
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang  

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK) memiliki peran yang penting 

dalam perekonomian nasional. Kegiatan usaha ini mampu memperluas lapangan 

kerja dan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, mendorong 

pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi 

nasional. Selama krisis ekonomi pada akhir 1990-an sektor usaha tersebut 

membuktikan ketahanannya ketika banyak usaha besar mengalami pengurangan 

usaha, kerugian, dan kebangkrutan. Untuk mendukung pemberdayaan UMK, 

maka pada tahun 2008 diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Meskipun UMK telah menunjukkan 

peranannya dalam perekonomian nasional, namun UMK masih menghadapi 

berbagai permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan ini antara lain dalam 

hal produksi, pemasaran, sumber daya manusia, teknologi, iklim usaha, dan 

khususnya permodalan.  

Semakin berkembangnya zaman, teknologi informasi saat ini memiliki 

peranan yang sangat penting di segala bidang. Hal ini disebabkan karena 

pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi dapat terpenuhi. Dengan 

perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini kita dapat melakukan 

pengolahan data dengan mudah, dapat menghasilkan suatu informasi yang kita 

butuhkan dengan akurat dan menghemat waktu, serta dengan biaya yang kita 
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keluarkan lebih hemat. Demikian halnya dalam pengelolaan data keuangan pada 

UMKM, teknologi informasi menjadi hal penting dalam pengelolaan data 

keuangan karena telah dipercaya dapat membantu bagian keuangan atau akuntansi 

dalam menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, dan mengefektifkan 

waktu dalam penyusunannya. 

Berdasarkan hasil penelitian Pinasti (2007) menunjukan bahwa kelemahan 

UMKM di Indonesia adalah pada umumnya tidak menguasai dan tidak 

menerapkan sistem administrasi yang memadai. UMKM tidak atau belum 

memiliki dan menerapkan sistem administrasi padahal proses administrasi dapat 

menunjang baik dalam pelayanan yang memudahkan pelanggan maupun dalam 

akses monitoring agar tidak terjadi selisih, redudansi data maupun laporan 

pendapatan yang terintegrasi secara langsung. Dengan adanya teknologi informasi 

diharapkan dapat membantu UMKM dalam melakukan sistem administrasi yang 

lebih mudah dan memadai sehingga UMKM dapat melakukan monitoring 

pemesanan, pencarian pesanan, tidak ada redudansi data, dan laporan pendapatan 

berdasarkan period. 

Toko kaos ngaco merupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa 

percetakan penyablonan barang seperti kaos, topi, gelas. Toko kaos ngaco 

beralamat di jalan Teluk Bone Kota Karang, Teluk Betung Barat Kota Bandar 

Lampung. 

 Proses pengelolaan data administrasi yang ada di toko Sablon Kaos 

Ngaco msih dilakukan secara manual yaitu dicatat kedalam nota pemesan dengan 

demikian, terdapat kendala sering terjadi kesalahan desain yang dicetak atau 
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tertukar dengan desain pelanggan yang lain menimbulkan kerugian karena 

pesanan harus diproduksi ulang, kesulitan montoring barang yang sudah 

diproduksi yang akan diambil oleh pelanggan juga menjadi salah satu fator 

masalah penting yang berdampak pada perhitungan omset yang akan salah 

mengalami perhitungan apabila proses pencatatan pemesanan dan monitoring 

mengalami kesalahan. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada pada toko sablon ngaco 

diperlukan sebuah sistem yang dapat mencakup semua proses administrasi 

dimulai dari pemesanan sablon, monitoring hasil produksi, dan laporan omset 

berdasarkan periode. Maka dari permasalahan yang ada peneliti mengangkat judul 

“SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PERCETAKAN (STUDI KASUS 

TOKO SABLON KAOS NGACO TELUK BETUNG) ”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat dibuat 

adalah : 

1. Bagaimana mengelola data administrasi percetakan pada sablon Ngaco? 

2. Bagaimana merancang sistem administrasi percetakan pada sablon Ngaco ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan  rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah : 

1. Dapat mengelola data administrasi percetakan sehingga sistem yang dibuat 

sesuai dengan  kondisi UKM dalam menciptakan sistem yang terintgrasi 

dari setiap bagian pada sablon Ngaco 
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2. Memberikan solusi berupa alternatif sistem yang dapat membantu dalam 

proses administrasi dimulai dari proses pemesanan, pembayaran, dan 

laporan. 

1.4  Manfaat  Penelitian  

 Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis peneltian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan berfikir 

ilmiah dan kemampuan dalam menganalisis suatu masalah dalam sistem 

informasi administrasi percetakan (studi kasus : Toko Sablon Kaos Ngaco 

Teluk Betung) 

2. Bagi toko sablon kaos ngaco penelitian ini dapat dijadikan masukan atau 

pertimbangan dalam penerapan sistem pengendalian intern dalam 

melakukan pengembangan dan pemanfaatan teknologi sistem informasi 

dalam kegiatan rutinits sistem informasi administrasi pada Sablon Kaos 

Ngaco  dan dapat meningkatkan kinerja sistem informasi administrasi dari 

proses pemesanan, monitoring dan proses laporan. membantu pemilik usaha 

untuk mengintegrasi proses administrasi sehingga dapat memonitoring 

kegiatan usaha yang dilakukan.  

3. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetuahuan dan dapat menjadi bahan referensi di perpustakaan Fakultas 

Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Teknokrat Indonesia. 


