
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Menurut hasil riset kerja sama antara Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII) dengan Pusat Kajian Komunikasi (PusKaKom) Universitas 

Indonesia menunjukan penetrasi 34.9% pada tahun 2014. Sementara (APJII) juga 

melakukan survey pada komuditas belanja online pada kategori makanan dan 

minuman dengan hasil penetrasi pengguna sebesar (4.6% pengguna di Indonesia).  

(Survey APJII, 2014). 

Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan 

memerlukan pengolahan yang baik dan bener agar bermanfaat bagi tubuh, karena 

makanan sangat diperlukan untuk tubuh. Menurut Departemen Kesehatan RI 

(2000:3). Sedangkan  minuman adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi dan 

dapat menghilangkan rasa haus. Minuman umumnya berbentuk cair, namun ada 

pula yang berbentuk padat seperti es krim atau es lilin. Minuman kesehatan adalah 

segala sesuatu yang dikonsumsi yang dapat menghilangkan rasa haus dan dahaga 

juga mempunya efek menguntungkan terhadap kesehatan. (Winarti, 2006). 

Restoran Bumbu Desa Lampung adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

kuliner yang menyediakan makanan khas sunda, yang berlokasi di jalan Teuku 

Umar No. 9 Kedaton Bandar Lampung. Di Restoran Bumbu Desa lampung dalam 

pemesanan makanan dan minuman belum terkomputerisasi dan masih 

menggunakan captain order atau nota kertas yang berisi tiga rangkap untuk 

pemesanan makanan pelanggan, rangkap 1 untuk kasir, rangkap 2 untuk waiter 

dan pramusaji itu sendiri, dan rangkap 3 untuk koki. Ketika pelanggan 

menambahkan orderan maka pramusaji dan waiter harus mencatat di nota kertas 
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yang baru lagi dan harus memberikan rangkap 1 kekasir dan lembar ke tiga untuk 

koki begitu juga bila ada penambahan order lainnya.  

Kendala yang terjadi ketika di waktu  pramusaji dalam merekap data 

penjualan akibat harus mengecek satu persatu nota kertas yang ada pada rangkap 

ke dua yang tidak semua tulisan pesanan dapat terbaca dalam rangkap ke dua dan  

rentan terjadinya kerusakan seperti robek dan hilang disebabkan pelayan yang 

berbeda,  serta koki kesulitan dalam membaca pesanan yang ada dalam rangkap 

ke tiga karena tidak terbacanya pesanan makanan. dan menghabiskan banyak 

captain order atau nota kertas, sehingga meningkatnya biaya operasional. 

Untuk mengatasi permasalahan, dibutuhkan sistem pemesanan makanan dan 

minuman yang dapat mempermudah dalam proses pemesanan, bisa mengurangi 

masalah redudansi data, mampu meningkatkan pelayanan yang lebih baik, mampu 

meningkatan pendapatan pada restoran bumbu desa lampung. Dengan adanya 

solusi permasalahan yang dihadapi oleh restoran bumbu desa lampung, pada 

penelitian ini akan dikembangkan Sistem Pemesanan Makanan dan Minuman 

Berbasis Web pada Restoran Bumbu Desa Lampung. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah :  

1. Bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem pemesanan 

makanan dan minuman pada Restoran Bumbu Desa Lampung. 

2. Bagaimana dapat mempermudah dalam proses pemesanan makanan 

dan minuman, dan bisa mengurangi masalah dalam membaca pesanan 

pealnggan. 
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3. Bagaimana meningkatkan pelayanan yang lebih baik, mampu 

meningkatan pendapatan pada restoran bumbu desa lampung ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Peneliti memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam penelitian ini, 

agar pembahasan yang tidak terlalu luas atau menyimpang. Penelitian ini 

hanya dibatasi pada: 

1. Hanya membahas pada pemesanan makanan dan minuman pada restoran 

bumbu desa lampung. 

2. Pemesanan hanya bisa dilakukan di restoran bumbu desa lampung. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunya tujuan dan 

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

1. Bagaimanan membangun sebuah sistem pemesanan makanan dan 

minuman untuk membantu proses pemesanan pada restoran bumbu desa 

lampung. 

2. Sistem pemesanan makanan dan minuman yang dirancang untuk 

mempermudah bagian pelayan dalam melayani pelanggan dalam memesan 

makanan dan minuman. 

3. Membantu meringankan perekapan captain order atau nota kertas 

penjualan makanan dan minuman secara terkomputerisasi.  

4. Mengurangi  cost  untuk pembuatan captain order atau nota kertas. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Bagi Perusahaan 

1. Membantu Lancarnya kegiatan pemesanan makanan dan minuman bagi 

perusahaan. 

2. Meningkatkan kinerja bagian-bagian yang terlibat dalam pemesanan 

makanan dan minuman, khususnya bagi pelayan dalam melayani 

pelanggan. 

3. Membantu meringankan perekapan captain order atau nota kertas 

penjualan makanan dan minuman secara terkomputerisasi.  

4. Mengurangi  cost  untuk pembuatan captain order atau nota kertas. 

 

1.5.2 Manfaat Bagi Pelanggan 

1. Mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan makanan dan 

minuman. 

2. Mempercepat pemesanan makanan dan minuman bagi pelanggan. 

 

1.5.3 Manfaat Bagi Institusi Perguruan Tinggi 

1. Menjalin kerja sama yang baik dengan instansi atau perusahaan. 

2. Mendidik para mahasiswa agar menjadi tenaga kerja yang handal bagi 

Instansi atau perusahaan yang membutuhkan. 

3. Perguruan tinggi dapat mengetahui sejauh mana kualitas mahasiswanya. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

Sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari 6 bab yang saling 

berhubungan.Sistematika penulisan tersebut dijabarkan dalam uraian berikutini:  
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BAB І PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB ІІ LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan pembahasan penelitian terdahulu dan teori yang 

mendukung penelitian atau objek penelitian. 

BAB ІІІ METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang kerangka penelitian, tahapan penelitian dan 

kerangka pengujian. 

BAB ІV  ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisikan tentang analisis masalah, analisis kebutuhan, analisis 

kelayakan, rancangan UML dan rancangan antarmuka pengguna. 

BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang penjelasan hasil penelitian, pembahasan 

penelitian, pengujian blackbox, lingkungan pengujian, hasil pengujian dan 

penjadwalan penelitian. 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan tentang simpulan dan saran-saran untuk penelitian 

selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


