitu pada bagian Pemesanan Manufaktur. Adapun 

pembuatan batasan-batasan tersebut adalah : 

1. Pemesanan Manufaktur berisikan data tentang : 

a. Data Produk 

b. Data Bill of Material/komposisi produk baru atau jadi. 

c. Data Manufacturing Order/proses untuk produksi. 


