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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Metodologi Penelitian serta Sistematika Penulisan. 

1.1 Latar Belakang 

Dengan perkembangan teknologi dibidang informasi yang semakin pesat, 

banyak masyarakat memanfaatkannya untuk berbisnis. Salah satunya adalah bisnis 

rumah makan yang menyajikan berbagai menu makanan dan minuman. Mobilitas 

penduduk yang tinggi menuntut rumah makan menyajikan makanan siap saji dan 

melayani pelanggan dengan cepat. Seringkali pelayanan rumah makan cepat saji 

yang memiliki lahan cukup luas mengalami permasalahan dalam mengantarkan 

daftar pesanan ke bagian dapur dan sebaliknya. Bahkan jika ada pelanggan yang 

ingin memesan menu tambahan pada saat makanan sudah diantar ke meja dan tidak 

ada pelayan yang melayaninya. Sehingga banyak pelanggan yang keinginannya 

tidak terpenuhi dan mengakibatkan banyak pelanggan yang tidak jadi memesan. 

Hal tersebut dapat mengurangi omset yang seharusnya diperoleh pengelola rumah 

makan karena keinginan pelanggan yang tidak terpenuhi [1]. 

Kedai Mie Kober Setan merupakan salah satu rumah makan yang berlokasi 

di Jl.Simpang Soekarno Hatta no.1-2 Malang yang menyajikan beraneka ragam 

citarasa kuliner dengan menawarkan kreasi rasa mie yang memiliki tingkat 

kepedasan yang berbeda sebagai menu makanan utama. Selain menawarkan menu 

makanan utama, kedai ini juga memiliki berbagai variasi menu makanan dan 

minuman lain yang juga sangat diminati oleh para pelanggan mulai dari kalangan 

remaja sampai orang dewasa. Untuk melakukan pemesanan menu makanan, 

pelanggan harus mengantri kurang lebih sekitar 1 jam hanya untuk mendapatkan 

tempat duduk dan juga melakukan pemesanan. 

Walaupun sudah menggunakan fasilitas komputerisasi pada proses 

pembayarannya, pelanggan masih harus menunggu pelayan untuk mencatat 

pesanan yang diminta secara manual dan pelanggan masih harus menyerahkan ke 
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bagian kasir karena proses pembayaran dilakukan setelah melakukan pemesanan 

[1]. Konsep yang saat ini berjalan yaitu setelah melakukan pencatatan pemesanan 

pelanggan, pelayan harus menuju ke bagian dapur untuk menyerahkan copy catatan 

menu yang di pesan oleh pelanggan sehingga ketika kedai ramai pembeli, pelayan 

tidak langsung menyerahkan copy pemesanan menu ke bagian dapur namun harus 

melayani pembeli lain sehingga membuang waktu untuk menyerahkan copy catatan 

menu ke bagian dapur [2]. Selain itu, kedai ini juga sangat membutuhkan sistem 

monitoring terkait masalah laporan keuangan tiap bulannya agar memudahkan 

pemilik dan staff kasir dalam mengontrol dan memberikan laporan yang valid 

karena laporan yang sekarang ini masih menggunakan Microsoft Excel. 

Penelitian ini didasari oleh alasan untuk meningkatkan kualitas layanan 

terhadap para pelanggan sebuah rumah makan pada saat melakukan pemesanan dan 

pembayaran. Sistem yang akan dibangun terdiri dari lima bagian yaitu E-menu, 

aplikasi bagian dapur, aplikasi bagian kasir, aplikasi monitoring untuk pemilik 

rumah makan dan aplikasi bagian admin. E-menu adalah aplikasi yang digunakan 

mengganti pencatatan menu pesanan saat pelanggan melakukan pemesanan, 

aplikasi bagian dapur diperuntukkan bagi staff dapur yang mampu menampilkan 

daftar pesanan menu yang dikirimkan oleh  pelayan melalui aplikasi E-menu, 

aplikasi bagian kasir diperuntukan bagi staff kasir yang mampu menampilkan daftar 

pesanan apa saja yang telah dipesan dan mampu menghitung total harga yang harus 

dibayar oleh pelanggan, aplikasi monitoring digunakan oleh pemilik rumah makan 

untuk mengontrol data keuangan dan data keaktifan pegawai, sedangkan aplikasi 

bagian admin diperuntukan bagi admin yang mampu mengelola seluruh data rumah 

makan. 

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis sangat tertarik untuk membuat 

sebuah sistem layanan transaksi berbasis mobile yang bersifat client-server untuk 

memudahkan proses pemesanan dan mengontrol transaksi. Dengan adanya aplikasi 

ini pelayan tidak perlu melakukan pencatatan daftar menu pesanan pelanggan 

secara manual. Hanya dengan memilih menu yang ada pada mobile serta 

mencantumkan nama pelanggan dan nomer meja maka pesanan akan tersampaikan 

pada server yang kemudian pada server akan merespon pesanan dan langsung 

mencetak daftar pesanan pelanggan. Setelah itu daftar pesanan akan dikirim ke PC 
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(Personal Computer) staff bagian dapur untuk di proses. Dengan adanya proses 

pemantauan atau monitoring transaksi sangatlah membantu bagi pemilik rumah 

makan untuk melihat transaksi yang sudah dilakukan pada sistem diatas. Selain itu, 

pada penelitian ini juga akan dirancang dan dibangun aplikasi monitoring transaksi 

yang memfasilitasi pemilik rumah makan untuk melihat setiap transaksi yang sudah 

dilakukan secara realtime [3]. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, adapun 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara meningkatkan kualitas layanan terhadap para 

pelanggan pada saat melakukan pemesanan dan pembayaran menu 

berbasis mobile client-server? 

2. Bagaimana alur kerja sistem layanan transaksi berbasis mobile client-

server yang telah dibangun terhadap proses pemesanan menu makanan 

dan minuman? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pada penulisan tugas akhir ini, penulis perlu untuk memberikan batasan 

masalah agar sistem yang akan dibangun tidak menyimpang pada tujuan pembuatan 

sistem.  

Batasan – batasan masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Tidak membahas dan tidak menangani tentang keamanan (security), 

kerusakan atau gangguan perangkat serta jaringan pada aplikasi yang 

dibuat disebabkan oleh pengguna. 

2. Menangani proses pembayaran hanya sampai melihat total harga yang 

harus dibayar dan pembuatan laporan harian. 

3. Tidak menangani pesanan dalam waktu yang bersamaan. 

4. Aplikasi E-menu yang dibangun hanya mencakup pemesanan menu 

makanan (nama pelanggan, nomor meja, menu yang dipesan, jumlah). 
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5. Aplikasi pada PC (Personal Computer) bagian dapur hanya 

menampilkan daftar pesanan yang dikirim pelayan melalui smartphone. 

6. Sistem monitoring transaksi yang dibangun hanya sampai melihat 

transaksi penjualan pada rumah makan dan melihat data keaktifan 

pegawai. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Memudahkan pihak pengelola rumah makan dalam melakukan proses 

pemesanan makanan dengan menggunakan smartphone yang bersifat 

client-server sebagai alat alternatif dalam proses pengelolaan data 

pemesanan makanan. 

2. Memberikan solusi pemesanan menu yang awalnya masih 

menggunakan cara manual yaitu berbentuk tulisan tangan dapat dirubah 

ke dalam bentuk aplikasi berbasis mobile untuk pelayan agar lebih 

efisien dalam melayani pelanggannya. 

3. Dengan adanya sistem monitoring transaksi memudahkan pemilik 

rumah makan untuk memantau kegiatan bisnisnya terutama pada 

masalah keuangan (cash flow). 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini meliputi 

pengumpulan data, studi literatur, analisis sistem, perancangan sistem, 

implementasi sistem, dan pengujian sistem. Untuk lebih jelasnya, metodologi 

penyelesaian tugas akhir ini dibagi menjadi beberapa tahap seperti di bawah ini [4]: 

1.5.1 Pengumpulan Data 

Untuk membangun sistem pelayanan transaksi pada kedai mie kober 

setan malang berbasis client-server ini, penulis menggunakan teknik 

wawancara dangan pemilik rumah makan untuk mendapatkan data – data 

terkait dengan proses pemesanan menu makanan dan minuman serta alur 
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kerja yang saat ini sedang berjalan. Kemudian data - data tersebut akan 

digunakan sebagai standart acuan pada aplikasi yang akan dibangun. Mulai 

dari nama makanan dan minuman, harga dari masing - masing menu, dan 

proses pembuatan laporan transaksi penjualan. 

1.5.2 Studi Literatur 

Studi literatur merupakan salah satu metodologi penyelesaian masalah 

dengan melakukan pencarian dan pengumpulan literatur – literatur berupa 

artikel, jurnal, tutorial, buku referensi dan sumber yang berkaitan dengan 

pemesanan menu makanan dan monitoring transaksi berbasis client-server. 

Sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai standart aplikasi yang 

akan dibangun. 

1.5.3 Analisis Sistem 

Tahap analisis dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dari sistem yang 

akan dibangun berdasarkan data dan informasi tentang alur kerja pemesanan 

dan pembuatan laporan penjualan pada kedai mie kober setan. Analisa 

kebutuhan tersebut dibagi menjadi 2 yaitu kebutuhan fungsional dan 

kebutuhan non - fungsional. 

1.5.4 Perancangan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem atau desain interface dari 

masing - masing aplikasi beserta fitur-fiturnya seperti desain interface yang 

ada pada aplikasi pelayan yaitu E-menu, aplikasi bagian staff dapur, aplikasi 

bagian kasir, monitoring transaksi penjualan yang digunakan oleh pemilik 

rumah makan dan aplikasi bagian admin. 

1.5.5 Implementasi Sistem 

Pada tahap ini terdiri dari pengembangan database, implementasi 

aplikasi dalam bentuk coding berdasarkan hasil dari analisa dan perancangan 

usecase diagram yang telah diperoleh dari tahap sebelumnya. Coding akan 

menggunakan bahasa pemrograman berbasis mobile pada aplikasi client dan 
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bahasa pemrograman PHP pada server dengan menggunakan database MySql 

sebagai media untuk menyimpan data. 

1.5.6 Pengujian Sistem 

Pada tahap ini pengujian dan evaluasi terhadap aplikasi yang dibangun 

difokuskan pada sisi fungsionalitas sistem. Pengujian akan dilakukan dengan 

metode black box testing untuk memeriksa apakah setiap fungsionalitas dapat 

berkerja dengan baik sesuai dengan arsitektur desain sistem yang sudah 

dirancang sebelumnya dan memberikan kesempatan bagi pengguna untuk 

mencoba sistem tersebut. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian ini, maka penulis 

membagi laporan tugas akhir ini berdasarkan sitematis, sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Metodologi 

Penelitian serta Sistematika Penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini memaparkan teori – teori yang di dapat dari sumber 

– sumber yang relevan untuk digunakan sebagai panduan 

dalam penelitian serta penyusunan laporan. 

BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang perancangan sistem serta komponen – 

komponen pemodelan sistem yang digunakan. 

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi implementasi dari desain di bab 3 dan 

implementasi hasil pengujian atau dapat berupa analisis dari 

hasil pengujian. 
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BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi 

tentang ringkasan hasil implementasi dan pengujian, 

kesimpulan harus dilakukan dengan tajam dan jelas. 

Sedangkan saran berisi tentang usulan – usulan terhadap 

penyelesaian lebih lanjut dari permasalahan yang telah di 

kaji. 

 




