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Abstrak
Usaha industri garment merupakan industri yang bergerak di bidang pembuatan bahan baku menjadi
barang berupa pakaian berupa kaos lengan pendek, kaos lengan panjang, kaos polo dan hoodie.
Berdasarkan hasil pengamatan pada prosedur pemesanan pakaian di Putra Konfeksi ini masih
dikerjakan dengan cara manual, yaitu pada bagian pemesanan admin purchasing menulis permintaan
yang akan di order, kemudian purchasing membuat data pemesanan pada microsoft excel setelah itu di
print dan di berikan ke bagian produksi dan laporan pemesanan perbulan dibuat di microsoft excel di
kirim ke manager. Berdasarkan permasalahan yang ada maka akan dibangun Sistem Informasi
Pemesanan Pakaian Di Konveksi Putra untuk menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Sistem
Informasi Pemesanan Pakaian ini dibangun dengan platform web menggunakan bahasa pemrograman
PHP, HTML dan CSS. Basis data yang digunakan adalah MariaDB dengan PhpMyAdmin. Sistem
Informasi Pemesanan Pakaian ini dilengkapi dengan fitur penginputan data pemesanan pakaian, upload
desain,upload bukti pembayaran, update proses pengerjaan, update jumlah barang reject, update
pengiriman pesanan, grafik report dan laporan pesanan. Pengujian yang digunakan pada sistem
informasi ini adalah blackbox testing dan hasil dari pengujian sistem sudah berjalan dengan sesuai
perancangan.
Katakunci: Garment, Pemesanan Pakaian, Website

Abstrack
The garment industry is an industry that is engaged in the manufacture of raw materials into goods in the
form of clothing in the form of short-sleeved shirts, long-sleeved shirts, polo shirts and hoodies. Based on
observations on the procedure for ordering clothes at Putra Konfeksi, this is still done manually, namely
in the ordering section the purchasing admin writes a request to be ordered, then the purchaser makes a
data order on microsoft excel after it is printed and given to the production department and a monthly
order report is made in microsoft excel sent to manager. Based on the existing problems, a Clothing
Ordering Information System at the Men's Convection will be built to be a solution to the existing
problems. This Clothing Ordering Information System is built on a web platform using the PHP, HTML
and CSS programming languages. The database used is MariaDB with PhpMyAdmin. This Clothing
Ordering Information System is equipped with features for inputting clothing order data, uploading
designs, uploading proof of payment, updating the work process, updating the number of rejected items,
updating order shipments, graphic reports and order reports. The test used in this information system is
blackbox testing and the results of system testing are already running in accordance with the design.
Keyword: Garment, Order Clothing, Website

1.

PENDAHULUAN

Usaha industri garmen merupakan industri yang bergerak di bidang pembuatan bahan
baku menjadi barang berupa pakaian berupa kaos lengan pendek, kaos lengan panjang, kaos
History of article:
Received: 11, 2021 : Accepted: November, 2021

ISSN: 2797-8443 (media online)

90

polo dan hoodie. Industri garmen membutuhkan bahan baku dari industri-industri lain seperti
industri tekstil dan industri benang. Karena itu industri garment memiliki peran yang sangat
penting dalam perkembangan-perkembangan industri tersebut di Indonesia. Khususnya peran
industri garment berpengaruh sangat besar pada industri tekstil, karena bahan pokok yang
merupakan sumber utama industri garment didapat dari industri tekstil.
Putra Konveksi adalah usaha yang bergerak di bidang industri sandang yang
memproduksi beberapa jenis-jenis pakaian yaitu seperti kaos lengan pendek, kaos lengan
panjang,kaos polo dan hoodie. Meskipun termasuk masih baru merintis bahan dan kualitasnya
sangat berani bersaing dengan produksi konveksi yang lain. Di konveksi ini menggunakan dua
bahan yaitu bahan yang kualitas terbagus dan yang standar, tujuannya menggunakan bahan yang
standar agar bisa lebih ekonomis dan menjangkau kalangan menengah bawah. Putra konveksi
juga menerima jasa pemesanan jahit, usaha ini juga sangat membantu membuka lapangan kerja.
Putra Konveksi dibangun pada bulan Juni 2017. Setelah berjalan sekian tahun, sistem
pemesanan masih dikerjakan secara manual, yaitu pada bagian pemesanan admin purchasing
menulis permintaan yang akan di order, kemudian purchasing membuat data pemesanan pada
microsoft excel setelah itu di cetak dan diberikan ke bagian produksi dan laporan pemesanan per
bulan dibuat di microsoft excel di kirim ke manager, selanjutnya apabila konsumen tidak
memiliki desain maka konsumen wajib memberi referensi desain dan konsep desainnya dan
konsumen wajib membayar uang muka sebesar 50% dari harga total.
Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, pada penelitian ini akan dibangun
Sistem Informasi Pemesanan Sablon Pakaian Di Konveksi Putra Berbasis Web Menggunakan
Metode Codeigniter, sebagai solusi permasalahan yang timbul dari bagian pemesanan oleh
konsumen dan pembuatan data pemesanan oleh admin Purchasing. Konveksi ini perlu
mengadakan perubahan dalam hal pengolahan data pemesanan dari sistem manual menjadi
sistem terkomputerisasi secara online, agar akurat, relevan dan tepat waktu sehingga dalam
proses pengambilan keputusan dapat lebih cepat.
Beberapa penelitian terdahulu banyak yang membahas mengenai pemesanan kaos,
diantaranya adalah dari peneliti [1] yang membahas mengenai penerapan RAD dalam
mengelola penjualan kaos melalui framework codeigniter. Pendekatan secara waterfall juga
pernah dilakukan dalam pembuatan system informasi perusahaan konveksi seperti yang
dilakukan oleh peneliti [2], menurutnya model ini bisa digunakan karena menyajikan proses
terurut dari analisis sampai dengan pengujian system. Selain dari sisi pemesanan, beberapa
transaksi online juga bisa dilakukan melalui FabricJS dan midtrans payment gateway dalam
manajemen pemesanannya[3]. Metode full costing juga bisa digunakan untuk menghitung biaya
produksi seperti yang telah dilakukan oleh peneliti [4] dalam mengelola biaya produksinya.
Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, peneliti [5]
melakukan pembuatan system pemonitoringan persediaan barang melalui applikasi dashboard
monitory inventory yang dapat melakukan monitoring seluruh kegiatan transaksi kegiatan
barang masuk dan keluar. Sedangkan untuk perhitungan biaya produksi peneliti [6]
melakukannya dengan mencatat biaya produksi berdasarkan pesanannya.

2.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini dilakukan beberapa tahapan guna memperoleh suatu kesimpulan melalui
pendekatan waterfall seperti yang tergambar pada Gambar 1. Adapun tahapan-tahapan pada
penelitian ini antara lain:
1. Analisa Kebutuhan
Proses ini merupakan analisa terhadap suatu kebutuhan[7]. Proses yang dilakukan
adalah pengumpulan dan pencarian data – data yang berguna pada pengembangan
sistem yang akan dibuat yaitu Sistem Informasi Pemesanan Sablon Pakaian Di
Konveksi Putra Berbasis Web Menggunakan Metode Framework CodeIgniter.
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2. Desain Sistem

Pada proses ini dilakukan proses desain sistem dan desain antarmuka dari sistem yang
akan dibuat[8]. Proses ini akan menghasilkan arsitektur yang diinginkan dan sesuai akan
kebutuhan yang ada. Proses perancangan akan menggunakan diagram konteks, data flow
diagram (DFD) serta entity relationship diagram (ERD). Desain antarmuka akan
menghasilkan fungsi-fungsi dari sebuah sistem perangkat lunak atau software yang
mungkin ditransformasi ke program untuk dijalankan.
3. Implementasi Sistem
Pada tahap ini merupakan proses penerjemahan desain dalam bahasa yang dapat
dimengerti oleh komputer[9]. Pada tahap ini akan sangat mengoptimalkan penggunaan
komputer di dalam pembuatan sistem tersebut karena pada tahap ini peran perangkat
keras komputer sangatlah besar. Aplikasi ini di bangun pada platform web dengan
menggunakan bahasa pemrograman PHP. Sedangkan untuk database menggunakan
MariaDB dengan phpMyAdmin, serta menggunakan framework pembangunan yaitu
Framework CodeIgniter.
4. Pengujian Sistem
Dalam tahap ini dilakukan pengujian terhadap sistem sebelum sistem dapat digunakan
sepenuhnya. Sistem akan diuji menggunakan blackbox testing, semua fungsi pada
sistem akan diuji agar sistem dapat digunakan sesuai dengan apa yang diinginkan dan
sesuai dengan rancangan[10]. Serta digunakan untuk menguji suatu aplikasi atau
software dengan melihat modul untuk memeriksa dan menganalisis kode program ada
yang sudah benar atau masih ada salah. Jika sistem sudah sesuai dan semua tahapan
sudah dilalui maka sistem siap untuk digunakan.
5. Pemeliharaan Sistem
Setelah semua tahap dilaksanakan inilah merupakan tahap final pada pengembangan
sistem. Setelah Analisis kebutuhan sistem, Desain sistem, Implementasi dan Pengujian
dilalui maka tahap terakhir adalah pemeliharaan dimana sistem yang telah selesai dibuat
harus dilakukan pemeliharaan secara berkala.
Berdasarkan penjelasan di atas, berikut ini adalah gambaran alur dari metode penelitian yang
dilakukan oleh peneliti:

Gambar 1. Metode Penelitian
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisa dan perancangan
Kebutuhan fungsional ini merupakan kebutuhan-kebutuhan fungsional dalam perangkat
lunak yang dibangun[11]. Kebutuhan fungsional merupakan fitur-fitur yang ada pada sistem
perangkat lunak tersebut. Dalam sistem ini memiliki beberapa fungsi yaitu :
1. User membuka sistem informasi pemesanan sablon pakaian.
2. User menginput username dan password.
3. User masuk pada menu utama
4. User memilih menu yang akan dilihat
5. Hak akses pengguna
a. Admin Purchasing
1) Login.
2) Logout.
3) Halaman dashboard
4) Update password.
5) Update profile.
6) Mengecek data pesanan konsumen.
7) Mengecek bukti pembayaran konsumen.
8) Mengecek data desain konsumen.
9) Approve data pemesanan
10) Download laporan pemesanan.
b. Manager
1) Login.
2) Logout.
3) Halaman dashboard.
4) Update password.
5) Update profile.
6) Mengecek data pesanan konsumen
7) Download Laporan pemesanan
c. Konsumen
1) Login.
2) Logout.
3) Update profile.
4) Update password.
5) Update alamat pengiriman.
6) Menginput data pemesanan.
7) Menginput data desain.
8) Menginput bukti pembayaran.
9) Melihat status pemesanan.
d. Admin Operasional
1) Login.
2) Logout.
3) Halaman dashboard.
4) Update password.
5) Update profile.
6) Menambah data katalog.
7) Edit data katalog
8) Menginput data produksi.
9) Menginput data produksi reject.
10) Mengirim pesanan ke konsumen
11) Download laporan produksi.
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Perancangan sistem ini menggunakan Gambaran Umum Sistem, Diagram Konteks, Diagram 0,
Diagram 1, Diagram 2, Diagram 3 dan Entity Relationship Diagram yang digunakan untuk
merancang sebuah model sistem. Didalam sistem antarmuka yang terdiri dari 4 bagian utama
yaitu halaman konsumen, halaman admin purchasing, halaman admin operasional, dan halaman
manager.
Data Flow Diagram
DFD (Data Flow Diagram) Level 0 digunakan untuk menggambarkan interaksi antara sistem
yang akan dibangun[12]. DFD Level 0 juga merupakan turunan dari diagram konteks. Input
dan output pada diagram konteks harus sesuai dengan DFD Level 0.
Diagram Context
Gambar 3 merupakan Diagram Context dari Sistem Informasi Pemesanan Sablon Pakaian Di
Konveksi Putra Berbasis Web Menggunakan Metode Framework CodeIgniter. Pada Diagram
context tersebut menjelaskan empat pengguna yang dapat mengakses sistem tersebut yaitu
konsumen, admin purchasing, admin operasional dan manager, serta aliran data yang dapat
diminta dan diterima oleh pengguna melalui sistem.

Gambar 2 Data Flow Diagram
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Gambar 3 Diagram Context
Entity Relationship Diagram

Gambar 4 Entity Relationship Diagram
Gambar 4 merupakan Entity Relationship Diagram dari Sistem Informasi Pemesanan Sablon
Pakaian Di Konveksi Putra Berbasis Web Menggunakan Metode Framework CodeIgniter. Pada
Entity Relationship Diagram menjelaskan tabel tabel apa saja yang terdapat dalam database
sistem yang berfungsi sebagai penampung data sistem dan menampilkan relasi antar table.
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Implementasi Sistem
Implementasi sistem merupakan hasil dari menggabungkan bahan-bahan yang telah dibuat dan
dikumpulkan untuk menjadi sebuah sistem sesuai dengan perancangan yang telah direncanakan
sebelumnya. Berikut merupakan hasil dari Sistem Informasi Pemesanan Sablon Pakaian Di
Konveksi Putra Berbasis Web Menggunakan Metode Framework CodeIgniter.
1. Tampilan Halaman Chekout Pesanan ( User : Konsumen )
Pada halaman ini, sistem akan menampilkan data pesanan yang sudah dibuat oleh
konsumen berdasarkan data yang dimasukan oleh konsumen sendiri. Untuk lebih
jelasnya, dapat dilihat pada gambar 5.
2. Tampilan Halaman Pesanan Masuk ( User : Admin Purchasing)
Pada halaman ini, sistem akan mengelola data pesanan untuk dilakukan pemeriksaan
oleh bagian admin purchasing. tampilan halaman pesanan masuk dapat dilihat pada
gambar 6.
3. Halaman Proses Pengerjaan ( User : Admin Operasional )
Pada halaman ini, sistem akan menampilkan data proses pengerjaan pesanan, pada
halaman ini bagian admin operasional akan melalukan proses pengerjaan pesanan dari
konsumen . Dapat dilihat pada gambar 7

Gambar 5. Tampilan Halaman Chekout Pesanan ( User : Konsumen)
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Gambar 6. Tampilan Halaman Pesanan Masuk ( User : Admin Purchasing)
4. Halaman Laporan Pesanan ( User : Manager )
Pada halaman ini, sistem akan menampilkan data laporan pesanan, pada halaman ini
bagian manager dapat melihat data laporan pesanan dan laporan bisa di cetak. Dapat
dilihat pada gambar 8

Gambar 7. Halaman Proses Pengerjaan ( User : Admin Operasional )
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Gambar 8. Halaman Laporan Pesanan ( User : Manager )
Pengujian Sistem
Pengujian yang digunakan untuk menguji sistem adalah metode blackbox testing.
Pengujian blackbox berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Rangkuman hasil
pengujian ditunjukkan pada tabel 1.

Butir Uji
Button Buat Pesanan

Button Pesanan Masuk

Button Detail
Button
Pengerjaan

Proses

Button
Proses
Pengerjaan Selesai dan
Lunasi Pembayaran
Button File Desain
Button Laporan
Button Cetak

Tabel 1 Pengujian Sistem
Hasil yang
Hasil Pengujian
diharapkan
Sistem akan menampilkan
notifikasi pesanan berhasil
dibuat.

Sistem
menampilkan
notifikasi pesanan berhasil
dibuat.

Sistem akan menampilkan
halaman data pesanan dari
konsumen
Sistem akan menampilkan
halaman
detail
data
pesanan dari konsumen
Sistem akan menampilkan
halaman proses pengerjaan
pesanan konsumen
Sistem akan menampilkan
notifikasi
proses
pengerjaan pesanan sudah
selesai
Sistem akan menampilkan
halaman
file
desain
pesanan dari konsumen
Sistem akan menampilkan
halaman laporan pesanan
Sistem akan menampilkan
halaman cetak laporan
pesanan

Sistem
menampilkan
halaman halaman data
pesanan dari konsumen
Sistem
menampilkan
halaman detail data pesanan
dari konsumen
Sistem
menampilkan
halaman proses pengerjaan
pesanan konsumen
Sistem
menampilkan
notifikasi proses pengerjaan
pesanan sudah selesai
Sistem
menampilkan
halaman file desain pesanan
dari konsumen
Sistem
menampilkan
halaman laporan pesanan
Sistem
menampilkan
halaman cetak laporan
pesanan
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KESIMPULAN

4.

Dari hasil perekayasaan yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan bahwa saat
ini sudah terbangun suatu Sistem Informasi Pemesanan Sablon Pakaian Di Konveksi Putra Berbasis Web
Menggunakan Metode Framework CodeIgniter dengan perancangan sistem menggunakan Data Flow
Diagram dan perancangan database menggunakan Entity Relationship Diagram. Selain itu sistem
Informasi Pemesanan Sablon Pakaian Di Konveksi Putra Berbasis Web Menggunakan Metode
Framework CodeIgniter memiliki fitur pembuatan dan pengelolaan data pemesanan dan menghasilkan
sebuah laporan pemesanan, sehingga bagian purchasing, operasional dan manager mengetahui jumlah
pemesanan dari konsumen setiap bulannya. Sistem Informasi Pemesanan Sablon Pakaian Di Konveksi
Putra Berbasis Web Menggunakan Metode Framework CodeIgniter dapat menampilkan grafik report
pemesanan yang bisa dilihat setiap bulan dan setiap tahun. Pengujian fungsi-fungsi dari sistem telah
dijalankan dengan baik menggunakan metode blackbox testing sesuai dengan hasil perancangan.
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