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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Profil Perusahaan 

PT. Metro Garmin berlokasi di Jalan Mohammad Toha KM 7, Jl. Raya 

Dayeuhkolot No. 243, Citeurup, Kec. Dayeuhkolot Bandung, Jawa Barat, 40258. 

Perusahaan ini bergerak di bidang industry garmin dengan pembuatan jasa pakaian 

yaitu kemeja. PT. Metro Garmin ini mempunyai visi dan misi sebagai landasan 

dalam mengembangkan dan memajukan perusahaan dimasa depan. 

Berikut adalah visi dan misi PT. Metro Garmin Bandung: 

1. Visi: Menjadi perusahaan garment terkemuka di pasar domestic maupun 

global. 

2. Misi: Menghasilkan produk sesuai dengan keperluan dan kebutuhan 

pelanggan. 

PT. Metro Garmin Bandung memilikki logo perusahaan sebagai lambar dan 

citra yang menggambarkan identitas dari perusahaan. Berikut adalah logo PT. 

Metro Garmin Bandung. 

 

Gambar 2.1 Logo PT. METRO GARMIN 
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2.2 Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi merupakan diagram yang menggambarkan rantai 

perintah, hubungan pekerjaan, tanggung jawab, rentang kendali dan pimpinan 

organisasi berfungsi sebagai kerangka kerja dan tugas pekerjaan yang dibagi, 

dikelompokkan dan dikoordinasi secara formal. Berikut adalah struktur organisasi 

pada PT. Metro Garmin. 

2.2.1 Deskripsi Tugas 

Deskripsi Tugas digunakan untuk mengetahui tugas dan wewenang dari 

masing– masing bagian yang ada dalam PT. Metro Garmin. Berikut adalah 

deskripsi tugas yang ada di PT. Metro Garmin Bandung: 

1. General Manager 

General Manager memilikki tugas memimpin perusahaan dengan 

merencanakan dan mengendalikan kebijakan perusahaan serta 

mengelola perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. 

Serta mengawasi, mengoordinasikan kegiatan komersial 

perusahaan. 

2. Sekretaris 

Sekretaris memilikki tugas mengorganisir, menyusun agenda 

dengan buyer. 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT.Metro Garmin 
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3. General Affair 

General Affair mememilikki tugas untuk mengelola pengadaan 

barang dan fasilitas perusahaan. 

4. HRD 

HRD memilikki tugas mengurus rekrutmen karyawan baru, seleksi 

karyawan baru, training karyawan baru dan memanajemen kinerja 

karyawan di perusahaan. 

5. Produksi 

Produksi memilikki tugas mengkoordinasi pelaksanaan proses 

produksi, yaitu Cutting, Sewing, QC dan Packing.  

6. Sales 

Sales memilikki tugas menawarkan barang atau jasa produksi 

perusahaan kepada buyer. 

7. SPPC 

SPPC (Sales, Plan, Production, Control) memilikki tugas membuat 

jadwal produksi sesuai dengan tepat waktu atau sesuai keinginan 

buyer. 

8. Finance & Accounting 

Finance dan Accounting memilikki tugas mengatur keuangan 

perusahaan dan transaksi dari buyer dan pengalokasian dana, serta 

melakukan pembayaran perusahaan. 

9. Purchasing 

Purchasing memilikki tugas memastikan untuk pembelian atas 

pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan. 

2.3 Landasan Teori 

Landasan Teori menjadi landasan dasar pembangunan Sistem Informasi 

Pengendalian Mutu Produk di PT. Metro Garmin. Landasan teori yang digunakan 

dalam penyusunan pembangunan Sistem Informasi ini meliputi penjelasan tentang 
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Sistem, Informasi, Sistem Informasi, Pengendalian Mutu Produk, Metode Fuzzy, 

Website, HTML, PHP, CSS, JavaScript, MySQL Database, Bootstrap, Visual Studi 

Code, FrameWork, XAMPP, ERD (Entity Relationship Diagram), DFD (Data Flow 

Diagram), Spesifikasi Proses, dan Basis Data. 

2.3.1 State of The Art 

State of The Art dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 State of The Art 

No Judul Jurnal 

dan Peneliti 

Tahun 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbandingan 

Penelitian 

1. SISTEM 

PENUNJANG 

KEPUTUSAN 

KELAYAKAN 

PEMBERIAN 

PINJAMAN 

DENGAN 

METODE 

FUZZY 

TSUKAMOTO 

 

 

Peneliti: Tri 

Murti, Leon 

Andretti, 

Muhammad 

Sobri 

2015 Jenis metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

penelitian 

terapan.  

Hasil 

penelitian ini 

dibuat untuk 

sistem 

pendukung 

keputusan 

kelayakan 

pemberian 

pinjaman pada 

PT. Triprima 

Finance. 

Hasil penelitian 

ini hanya 

melaksanakan 

Quality Control. 

Sedangkan, 

penelitian ini 

mencari 

keputusan 

kelayakan 

pemberian 

pinjaman.  

2. PERANCANG

AN SISTEM 

PERENCANA

2016 Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

Hasil 

penelitian ini, 

menerapkan 

Hasil penelitian 

ini 

menitikberatkan 
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AN JUMLAH 

PRODUKSI 

ROTI 

MENGGUNA

KAN 

METODE 

FUZZY 

MAMDANI 

 

 

 

Peneliti: Murni 

Marbun, 

Hengki 

Tamandi dan 

Normi 

Verawati 

Fuzzy 

Mamdani   

metode Fuzzy 

Mamdani 

untuk 

perencanaan 

jumlah 

produksi.  

metode Fuzzy 

Mamdani unruk 

menentukan 

perencanaan 

jumlah produksi. 

Sedangkan, 

penelitian ini 

mencari 

pengambilan 

keputusan. 

3.  SISTEM 

PENDUKUNG 

KEPUTUSAN 

DALAM 

MENENTUKA

N 

PENGGUNA 

LISTRIK 

SUBSIDI DAN 

NONSUBSIDI 

MENGGUNA

KAN 

METODE 

FUZZY 

2018 Fuzzy 

Mamdani 

Berdasarkan 

hasil 

penelitian, 

metode Fuzzy 

ini dapat 

digunakan 

untuk 

membantu 

mengambil 

sebuah 

keputusan 

dimana 

seseorang 

tidak tahu 

Hasil penelitian 

ini sebagai bahan 

mengambil 

keputusan dalam 

menentukan 

pengguna listrik 

subsidi atau 

nonsubsidi. 

Sedangkan, 

penelitian ini 

membutuhkan 

keputusan untuk 

Pengendalian 

Mutu Produk.   
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MAMDANI 

(STUDI 

KASUS : PT. 

PLN 

TANJUNG 

BALAI) 

Peneliti: Adi 

Widarma, Hana 

Kumala 

secara pasti 

bagaimana 

keputusan 

yang 

seharusnya 

dibuat.   

4. IMPLEMENT

ASI FAILURE 

MODE 

EFFECT 

ANALYSIS 

(FMEA) DAN 

FUZZY 

LOGIC 

SEBAGAI 

PROGRAM 

PENGENDALI

AN 

KUALITAS 

 

Peneliti : Siti 

Aisyah ST., 

MT. 

2011 Penelitian ini 

menerapkan 

failure Mode 

dan Effect 

Analysis 

(FMEA) dan 

penggunaan 

logika fuzzy. 

Hasil 

penelitian ini 

melakukan 

perbaikan dan 

menerapkan 

program 

peningkatan 

kualitas yang 

dapat 

menimalkan 

kegagalan.   

Penelitian ini 

menerapkan 

Failure Mode dan 

Effect Analysis 

(FMEA) dan 

logika fuzzy. 

Sedangkan 

penelitian ini 

hanya 

membutuhkan 

metode logika 

fuzzy.  

5. Pengaruh 

Varianle 

Peningkatan 

Produktivitas, 

2018 Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

penelitian 

Hasil 

penelitian ini 

menggunakan 

penguasaan 

Pada jurnal ini, 

peneliti 

menggunakan 

penguasaan 
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Penguasaan 

Teknologi Baru 

dan Pelatihan 

Terhadap 

Pengendalian 

Mutu Terpadu 

Karyawan Pada 

Industri Tekstil 

dan Garmen di 

Surakarta 

 

Peneliti : 

Ahmad 

Darmawi, 

Darsono, Drajat 

T. Kartono, 

Sapja 

Anantanya 

pemecahan 

masalah 

teknologi baru 

dan pelatihan 

dalam 

pekerjaannya 

untuk 

mengukur 

tingkat 

produktivitas 

karyawan 

yang 

berpengaruh 

pada 

pengendalian 

mutu terpadu, 

guna 

mengurangi 

jumlah 

kerusakan 

produk akhir 

serta down-

time produksi. 

teknologi baru 

dan pelatihan 

untuk mengukut 

tingkat 

produktivitas 

karyawan yang 

berperngaruh 

pada 

pengendalian 

mutu produk. 

Sedangkan pada 

penelitian ini, 

menggunakan 

metode Six Sigma 

guna 

mengendalikan 

dan memonitoring 

produk yang 

cacat. Dan 

diperbaiki sesuai 

standar buyer.  

 

2.3.2 Sistem 

Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu 

dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. 

System dibuat untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang secara rutin 

terjadi. 

2.3.3 Informasi 

Informasi dapat merujuk ke suatu data mentah, data tersusun, kapasistas 

sebuah saluran komunikasi, dan lain sebagainya. Pada dasarnya informasi adalah 
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data yang telah diklasisifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk 

digunakan dalam proses pengambilan keputusan.  

2.3.4 Sistem Informasi 

Sistem Informasi merupakan suatu sistem yang menyediakan informasi 

untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalakan 

operasional perusahaan, dimana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-

orang, teknologi informasi dan prosedur-prosedur yang terorganisasi.[2] 

2.3.5 Pengendalian Mutu Produk 

Pengendalian adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar 

kegiatan produksi dan operasi yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang 

direncanakan dan apabila terjadi penyimpangan, maka penyimpangan tersebut 

dapat dikoreksi sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai.[3]  

2.3.6 Pengertian Analisis POAC 

 POAC adalah singkatan dari Planning, Organizing, Actuating dan 

Controlling. Fungsi POAC adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi suatu 

organisasi dalam pencapaian tujuan.  

 

Gambar 2.3 Analisis POAC 

2.3.7 Metode Fuzzy 

Metode Fuzzy atau logika fuzzy diperkenalkan oleh Prof. Lotfi Astor Zadeh 

pada 1962. Dalam bukunya T. Sutojo, Edy Mulyanto dan Dr. Vincent Suhartono 
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(2010:211). Logika Fuzzy adalah metodelogi sistem kontrol pemecahan masalah, 

yang cocok untuk diimplementasikan pada sistem, mulai dari sistem yang 

sederhana,, kecil dan sistem kontrol. Dalam logika fuzzy memungkinkan nilai 

keanggotaan berada di antara 0 atau 1. Artinya, bisa saja sauatu keadaan 

mempunyai dua nilai “Ya dan Tidak”, “Benar dan Salah” secara bersamaan, namun 

besar nilainya tergantung pada bobot keanggotaan yang dimilikkinya.[4] 

2.3.8 Website 

Website adalah merupakah alamat (URL) yang berfungsi sebagai tempat 

penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Web adalah sistem 

hypertext, terdiri dari jutaan halaman teks yang dihubungkan oleh hyperlink-

hyperlink.[5] 

2.3.9 HTML 

HTML adalah suatu Bahasa yang dikenali oleh web browser untuk 

menampilkan informasi dengan lebih menarik dibandingkan dengan tulisan teks 

biasa. Sedangkan web browser adalah program computer yang digunakan untuk 

membaca HTML, kemudia menerjemahkan menampilkan hasilnya secara visual ke 

dalam computer. Karena sebuah Bahasa, maka HTML mempunyai aturan dan 

struktur tertentu untuk menuliskan perintah-perintahnya yang biasa dinamakan 

dengan lambing <tag> dan biasanya akan diakhiri dengan lambing <tag>.[6] 

2.3.10 PHP 

PHP adalah akronim dari hypertextpreprocessor, yaitu suatu Bahasa 

pemograman berbasis kode-kode (script) yang digunakan untuk mengolah suatu 

data dan mengirimkannya Kembali ke web browser menjadi kode HTML. Kode 

PHP mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu: 

a. Hanya dapat dijalankan menggunakan web server. 

b. Kode PHP diletakkan dan dijalankan web server. 

c. Kode PHP dapat digunakan untuk mengakses database. 

d. Merupakan software yang bersifat open source. 

e. Gratis untuk di download dan digunakan. 
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f. Bersifat multipalform, artinya dapat dijalankan menggunakan 

sistem operasi apapun. [6] 

2.3.11 CSS 

CSS merupakan Bahasa pemograman wajib yang dikuasai oleh para 

pembuat website, terutama web designer. Karena CSS menawarkan kemudahan 

dalam mendesain website, misalnya pemisahan konten dengan desain, sehingga 

desain halaman tersebut dapat digunakan berkali-kali pada halaman yang berbeda, 

bahkan cukup mengubah satu desain akan mgeubah seluruh halaman yang terkait, 

hal ini akan menghemat waktu dalam mendesain web.[6] 

 Disamping itu, desain web yang dibuat dengan CSS lebih cepat loadingnya 

dibandingkan dengan desain menggunakan table dari HTML, bukankah selain 

konten, kecepatan akses merupakan factor penting dalam dunia maya. Dengan 

berbagai keunggulan tersebut, CSS menjadi salah satu Bahasa pemograman yang 

paling disarankan dalam pembuatan website.[6] 

2.3.12 MySQL 

MySQL adalah sebuah software atau perangkat lunak sistem manajemen 

berbasis data SQL atau juga multi user dan DBMD Multithread. Pada dasarnya, 

MYSQL ini sebenarnya adalah turunan yang berasal dari salah satu konsep utama 

dalam database yang memang telah ada sebelumnya yaitu SQL atau Structured 

Query Language. Konsep ini digunakan untuk seleksi atau pemilihan dan 

pemasukan data dimana hal ini memungkinkan pengerjaan operasi data yang 

otomatis lebih mudah. MySQL sendiri diciptakan pada tahun 1979 oleh seorang 

programmer computer yang berasal dari Swedia bernama Michael ‘Monty” 

Widenius.[2] 

Keistimewaan dari Software ini diantaranya adalah portabilitas yang berarti 

MySQL bisa berjalan stabil di sistem operasi apapun seperti Linux, Windows, dan 

lain sebagainya. Kemudian MySQL juga multi-user sehingga bisa digunakan secara 

bersamaan oleh beberapa pengguna. Selain itu, MySQL juga memiliki tipe data 
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beragam, beberapa keamanan, kecepatan yang tinggi, dan penanganan basis data 

yang bisa dilakukan dalam skala yang besar.[2] 

2.3.13 Bootstrap 

Bootstrap adalah sebuah framework yang dibuat dengan menggunakan Bahasa dari 

HTML dan CSS, namun juga menyediakan efek javascript yang dibangun dengan 

menggunakan jquery. Bootstrap telah menyediakan kumpulan komponen class 

interface dasar yang telah dirancang sedemikian rupa untuk menciptakan tampilan 

yang menarik, bersih dan ringan. Selain itu, bootstrap juga memiliki fitur grid yang 

berfungsi untuk mengatur layout yang bisa digunakan dengan sangat mudah dan 

cepat. Kita juga diberi keleluasaan dalam mengembangkan tampilan website yang 

menggunakan bootstrap yaitu dengan mengubah tampilan bootstrap dengan 

menambahkan class dan CSS sendiri.[5] 

2.3.14 Visual Studio Code 

Visual Studio Code (VS Code) ini adalah sebuah teks editor ringan dan 

handal yang dibuat oleh Microsoft untuk sistem operasi multiplatform, artinya 

tersedia juga untuk versi Linux, Mac dan Windows. Teks Editor ini secara langsung 

mendukung Bahasa pemograman JavaScript, Tyescript, dan Node.js, serta Bahasa 

pemograman lainnya dengan bantuan plugin yang dapat dipasang via marketplace 

Visual Studio Code (seperti C++, C#, Python, Go, Java, dst).[7] 

Teks editor VS Code juga bersifat open source, yang mana kode sumbernya 

dapat kalian lihat dan kalian dapat berkontribusi untuk pengembangannya. Kode 

sumber dari VS Code ini pun dapat dilihat di link Github. Hal ini juga yang 

membuat VS Code menjadi favorit para pengembang aplikasi, karena para 

pengembang aplikasi bisa ikut serta dalam proses pengembangan VS Code ke 

depannya.[7] 

2.3.15 XAMPP 

Xampp adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem 

operasi. Xampp merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah 

sebagai paket aplikasi web server yang terdiri atas program Apache HTTP Server, 
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MYSQLdatabase, dan penerjemah Bahasa yang ditulis dengan Bahasa 

pemograman PHP dan Perl. Nama Xampp merupakan singkatan dari X (empat 

sistem operasi apapun), Apache, MySQL, PHP dan Perl. Program ini tersedia dalam 

GNU General Public License dan bebas. Bagian penting XAMPP yang biasa 

digunakan pada umumnya. Berikut adalah logo dari XAMPP.[6] 

Berikut adalah fasilitas yang ada didalam Xampp: 

1. XAMPP control panel application berfungsi mengelola layanan 

(service) XAMPP. Seperti mengaktifkan layanan (start) dan 

menghentikan (stop) layanan. 

2. Htdoc adalah folder tempat meletakkan berkas-berkas yang akan 

dijalankan. Di Windows, folder ini berada di C:/xampp. 

3. PhpMyAdmin merupakan bagian untuk mengelola database.[6] 

2.3.16 Diagram Konteks 

Diagram Konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan 

menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram Konteks merupakan level 

tertinggi dari DFD yang menggambarkan seluruh input ke sistem atau output ke 

sistem yang memberikan gambaran tentang keseluruhan sistem. Simbol – simbol 

yang digunakan di dalam Diagram Konteks hampir sama dengan simbol – simbol 

yang ada pada DFD, hanya saja pada Diagram Konteks tidak terdapat simbol file. 

Berikut contoh Diagram Konteks : 
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Gambar 2.4 Diagram Konteks 

2.3.17 ERD 

Model ERD berisi komponen-komponen entitas himpunan relasi yang 

masing-masing dilengkapi dengan atribut-atribut yang mempresentasikan seluruh 

fakta yang ditinjau sehingga dapat diketahui hubungan antara entity-entity yang ada 

dengan atribut-atributnya. Selain itu juga bisa menggambarkan hubungan yang ada 

dalam pengolahan data, seperti hubungan many to many, one to many, one to 

one.[8] 

2.3.18 DFD 

Zefriyenni dan Santoso (2015) DFD merupakan gambaran sistem secara 

logika yang tidak tergantung pada perangkat keras, lunak, struktur data dan 

organisasi file. Keuntungan dari DFD adalah untuk memudahkan pemakai yang 

kurang menguasai bidang computer untuk mengerti sistem yang akan dikerjakan 

atau dikembangkan.[8] 
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Gambar 2.5 Contoh ERD 

2.3.19 Spesifikasi Proses 

Spesifikasi Proses (Andri Kristanto,2008:73) adalah suatu pendeskripsian 

proses yang terjadi pada level paling dasar dalam DFD.[9] 

2.3.20 Basis Data 

Secara umum basis data dapat didefinisikan sebagai koleksi dari data-data 

yang terorganisasi dengan sedemikian rupa dan saling berhubungan yang disimpan 

di tempat penyimpanan untuk dapat dimanfaatkan Kembali dan dimanipulasi 

(diperbaharui, dicari, diolah dengan perhitungan-perhitungan tertentu sehingga 

menghasilkan sebuah informasi, serta dihapus).[9] 


