
BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Penggunaan teknologi informasi dalam berbagai aspek di dalam 

masyarakat untuk mempermudah dan mempercepat semua proses kerja. 

Tanpa terkecuali restoran- restoran yang ingin memanfaatkan teknologi demi 

mendapatkan kepuasan pelanggan dan mendapatkan keuntungan. Oleh karena 

itu perusahaan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas, 

produktifitas, pelayanan yang cepat dan mudah sertah meningkatkan inovasi 

–inovasi baru untuk tetap unggul dan mampu bersaing.  

Mister Geprek merupakan rumah makan dengan menggunakan konsep 

klasik, sederhana, dengan konsumen heterogen sehingga semua segment 

masyarakat menjadi pelanggannya. Mister Geprek beralamat di jalan Brojo 

negoro jalur dua Universitas Lampung.  Sekarang rumah makan Mister 

Geprek memiliki tiga cabang yang semuanya berada dekat dengan kampus 

Universitas Lampung. Yang pertama berada di depan rumah rektor 

Universitas Lampung, yang kedua didepan  Halte  Kampus Unversitas 

Lampung.  Cabang ketiga dekat Bank BNI Universitas Lampung. 

Pada saat ini sistem penjualan Mister Geprek belum menggunakan suatu 

sistem yang terkomputerisasi. Penjualan langsung atau pemesanan via telpon 

rumah Mister Geprek telah bekerja sama dengan ojek berbasis online (Gojek). 

Untuk media promosi Rumah makan Mister Geprek menggunakan media 



sosial seperti intagram, facebook dan twitter serta menghadri bazar dan 

menjadi sponsor. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada rumah 

makan Mister Geprek ditemukan masalah pelaporan hasil penjualan masih 

memerluka waktu yang lama disebabkan pelaporan masih bersifat manual, 

sering terjadi pesanan tidak tertulis sehingga pesanan tidak keluar dan nota 

hilang serta sering terjadi nota doble . Untuk lebih meningkatkan promosi dan 

meningkatkan daya saing dengan usaha rumah makan yang sejenis dengan 

Mister Geprek maka dibuat Web pribadi   

   E-commerce merupakan elektronik merupakan aktifitas yang berkaitan 

dengan pembelian, penjualan dan pemasaran barang ataupun jasa dengan 

memanfaatkan internet. Dengan keunggulan E-commerce selain dapat 

meningkatkan promosi mengenai produk- produk dari Mister Geprek juga 

dapat meningkatkan daya saing serta konsumen dimanapun dapat melihat dan 

membeli produk- produk pada layar web site serta mengakses informasinya. 

Kemudahan yang diberikan dalam layanan e-commerce dapat  menjaga 

loyalitas pelanggan dan  mampu menjalin hubugan dengan pelanggan  baru.       

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin merancang sistem yang dapat 

membantu dan mengatasi permasalahan yang ada pada rumah makan Mister 

Geprek , penulis akan membuat proposal skripsi yang berjudul “ANALISI 

DAN PERANCANGAN SISTEM E-COMMERCE UNTUK RUMAH 

MAKAN MISTER GEPREK BANDAR LAMPUNG” yang diharapkan 

mampu memberikan solusi bagi rumah makan Mister Geprek dalam 



meningkatkan daya saing dengan rumah makan rumah makan di daerah 

Lampung dan memasarkan produk- produknya, serta melayani pelanggan . 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang 

diangkat pada proposal ini adalah : 

1. Bagaiana mempromosikan produk- produk rumah makan Mister 

Geprek ? 

2. Bagaimana merancang dan Menganalisis  sistem E-Commerce untuk 

Rumah Makan Mister Geprek? 

3. Bagaimana mengoptimalkan pelaporan penjulan  dan pemesanan 

makanan dan minuman pada Rumah makan Mister Geprek ? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Dalam penulisan proposal ini penulisan membatasi masalah: 

1. Dalam Analisis dan perancangan ini meliputi daftar menu dan harga  

makanan dan minuman, transaksi pembaaran, laporan penjualan Mister 

Geprek. 

2. Sistem yang dibangun berbasis web menggunakan bahasa pemograman 

PHP, database My SQL  

3. Penggunakan sistem hanya ditunjukan kepada Admin dan pelanggan. 

4. Pengembanga Sistem menggunakan konsep prototipe 

 

1.4 Keaslian Penelitian  

Penulisan tentang Analisis dan Perancangan E-commerce Untuk Rumah 

Makan Mister Geprek sebagaimana sepengetahuan penulis masalah yang 

dikemukakan belum pernah dilakukan pada Rumah Makan Mister Geprek.  



1.5 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian  dan penulisan 

adalah merancang Sistem Ecommerce untuk Rumah Makan Mister Geprek 

untuk mempermudah mempromosikan produk –produk Mister Geprek dan 

meningkatkan pelayanan kepada pelanggan . 

 

1.6 Manfaat penelitian  

adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah : 

1. Memperudah  konsumen  dalam pemesanan pemesanan makanan dan 

minuman tanpa adanya batasan waktu dan tempat . 

2. Memudahkan Admin dalam mempromosikan produk-produk dari 

mister geprek. 

3. Menciptakan hubungan timbal balik antara ruamah makan Mister 

Geprek dan Konsumen. 

   

1.7 Tinjauan Penelitian  

Berikut ini adalah perbandingan penelitian yang dilakukan oleh penulisan 

dengan penelitian yang sudah ada : 

1. Zandi Nugroho Hidayat, Purnomo Budi Santoso, Mochamad 

Choiri (2015) Universitas Barawijaya yang berjudul  Perancangan 

dan Implemantasi Sistem E-commerce dengan menggunakan 

CMS OpenChart Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan dan 

Pemasaran ( Studi kasus: UD.La Tanza Kecamatan Dau 

Malang) La Tanza merupakan perusahaan home industri yangtelah 

beroperasi sejak tahun 2010 yang berkembang hingga menjadi UD. 

La Tanza menjual dan memproduksi produk-produk makanan dan 

minuman khas Malang, berbagai jenis olahan seperti umbian, 

jamur dan beras merah. Masalah yang didapatkan UD Latanza saat 



ini masih bersifat konvensional serta belum adanya pengenalan 

produk dan pemasarannya diamana proses jual beli masih 

dilakukan dengan tatapmuka. Serta sebagai pemasok dari beberapa 

toko didaerah malang dilakukan secara manual dengan 

menggunakan kertas brosur , mulut- kemulut, dan ikut serta dalam 

even –even. Dengan E –Commerce (electroni commerce) dapat 

membantu secara efektif memasarkan produk-produk La Tanza 

dan memberikan kemudahan bagi  konsumen mulai dari informasi 

produk ataupun informasi tentang toko La Tanza sendiri serta 

memberikan keuntungan bagi perusahaan. 

2. Elvira Yolanda ( 2013) Universitas Komputer Indonesia yang 

berjudul  Perancangan Aplikasi E-commerce Berbasis Web 

Pada Pempek Rendy. Pempek Rendy adalah perusahaan yang 

bergerak dibidang penjualan makanan khas palembang seperti 

pempek, model, tekwan dan kemplang. Pempek Rendy ingn 

mengembangkan usahanya agar masyarakat luas dapat 

mengenalnya. Untuk promosi Pempek Randi masih menggunakan 

brosur dan spanduk, biaya yang diperlukan pun cukup tinggi dan 

sistem penjualan di Pempek Randy masih belum menggunakan 

suatu sitem yang terkomputerisasi , pengerjaan masih manual. 

Dengan menggunakan sistem manual tersebut kerja pegawai masih 

tidak optimal. Hal ini menyebabkan kurang efektifitas dalam 

melayani konsumen. Untuk menangani masalah tersebut 

dibutuhkan sistem E-commerce untuk mempermuda dan 

mengenalkan produk-produk Pempek Randy kepada konsumen dan 

meningkatkan pelayanan. 

3. Redy Purnama (2013) Universitas Muhamadiyah Diponogoro  

yang berjudul Implementasi E- Commerce Pada Nirwana Cafe 

Menggunakan PHP dan MySQL  Nirwana Cafe  belum memiliki 

website. Dengan menggunakan website  E-commerce perusahaan 

dapat mempromosikan kepada masyarakat luas dengan mudah 



konsumen mengakses dan mengetahui segala sesuatu mengenai 

Nirwan Cafe dengan cepat tanpa memerlukan waktu yang lama. 

Peranan Website ini juga tidak terlepas dari penggunaan peralatan 

yang mampu mengatasi kelemaan –kelemahan yang mengandalkan 

tenaga manusia. Dengan adanya E-commere dapat memberikan 

kemudahan bagi konsumen dan perusahaan dalam memasarkan 

produknya    

      

1.8 Sistematika Penulisan  

Penulisan proposal ini sesuai dengan ketentuan penulisan. Penulis 

proposal ini dibagi kedalam lima bab. Setiap bab tersebut dibagi menjadi 

sub-sub bab, adapun sistematika dari masing masing bab sebagai berikut : 

 

Bab I : Pendahuluan   

Bab ini mennguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan masalah, tujuan penelitian , manfaat penelitian, 

sistematika penulisan. 

 

 Bab II : Tinjauan Pustaka 

  Tinjauan pustaka menguraikan penelitian sebelumnya yang digunakan 

sebagai landasan teori –teori yang mendukung analisa dan perancangan E-

commerce  

 Bab III : Metode dan perancangn  

  Metode dan perancangan sistem menguraian tentang langkah – langkah 

yang dilakukan dalam perancangan atau metode yang digunakan dalam 



metode penelitian. Metode yang digunakan adalah metode prototipe, 

sedangkan perancangan sistem meggunakan Data Flow Diagram (DFD), 

Entity Relationship Diagram (ERD).  

 

Bab IV : Hasil pembahasan  

 Bab ini menguraikan hasil dan pembahasan penerapan pada perancangan, 

implementasi pada perancangan, implementasi, dan pengujian aplikasi E-

commerce  dengan menggunakan metode prototipe.  

 

Bab V : Simpulan dan Saran  

Bab ini mengurai kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran 

yang menjadi masukan untuk sistem yang telah dibuat. 

 

  

 

 

 

 

 


