
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Teknologi informasi telah berkembang di berbagai bidang dalam lapisan 

masyarakat. Penggunaan teknologi informasi sangat diperlukan oleh semua lapisan 

masyarakat, organisasi dan instansi. Teknologi informasi ini juga kian berkembang 

dengan adanya berbagai software atau perangkat lunak yang digunakan untuk 

membantu manusia dalam mengerjakan tugas di dalam berbagai bidang 

kehidupan. Begitu pula dalam bidang pendidikan, dalam pengolahan data sangat 

mendukung dalam meningkatkan kualitas, oleh karena itu pemanfaatan software 

sangat diperlukan sebagai sarana penyampaian informasi yang mudah diakses. 

 Jasa desain sablon merupakan layanan bagi konsumen untuk merancang 

suatu produk atau benda berupa sketsa gambar atau model yang diinginkan sesuai 

keinginan konsumen. Jasa desain melakukan sketsa untuk diterapkan pada pakaian 

dengan cara di sablon. pada saat ini, jasa desain untuk pakaian belum banyak 

dijadikan sebagai profesi. Kesulitannya, keinginan konsumen memiliki desain 

yang menarik pada pakaian tidak bisa diwujudkan karena keterbatasan informasi 

seorang ahli desain. 

 Aplikasi jasa desain sablon merupakan jasa yang menyediakan desain-

desain yang sudah siap untuk disablon, Dengan aplikasi ini konsumen dapat 

menginginkan gaya fashionnya sendiri sesuai yang diinginkan, selain itu aplikasi 

ini juga menampilkan desain yang sudah jadi dan tarifnya di hitung dari rumit nya 

pembuatan sebuah desain. 
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 Aplikasi jasa desain sablon memungkinkan konsumen untuk melakukan 

pemesanan desain sablon secara online. Melalui aplikasi ini konsumen dapat 

memilih desain yang telah disediakan dan juga bisa meinginkan desain dari 

konsumen sendiri. Apabila konsumen belum mempunyai gambaran desain, 

aplikasi ini memberikan solusi dari permasalahan tersebut. 

 Berdasarkan permasalahan di atas di usulkan sebuah aplikasi jasa desain 

sablon berbasis website, bertujuan mempermudahkan konsumen dalam memiliki 

fashion modis dan trendi agar terlihat menarik. 

 

1.2. Batasan Masalah 

Adapun dalam pembuatan aplikasi jasa desain sablon berbasis web ini ada 

beberapa batasan masalah yang meliputi: 

1. Aplikasi jasa desain sablon berbasis web ini dirancang untuk khusus pemesanan 

desain sablon 

2. Aplikasi ini untuk membantu orang ingin order desain sesuai yang diinginkan 

konsumen  

3. Aplikasi ini melayani desain gambar yang ingin di sablon 

1.3. Tujuan 

 Adapun tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah membangun 

aplikasi jasa desain sablon berbasis web agar dapat mempermudah orang yang 

memiliki fashion untuk di desain sablon supaya fashion tersebut bisa terlihat lebih 

bervariasi. 

 

1.4. Manfaat 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah : 

1. Membantu untuk mempermudah pemesanan desain sablon 
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2. Membantu untuk mendesain gambar yang ingin di sablon 

3. Memberikan gambaran kepada konsumen untuk hasil jadi kaos yang ingin di 

buat 

 

1.5. Metode Penyelesaian Masalah 

Metode penyelesaian masalah dalam pembuatan Aplikasi Jasa Desain 

Sablon Berbasis Web yaitu melakukan identifikasi masalah seperti melakukan 

wawancara kepada pembuat sablon dan harga yang akan ditentukan setiap 

desainnya. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengumpulan data dengan 

cara studi literature mengacu pada jurnal, Tugas Akhir dan website-website resmi 

lainnya. Data tersebut akan diolah menjadi sebuah aplikasi yang akan dirancang 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework codeigniter serta 

menggunakan MySql sebagai sistem manajemen basis data. Selanjutnya 

menganalisa sistem, merancang aplikasi, membuat aplikasi, menguji aplikasi dan 

pembuatan proposal tugas akhir. 
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