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1.1 Latar Belakang 

Perkembangan bisnis kuliner telah menjadi tempat favorit untuk bersantai 

dan menikmati hidangan disediakan. Kompetisi di bidang kuliner memerlukan 

pelayanan yang baik untuk dapat memberikan kepuasan terhadap pelanggan, 

Kemampuan  untuk  selalu  menjaga  dan  meningkatkan  kepuasan  pelanggan  

merupakan  salah  satu  kunci utama  bagi  suatu  perusahaan  untuk  dapat  

bersaing  dibidangnya.  Untuk  itu,  selalu  dibutuhkan  inovasi-inovasi yang dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini juga berlaku untuk usaha dibidang 

kuliner dengan pemanfatan media teknologi dan internet (Martono, 2018). 

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada tahun 2017 

terdapat 56.101 Restoran dan subsektor kuliner memberikan kontribusi sebesar 

31,48%. Tingginya persaingan tersebut dan peluang pertumbuhan usaha kuliner 

serta peningkatan pengguna teknologi internet, mengharuskan perusahaan 

menerapkan sistem yang mampu memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan 

dan mempermudah integrasi data antar bagian (Lazuardi & Triady, 2015). 

Restauran merupakan perusahaan dibidang kuliner dengan sekala 

mengengah kebawah maupun menengah keatas sesuai dengan pelayanan yang 

diberikan, yang memiliki pelanggan yang terus bertambah. Berdasarkan data 

observasi yang dilakukan di beberapa perusahaan restoran didapat prosedur 

pemesanan  kuliner yang disediakan masih dengan cara konvensional dengan cara 

menulis pesanan pada kertas, kemudian di input kembali pada komputer untuk 

dibuatkan pesanan serta rekap, proses pesanan tersebut masih terjadi kelemahan, 



saat terjadi antrian pesanan pelanggan harus menunggu lama untuk mengantri 

diberikan daftar menu menggunakan buku menu, pelayanan tersebut 

mengakibatkan kurangnya kepuasan pelanggan yang dapat dilihat dari hasil survei 

atau kuisioner 10 sampel rumah makan yang telah diwawancarai dan diberikan 

form kepada karyawan restoran 

Berdarkan hasil dari pengamatan yang dilakukan kepada 10 sampel rumah 

makan didapat hasil seperti pelayanan mendominasi nilai 58% yang artinya lebih 

besar dibandingkan kendala perekapan. Sehingga kesimpulan dari grafik tersebut 

adalah proses perkapan atau pelayanan seperti pendataan dan pencatatan atau 

pengetikan masih banyak permasalahan mulai dari kesalahan catatan yang 

diakibatkan kesalahan komunikasi dan kesalah pencatatan data sehingga perlunya 

pemanfaatan teknologi untuk berinovasi menyediakan pelayanan berupa 

management restoran. 

Aplikasi  management restoran mampu memberikan kemudahan dalam  

pengelolaan data pesanan, mencatat transaksi yang dilakukan oleh  waiterss dan 

pembuatan pelaporan transaksi (Perkasa, kridalukmana, & Widianto, 2017). 

Berdasarkan permasalahan tersebut perlu pengembangan sistem dan pemanfaatan 

teknologi informasi untuk mempermudah proses integrasi data antar bagian dan 

memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan sistem informari manajemen 

restoran berbasis web dan android 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di latar belakang, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana merancang dan menerapkan sistem 

informasi management restoran berbasis web dan android ? 



 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat sebuah Berdasarkan uraian 

yang dikemukakan di latar belakang, maka tujuan penelitian pada penelitian ini 

yaitu  merancang dan menerapkan sistem informasi management restoran berbasis 

Web dan Android. 

. 

1.4 Batasan Penelitian 

Adapun batasan masalah yang dikembangkan menggunakan sistem 

informasi berbasis web sebagai berikut:  

1. Menu ditampilkan seperti katalog menu secara detail 

2. Transaksi menggunakan sistem. 

3. Aplikasi terhubung dengan bagian waitress, dapur,kasir dan admin 

4. Laporan yang dihasilkan berupa transaksi pemesanan yang telah dilakukan 

dan pengeluaran kas. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat  penelitian yang dihasilkan dari pembuatan sistem informasi 

management adalah mempermudah proses pengolahan data pesanan pelanggan 

yang disajikan seperti katalog menu dan saling terintegrasi dengan bagian 

waitress, dapur, kasir dan admin. 

 


