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____________________________________________________________________ 

ABSTRAKSI 

Peranan Industry dalam pembangunan di Indonesia  sangat mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi di indonesia sangat berpengaruh, karena itu pertumbuhan 
industry sangat diperlukan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi.PT Nobel 
Carpet merupakan salah satu perusahaan industry yang bergerak dibidang 
manufaktur di bidang industry karpet PT.Nobel Carpet juga menjadi pionir dalam 
industry ini  Persaingan dalam industry ini tidak terhindarkan, industry ini saling 
berlomba-lomba untuk mengembangakan pertumbuhannya perusahaannya. Seiring 
itu berbagai masalah didunia industri sering timbul dan mempengaruhi kinerja 
industri tersebut. Analisa SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities, and Thread) 
telah di gunakan sebagai salah satu alat untuk memecahkan masalah dalam dunia 
industri. Namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk di gunakan aplikasi alat 
bantu Pengembangan keputusan dalam implementasi program 

Untuk itulah penulis mencoba membuat perencanaan implementasi aplikasi 
teknologi informasi dengan menggunakan Analisis SWOT (Strenghts, Weakness, 
Opportunities, and Thread) pada  PT.Nobel Carpet yang  mampu memudahkan 
perusahaan untuk mengetahui kekuatan,kelemahan, peluang  dan ancaman 
perusahaan sehingga dapat menentukan strategi yang tepat untuk dapat membantu 
perusahaan dalam mengembangakan perusahaan tersebut  selain itu melihat kinerja 
perusahaan yang sangat berkembang tersebut pasti sangat rumit dan kompleks 
apabila semua pengerjaan pengolahan data – data perusahaan hanya di tangani 
secara manual karena itu Perencanaan Implementasi Aplikasi Teknologi Informasi 
PT. Nobel Carpet menggunakan Analisis SWOT dapat membantu untuk 
mengembangkan aplikasi yang ada diperusahaan PT.Nobel Carpet. 

 

Kata kunci: Analisis SWOT, PT.Nobel Carpet, Teknologi Informasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Pada bab ini di jelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi 

basis melakukan penelitian, perumusan masalah, tujuan di lakukannya penelitian 

ini, ruang lingkup yang berisi batasan dan asumsi yang di gunakan dalam 

penelitian, serta manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini. 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

 

PT. Nobel Carpet berdiri sejak tahun 1977. PT. Nobel Carpet merupakan 

pionir perusahaan manufaktur di bidang industri carpet di indonesia. Perusahaan 

ini di dukung oleh mesin produksi modern dan terintegrasi pada lahan seluas 25 

hektar di bandung. Visi dari perusahaan ini adalah menjadi market leader di 

indonesia baik untuk retail market maupun proyek, dan misi memberikan nilai 

tambah bagi pelanggan, karyawan, dan shareholders melalui manajemen 

profesional, pertumbuhan perusahaan, dan laba yang terus meningkat. 

Analisis SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities, and Thread) telah di 

gunakan sebagai salah satu alat untuk memecahkan masalah dalam dunia industri. 

Namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk di gunakan aplikasi alat 

bantu Pengembangan keputusan dalam implementasi program yang dalam kasus 

ini pada PT. Nobel Carpets. Melihat kinerja perusahaan yang sangat berkembang 
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tersebut pasti sangat rumit dan kompleks apabila semua pengerjaan pengolahan 

data – data perusahaan hanya di tangani secara manual. 

Maka dari itu di perlukan aplikasi teknolgi informasi yang bisa sangat 

membantu dalam penyelesaian masalah - masalah tersebut, dan implementasi 

aplikasi yang di gunakan tersebut juga harus sesuai dengan kebutuhan PT. Nobel 

Carpet sehingga pengelolahan data – data perusahaan tersebut dapat di selesaikan 

dengan lebih cepat dan efisien sesuai dengan kebutuhan bisnis yang ada. 

Dengan adanya perencanaan implementasi aplikasi teknologi informasi 

pada PT. Nobel Carpet menggunakan analisis SWOT ini di harapkan bisa 

mengembangkan tingkat kualitas suatu aplikasi teknologi informasi sehingga 

dapat memenuhi kebutuhan bisnis yang sudah semakin berkembang 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

 

a. Menganalisis apa saja peluang, kelemahan, peluang, dan ancaman level 

bisnis yang terdapat pada PT. Nobel Carpets. 

b. Bagamana agar dapat membuat strategi yang dapat memaksimalkan 

kekuatan (Strenghts), meminimalisir kelemahan (Weakness), menangkap 

peluang (opportunities), dan menangkal segala ancaman (Thread). 

c. Merencanakan detail pelaksanaan strategi SWOT pada PT Nobel Carpets. 

d. Bagaimana agar suatu aplikasi teknologi informasi dapat berjalan seefisien 

mungkin. 
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1.3. BATASAN MASALAH 

 

Pada tugas akhir ini hanya membahas tentang perencanaan implementasi 

suatu teknologi informasi pada PT Nobel Carpet menggunakan metode SWOT 

 

1.4. TUJUAN 

 

Adapun tujuan dari pelaksanaan Tugas Akhir di PT.  Nobel Carpet adalah 

sebagai berikut. 

a. Menilai dan menganalisis proses bisnis yang terdapat pada PT. Nobel 

Carpet bedasarkan metode SWOT. 

b. Membuat strategi – strategi yang dapat digunakan untuk mengentisipasi 

segala kemungkunan yang ada di kemudian hari. 

c. Merencanakan implemantasi dari strategi – strategi dan memasukkan unsur 

teknologi informasi kedalamnya. 

 

1.5. MANFAAT 

 

Adapun manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini yaitu: 

a. Dapat mengetahui letak, dan memaksimalkan kelebihan pada PT. Nobel 

Carpets. 

b. Dapat mengetahui letak, serta meminimalisir kekurangan pada PT. Nobel 

Carpets. 

c. Mengurangi ancaman dari faktor external pada PT. Nobel Carpets. 
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d. Dapat menagkap lebih banyak lagi peluang yang datang baik dari faktor 

external maupun Internal perusahaan. 

e. Dapat memanfaatkan seefektif, dan seefisien mungkin teknologi informasi 

pada PT. Nobel Carpets. 

 

1.6. METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pada bagan ini di uraikan secara rinci metode yang di gunakan dalam 

penelitian. Secara umum terdapat empat tahapan yaitu tahap identifikasi 

permasalahan, tahap pengumpulan, dan pengolahan data, tahap analisis data, dan 

tahap kesimpulan dan saran. 

 

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN 

 

Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:  

 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Bab ini di bahas mengenai latar belakang tugas akhir, ruang lingkup, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penuliasan 

dalam tiap-tiap bab. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini membahas tentang tinjauan pustaka tentang proses serta apa saja 

yang di butuhkan tentang pembuatan program 

 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas perancangan sistem yang di buat meliputi, DFD (data flow 

diagram). 

 

BAB IV HASIL PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang hasil kerja praktek yaitu berupa form serta 

penjelasan dari program sistem informasi memalui interface yang di gunakan 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari pelaksanaan kerja praktek dan saran dari 

sistem informasi yang telah di buat 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi tentang literatur sebagai teori pendukung pembahasan pada laporan 

kerja praktek ini. 

 

LAMPIRAN 
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