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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi yang sangat berkembang pesat di era 

globalisasi saat ini telah banyak sekali memberikan manfaat dalam kemajuan 

diberbagai aspek sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi 

dimanapun dan kapanpun. Serta perkembangan bisnis dijaman sekarang ini juga 

tidak lepas dari kemajuan teknologi, akan tetapi tidak semua perusahaan bisnis 

menggunakan ataupun mengembangkan teknologinya, contohnya saja pemesan 

makanan, pemesanan lapangan futsal, dan kebutuhan kita yang lain, kita masih 

harus memesan dengan cara menelpon, ataupun kita harus datang ke tempatnya 

langsung. Maka itu sangat tidak efektif dan juga merepotkan masyarakat 

seharusnya di jaman yang sudah maju seperti saat ini masyarakat lebih mudah 

untuk mendapatkan sesuatu atau barang yang diinginkan dengan menggunakan 

sebuah aplikasi. 

Aplikasi yang biasa digunakan yaitu aplikasi Android , Android itu sendiri 

adalah sistem operasi berbasis Linux yang di modifikasi untuk perangkat bergerak 

(mobile devices) yang terdiri dari sistem operasi, middleware, dan aplikasi-

aplikasi utama. Serta sebuah aplikasi android tentu saja memiliki sebuah database 

yang bernama MySQL. MySQL dapat juga dikatakan sebagai database yang 

sangat cocok bila dipadukan dengan PHP. Secara umum, database berfungsi 

sebagai tempat atau wadah untuk menyimpan data kita. Selain MySQL database 

yang sering digunakan yatu firebase, firebase itu sendiri merupakan sebuah 

layanan infrastruktur yang fungsi sama seperti MySQL yaitu untuk menyimpan 

sebuah data. 

 Dengan berkembangnya teknologi saat ini, maka penulis ingin membuat 

sebuah aplikasi untuk pemesanan makanan berbasis Android .Beberapa penelitian 

terdahulu yang sudah dilakukan terkait dengan Pemesanan makanan diantaranya 

adalah penelitian Liliany Candra pada tahun 2014 “Aplikasi Pemesanan Makanan 

pada Bangka Original café Berbasis Client Server Dengan Platform Android”. 
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Pada penelitian ini penulis bertujuan agar dapat mempermudah pihak cafe dalam 

memesan makanan, dan menyalurkannya ke bagian dapur,bar dan kasir. Wina 

Anggraini pada tahun 2016 “Perancangan Aplikasi Pemesanan Makanan Dan 

Minuman berbasis Sistem Operasi Android”.Pada penelitian ini penulis bertujuan 

mempermudah pelanggan dalam melakukan proses pemesanan tanpa harus 

mencatat pesanan tersebut kedalam kertas. Y.Effendi pada tahun 2015 “Aplikasi 

Pemesanan Makanan, Lagu dan Pemandu Karaoke Berbasis Android Pada Café 

Star Kudus”. Pada penelitian ini penulis bertujuan untuk memudahkan user dalam 

memesan makanan, lagu maupun pemandu karaoke. Marjito, Gina Tesaria pada 

tahun 2016 “ Aplikasi Penjualan Online di Toko Hoax MERCH “. Pada penelitian 

ini penulis membuat suatu aplikasi Android yang mampu menghitung pajak 

reklame dengan cepat. Arya Yudha Mahendra, Adam Hendra Brata dan Komang 

Candra Brata pada tahun 2018 “Aplikasi Pemesanan Produk Kebutuhan Dapur 

Berbasis Android Menggunakan Metode Mobile-D” Pada penelitian ini penulis 

membuat suatu aplikasi Android yang menggunakan Metode Mobile-D untuk 

mempermudah user dalam memenuhi kebutuhan dapur. 

 LnJ Cake and Cookies merupakan usaha yang bergerak dibidang  MLM ( 

Multi Level Marketing ) yang menjual berbagai macam menu makanan seperti 

cake, cookies, empek – empek dan lain – lain.Diharapkan dengan adanya aplikasi 

ini dapat membantu Masyarakat pengguna LnJ Cake and Cookies dalam proses 

pemesanan. Dan dapat membantu masyarakat agar lebih mudah dalam 

mendapatkan kebutuhan yang diinginkan. Oleh karena itu penulis mengangkat 

judul “ Aplikasi Pemesanan Makanan Pada LnJ Cake and Cookies 

Menggunakan Metode Client Server Berbasis Android”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas penulis merumuskan 

permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana cara agar pengguna atau konsumen dapat melakukan  

pemesanan makanan atau order menu dengan efesien. 

2. Bagaimana membuat sebuah aplikasi Pemesanan makanan yang berbasis 

android agar mengurangi kesalahan pemesanan. 
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1.3 Batasan Masalah 

Untuk membatasi masalah pemesanan menu menggunakan aplikasi 

mobile,  maka diberikan batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Aplikasi dibuat berbasis mobile dengan sistem berbasis android. 

2. Program dirancang menggunkan database MySQL untuk menampung data 

pesanan. 

3. Aplikasi ini masih menggunakan pembayaran secara langsung. 

4. Pengguna juga dapat melakukan cancel order pada Aplikasi.  

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dibuatnya aplikasi pemesanan menu menggunakan aplikasi 

Android sebagai berikut: 

1. Untuk merancang aplikasi Pemesanan makanan di LnJ Cake and Cookies 

2. Untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalam proses pemesanan. 

3. Untuk memudahkan pengguna dengan dalam melakukan pemesanan menu 

makanan. 

Adapun manfaat dari pembuatan aplikasi pemesanan menu berbasis 

android sebagai berikut: 

1. Memudahkan pengguna dalam melakukan proses pemesanan. 

2. Pengguna dapat lebih mudah melihat menu yang tersedia. 

3. Pengguna dapat memesan menu dimanapun dan kapanpun. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun beberapa penelitian terkait dengan yang penulis lakukan 

diantaranya: 

BAB I   PENDAHULUAN 

  Bab ini menjelaskan tentag latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, metodologi 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 
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Bab ini menjelaskan mengenai definisi dan teori-teori dari berbagai 

sumber dan referensi yang membahas tentang perangkat lunak yang 

digunakan dalam pembuatan aplikasi pemesanan menu pada cafe 

elevent concept. 

BAB III  METOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang metologi penelitian yang akan 

digunakan dalam pembuatan aplikasi ini. Serta siapa saja yang 

terlibat dalam pembuatan aplikasi ini. 

BAB IV  PEMBAHASAN DAN HASIL 

Bab ini membahas tentang proses pembuatan perancangan serta 

hasil dan aplikasi.dan menjabarkan sebua gambar rancangan layar , 

Serta sebuah diagram. 

BAB V  PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang di dapat dari pembahasan 

bab-bab sebelumnya. 

 


