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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG  

 Perkembangan rumah makan yang pesat menimbulkan persaingan yang 

ketat, dimana pelaku bisnis dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang 

terbaik bagi konsumen. Ditambah lagi beberapa rumah makanmulai menggunakan 

gazebo-gazebo yang jaraknya berjauhan dengan meja pemesanan. Terpenuhinya 

keinginan konsumen akan mendatangkan kepuasan bagi konsumen dan 

keuntungan bagi para pelaku bisnis. Salah satu usaha untuk dapat meningkatkan 

pelayanan bagi konsumen adalah dari segi pemesanan. 

Sistem pemesanan menu makanan pada rumah makan yang ada sekarang 

masih banyak yang menggunakan cara konvensionalyaitu dengan memanggil 

waitress untuk memesan, menambah, merubah, dan mencatat daftar makanan 

yang ingin dipesan oleh costumer. Hal ini belum dapat memecahkan masalah 

yang ada seperti seringnya costumer yang mengeluh karena harus menunggu 

dengan waktu yang cukup lama, hal ini disebabkan karena pada cara lama masih 

mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya jumlah waitress yang tidak 

sebanding dengan jumlah meja costumer dan dibeberapa rumah makan yang 

masih menempatkan posisi gazebo-gazebo yang jaraknya berjauhan dengan meja 

pemesanan. Menanggapi permasalahan tersebut, maka perlu dibuat sebuah sistem 

pemesanan menu makanan pada rumah makan yang dapat melakukan pemesanan 

pada meja makan tanpa melalui waitress yang harus menghampiri meja makan 

dan menulis menu apa saja yang akan dipesan. 

Dengan menggunakan sistem menu pemesanan ini, maka costumer yang 

datang ke sebuah rumah makan tidak harus memanggil waitress untuk mengetahui 

menu makanan yang ada, menulis daftar makanan yang dipesan oleh costumer, 

dan harus berjalan ke meja kasir untuk memesan makanan. Pada sistem menu 

pemesanan ini Costumer cukup melakukan pemesanan melalui meja saja dengan 

melihat menu makanan yang telah di tampilkan oleh Liquid Cristal Display (LCD) 

yang ada pada meja costumer. Untuk memilih makanan costumer hanya menekan 

tombol angka yang ada pada keypad, lalu  tekan tombol ENTER untuk mengisi 
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jumlah porsi makanan yang ingin dipesan. Setelah selesai memilih menu makanan 

dan mengisi jumlah porsi, maka costumer cukup menekan tombol ENTER pada 

keypad. Maka data costumer tersebut akan diproses oleh mikrokontroler untuk 

dikirim ke PC utama (kasir) dan akan ditampilkan kelayar monitor yang berada di 

meja kasir untuk disimpan ke dalam database pemesan.  

Agar sistem pemesanan menu dapat fleksibel, maka pada perancangan ini 

sistem dirancang menggunakan komunikasi wireless untuk menghindari ribetnya 

pengkabelan atau susahnya pengesetan ID dan jalur kabel pada saat ada perubahan 

posisi dan penempatan meja sewaktu-waktu. Adapun sistem wireless yang 

digunakan  adalah jaringan wireless Xbee yang dapat memancarkan komunikasi 

data serial pada pita frekwensi 2,4GHz dengan sistem pengalamatan ID sehingga 

masing-masing perangkat bisa saling berkomunikasi melali address yang telah 

diset layaknya jaringan LAN.  Dengan menggunakan sistem pelayanan ini maka 

dapat meningkatkan pelayanan bagi costumer dari segi pemesanan dan tidak akan 

mengakibatkan pengeluaran menjadi semakin besar bagi pelaku bisnis. 

Disamping itu kelebihan yang didapat menggunakan sistem ini antara lain, 

alarm  yang akan digunakan bagi costumer untuk memberitahu pelayan bahwa 

makanan yang dipesan tidak datang dengan cara menekan push button yang 

berada di meja costumer. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, dapat di rumuskan 

permasalahanya antara lain:  

1. Bagaimana merancang perangkat keras sebuah sistem pemesanan menu 

makanan dan minuman dengan menggunakan mikrokontroler  Atmega64. 

2. Bagaimana merancang perangkat lunak sebuah sistem pemesanan menu 

makanan dan minuman, menggunakan pemrograman delphi berbasis 

mikrokontroler Atmega64. 

3. Bagaimana merancang perangkat lunak agar sistem mampu berkomunikasi 

secara terstruktur pada jaringan wireless Xbee. 
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1.3 BATASAN MASALAH  

Agar permasalahan yang telah dirumuskan tidak meluas, maka di perlukan  

batasan masalah dalam proposal tugas akhir ini. Adapun batasan masalah tersebut 

sebagai berikut : 

1. Jenis mikrokontroller yang digunakan adalah ATmega64. 

2. Menggunakan Liquid Cristal Display (LCD) 16x4 sebagai penampil 

menu makanan 

3. Sistem ini menggunakan keypad 4x4 sebagai input 

4. Menggunakan modul Xbee pro 2,4Ghz 1mW sebagai media pentransfer 

data serial pada mikrokontroller dengan personal computer (PC). 

5. Lingkup yang ada di penelitian ini hanya pada sistem pemesan menu 

makanan yang terintegrasi dengan wireless 

6. Program yang digunakan pada personal computer (PC) adalah 

Pemograman Delphi 

7. Perangkat lunak yang digunakan pada sistem AVR menggunakan 

bahasa pemograman Code Vision AVR 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian perancangan dan pembuatan alat sebagai sistem 

pemesanan menu makanan dan minuman adalah adalah: 

1. Merancang perangkat keras sebuah sistem pemesanan menu makanan 

 dan minuman dengan menggunakan mikrokontroler Atmega64. 

2. Merancang perangkat lunak sebuah sistem pemesanan menu makanan 

 dan minuman menggunakan pemrograman delphi berbasis 

 mikrokontroler Atmega64. 

3. Merancang perangkat lunak agar sistem mampu berkomunikasi secara 

 terstruktur  pada jaringan wireless Xbee. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

  Sistematika pembahasan dari skripsi ini terdiri dari pokok pembahasan 

yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya, yaitu : 
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 BAB I Pendahuluan 

  Pada bab ini dibahas tentang latar belakang permasalahan, rumusan 

masalah, batasan masalah, metodologi dan sistematika penulisan 

dari alat yang direncanakan. 

 BAB II Landasan Teori 

  Pada bab ini dibahas tentang teori-teori yang mendukung dalam 

perencanaan dan pembuatan alat.   

 BAB III Perancangan Dan Pembuatan Alat 

  Pada bab ini dibahas tentang perancangan dan pembuatan 

keseluruhan sistem perangkat keras (hardware) dan perangkat 

lunak (software). 

 BAB IV Pengujian Alat Dan Analisis 

  Pada bab ini dibahas tentang proses serta hasil dari pengujian alat, 

yang di dasarkan oleh pengukuran-pengukuran yang diperlukan. 

 BAB V Penutup 

Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan dan saran dari 

perancangan dan pembuatan sistem ini. 
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