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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Didalam dunia usaha dan kerja, informasi merupakan bagian yang penting 

dan berharga. Informasi yang akurat dan tepat waktu akan membantu manager 

dalam mengambil keputusan dan menentukan langkah-langkah yang harus 

dilakukan untuk mempertahankan dan mengembangkan organisasi serta usahanya. 

Informasi juga mendukung kegiatan operasional dan manajerial organisasi. Dan 

untuk semua itu dibutuhkan suatu pengolahan data yang handal, akurat, dan dapat 

ditampilkan secara tepat dan mudah apabila setiap kali diperlukan.. 

Salah satu bidang usaha yang membutuhkan sistem informasi adalah Cafe 

dan Restoran. Pengertian pertama Restaurant sesuai dengan kamus bahasa inggris 

adalah sebuah bangunan tempat menyajikan makanan dan minuman kepada 

pelanggan. Pengertian kedua Restoran Berasal dari  kata “Restaurer” yang berarti 

restore atau restorasi yang dalam bahasa Indonesia berarti “memperbaiki atau 

memulihkan, yakni memulihkan kondisi seseorang dari suatu kondisi yang kurang 

baik menjadi kondisi yang baik. Jadi restoran adalah suatu tempat yang 

menyediakan makanan dan minuman untuk dikonsumsi tamu sebagai kebutuhan 

dalam rangka memperbaiki/memulihkan kembali kondisi stamina tubuh yang 

telah berkurang setelah melakukan suatu kegiatan. 

Dari pengertian diatas restoran di definisikan sesuai dengan makanan dan 

minuman yang dijual, serta cara penyajian dan pelayanan yang diberikan kepada 

pelanggan yang datang untuk menikmati hidangan sarapan , makan siang maupun 

makan malam. 

Didalam restoran memiliki beberapa karyawan inti dengan tugasnya 

masing-masing, yang pertama adalah waiter atau biasa disebut dengan pelayan 
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bertugas untuk melayani tamu dalam artian menerima orderan, menyediakan 

peralatan makan dan minum pelanggan,serta mengantarkan makanan dan 

minuman yang telah dipesan oleh tamu. Yang kedua adalah bagian produksi, 

bagian produksi ini dibagi menjadi dua bagian yaitu kicthen dan bar, kitchen 

adalah tempat untuk memproduksi makanan sedangkan bar adalah tempat untuk 

memproduksi minuman. 

Di Indonesia terutama kota pangkalpinang ini, Decantins Cafe and 

Restoranmenggunakan taking order manual dimana waiter menerima orderan 

tamu melalui kertas dan kemudian memberikan kertas itu kepada kasir untuk 

mencatat jumlah pembayaran, kitchen untuk memproduksi makanan, dan bar 

untuk memproduksi minuman.Decantins cafe dan restoran melakukan semua 

pencatatan orderan tamu yang terjadi secara manual dan belum terkomputerisasi, 

sehingga keamanan data orderan yang telah dicatat kurang terjamin. Keakuratan 

data orderan tamu yang telah dicatat juga kurang terjamin karena menggunakan 

tulis tangan yang dapat menyebabkan salah pengertian atau misscomunikasi antar 

karyawan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka 

perumusan masalah yang diteliti adalah : 

a. Bagaimana  sistem penjualan  yang berjalan pada Decantins Cafe and 

resto?  

b. Bagaimana  membuat  sistem  penjualan    yang otomatis  sehingga  dapat  

menggantikan  peran dari sistem yang lama? 

c. Bagaimana  membuat  aplikasi  sistem  informasi  penjualan  untuk 

diterapkan pada Decantins cafe and resto?  
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1.3 Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya perkembangan yang bisa ditemukan dalam 

permasalahan ini, maka perlu adanya batasan-batasan masalah yang jelas 

mengenai apa yang dibuat dan diselesaikan dalam program ini. Adapun batasan-

batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Penelitian dilakukan di Decantins Cafe and Resto pada tahun 2018 

b. Pengelolaan ketersediaan menu makanan dan minuman 

c. Penerimaan pemesanan  

d. Pembuatan Laporan Penjualan 

1.4 TujuanPenelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang dari penelitian ini, maka 

tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Merancang sebuah sistem yang dapat menangani pengelolaan order atau 

pesanan dan pengelolaan bahan makanan/minuman. 

a. Membangun sebuah sistem yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna 

dalam menjalankan pengambilan orderan dari tamu dan pengiriman 

orderan kepada bagian produksi. 

a. Mengimplementasikan sistem yang sesuai dengan kebutuhan bisnis 

Restoran, sehingga pengguna yaitu karyawan dan pelanggan dapat 

bekerjasama dengan baik. 

a. Memberikan Decantins keamanan dari keakuratan data yang lebih 

terjamin. 
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1.5 Metodologi dan Model Penelitian 

1.5.1 Metode Orientasi Objek atau bisa disebut juga OOP adalah merupakan 

paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Semua data dan 

fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. 

Bandingkan dengan logika pemrograman terstruktur. Setiap objek dapat 

menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. 

Model data berorientasi objek dikatakan dapat memberi fleksibilitas yang 

lebih, kemudahan mengubah program, dan digunakan luas dalam teknik piranti 

lunak skala besar. Lebih jauh lagi, pendukung OOP mengklaim bahwa OOP lebih 

mudah dipelajari bagi pemula dibanding dengan pendekatan sebelumnya, dan 

pendekatan OOP lebih mudah dikembangkan dan dirawat. 

Gambar dari MOD/ OOP ada dibawah ini 

 

 

Gambar 1.1 

1.5.2 UML (Inified Modelling Language) merupakan system arsitektur yang 

bekerja dalam OOAD dengan satu bahasa yang konsisten untuk menentukan 

visualisasi, mengkonstruksi , dan mendokumentasikan artifact yang terdapat 

dalam sistem software. 

 


