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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini semakin ramainya bisnis kuliner di pangkalpinang sulit bagi 

para pengusaha untuk mencari peluang untuk produck apa yang akan mereka jual, 

namun tidak dengan pondok sambal warung SS yang menawarkan keunikan 

melaui jenis-jenis sambal yang akan membuat calon pelanggan penasaran untuk  

mencicipi rasa dari jajaran jenis sambal tersebut.  

Dalam hal ini owner di bingungkan dengan banyaknya varian sambal yang 

ditawarkan dengan harga yang bervariasi pula. Ditambah pelayananya di sana 

masih menggunakan menu kertas yang membuat mereka harus mencatat secara 

manual dan juga menghitung jumlahnya secara manual juga. Yang membuat 

mereka sedikit kewalahan dan memakan waktu yang cukup panjang. Pemilik 

merasa memerlukan suatu sistem yang dapat mempermudah pekerjaan para 

karyawan. 

Maka penulis akan mencoba membuat suatu sistem pemesanan berbasis 

destop supaya calon pelanggan dan juga pelayan dapat merasakan kenyamanan 

serta kemudahan dari mulai proses pemesanan hingga proses pembayaran. 

Sistem tersebutpun  di namakan SMART TABLE SYSTEM,  yang di rasa 

baru kali ini diterapkan di UMKM di kota pangkalpinang. Karna kebanyakan 

mereka menggunakan web atau E commerce. 

Inovasi ini diharapkan dapat membantu masalah – masalah yang ada di 

Pondok Sambel SS Warung Pangkalpinang. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat disimpulakan 

permasalahan yang ada pada “Pondok Sambal Warung SS Pangkalpinang” adalah 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana memenuhi permitaan/pesanan dengan cepat? 

b. Bagaimana mendata pesanan pelanggan yang banyak? 

c. Bagaimana meberikan pelayanan yang efektif? 

 

1.3.  Batasan Masalah 

Batasan masalah ialah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang 

lingkup masalah yang terlalu luas dan lebar sehingga penelitian itu lebih bisa 

fokus untuk di lakukan. 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya membuat sistem pemesanan 

dan pembayaran secara instan yang berbasis destop. 

 

1.4.  Tujuan dan Manfaat Penulisan 

Adapun penulisan penelitian ini sengaja di tujukan untuk beberapa hal antara 

lain ialah; 

1. TUJUAN PENULISAN 

a. Untuk memenuhi syarat perkuliahan. 

b. Untuk melengkapi dokumen Sripsi. 

2. MANFAAT PENULISAN 

a. Agar pemesana makanan dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus 

meminta menu terlebi dahulu. 

b. Agar calon pelanggan dapat dengan leluasa melihat tampilan makanan 

berserta harga. 

c. Agar setiap meja yang di tempaiti pelanggan dapat nota jumlah 

makanan yang dimakan dan dapat langsung memeriksa apasaja yang 

mereka pesan sebelumnya. 

d. Agar proses pemesanan tidak perlu pelayan lagi yang meyodorkan 

menu, mereka hanya tinggal mengantar makanan ke setiap meja. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 Dalam penyusunan perancangan ini terdiri dari beberapa Bab, Dengan 

mencangkup keseluruhan bab berisi tentang usulan pemecahan masalah secara 

berurutan yaitu : 

 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, 

ruang lingkup/batasan masalah, tujuan penelitian serta sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan 

topik yang diangkat, teori-teori mengenai model, metode, dan tools yang 

digunakan, teknik analisis yang digunakan, serta teori yang berhubungan dengan 

bahasa pemrograman yang digunakan dalam membangun sistem ini. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini akan membahas mengenai model Waterfall, metode berorientasi 

objek dan struktur data serta tools menggunakan UML (Unified Modelling 

Language). 

 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini penulis akan menguraikan tentang tahapan model Waterfall yang 

terdiri dari proses bisnis, activity diagram, analisis keluaran pada sistem berjalan, 

analisis masukan pada sistem berjalan, identifikasi kebutuhan, use case diagram, 

deskripsi use case, peerancangan sistem, yaitu: rancangan basis data berupa Entity 

Relationship Diagram (ERD), transformasi Logical Record Structure (LRS) ke 

Entity Relationship Diagram (ERD), Logical Record Structure (LRS), Spesifikasi 

Basis Data, rancangan layar, sequence diagram, class diagram, dan deployment 

diagram. 
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BAB V PENUTUP 

 Merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan 

bab-bab sebelumnya dan juga saran-saran dari penulis yang kiranya dapat 

bermanfaat. 


