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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi saat ini telah memberikan pengaruh yang sangat besar, 

cepat dan pesat bagi dunia teknologi informasi dan telekomunikasi. Munculnya beragam 

aplikasi memberikan pilihan dalam peningkatan kinerja suatu pekerjaan, baik yang bersifat 

desktop base, web based hingga sekarang ini munculnya aplikasi-aplikasi baru yang 

berjalan dalam mobile pada sistem platform Android.  Saat ini muncul teknologi baru 

dimana komunikasi tanpa menggunakan kabel, seperti dengan menggunakan media internet 

yang bersifat client server pada mobile Android, karena bentuknya yang praktis dan mudah. 

Teknologi saat ini telah memberikan pengaruh yang sangat besar bagi dunia 

teknologi informasi dan telekomunikasi. Munculnya beragam aplikasi memberikan pilihan 

dalam peningkatan kinerja suatu pekerjaan, baik yang bersifat dekstop based.  Di era 

sekarang ini sudah banyak kafe atau retoran yang mulai menggunakan aplikasi berbasis 

android, Teknik ini mempermudah dan mempercepat proses pemesanan dan pelayanan 

pada pelanggan. 

Kafe merupakan bisnis yang dalam pelayanannya masih banyak dilakukan secara 

manual seperti mencari menu mencatat pesanan dan mengingat informasi dari sebuah 

menu.  Hal ini cukup memiliki kendala bagi kafe yang ramai pengunjung dan memiliki 

ruang yang luas.  Kendala yang terjadi adalah seperti lamanya proses penyerahan pesanan 

kepada pihak produksi karena pelayan tidak sempat mengantarkan pesanan meja pertama 

dikarenakan pengunjung pada meja berbeda ingin memesan juga, sehingga pesanan yang di 

pesan pengunjung pertama belum sempat di sampaikan ke pihak produksi. Kendala 

berikutnya sering terjadi salah dalam penulisan karena pelayan kurang teliti dalam 
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penyalinan pesanan sehingga pesanan pengunjung tidak dibuat oleh pihak produksi yang 

mengakibatkan pelanggan harus menunggu dan memesan ulang pesananya tersebut. 

Pada saat  menggunakan cara manual untuk pemesanan makanan dan minuman 

dimana pelayan menggunakan kertas dan pena/pensil sebagai media untuk mencatat dan 

memesan makanan dan minuman yang dipesan pelanggan. Di dalam sistem manual ini 

diketahui bahwakertas dan pena/pensil untuk pemesanan makanan dan minuman menemui 

kendala-kendala antara lain adanya pemesanan yang rangkap (redudansi), tidak urutnya 

pembuatan pemesanan akibat bertumpuknya nota pemesanan terutama pada saat ramai pengunjung, 

pensil yang tumpul, dan pena atau kertas pemesanan yang habis. 

Di kafe la-banc’a dalam melakukan pelayanan dan pembukuan masih bersifat 

manual atau belum menggunakan teknologi pendukung. Seperti halnya semua sistem yang 

dikerjakan dengan manual, maka sering terjadi kesalahan pencatatan, waktu pencatatan dan 

pemrosesan laporan yang lama dan data yang tidak terorganisir. Permasalahan ini dialami 

oleh salah satu kafe di Pangkal Pinang yaitu La-Banc’a. 

Dalam perkembangan teknologi yang terus maju, diharapkan mampu membantu 

perusahaan dalam memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan serta 

mempermudah perusahaan dalam menyampaikan pesanan makanan dan minuman ke dapur 

rumah makan kafe la banca, selain itu penggunaan mobile Android yang di sambungkan ke 

server dapat mengirimkan data pesanan ke bagian kasir dan bagian dapur rumah makan. 

Pemilihan mobile android untuk salah satu pengembangan aplikasi selain lebih mudah 

dalam pengoperasiannya, juga karena sifat dari mobileyang fleksibel menjadi salah satu 

alasan penulis memilih media ini untuk dikembangkan di Kafe La Banca. Dalam bidang 

bisnis,  perkembangan Smartphone sudah sering dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis 

dalam mempermudah menjalankan bisnisnya. seperti bisnis obat, perhiasan, baju, sepatu,  

kuliner dll.  

Untuk mengatasi hal yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan media penggunaan 

web series pada platform Android untuk aplikasi pemesanan menu makanan ini akan 
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mempermudah pemesanan makanan. Sehingga lebih mudah dan efisien bagi pelayan kafe 

khususnya di kafe La-Banc’a.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pada penelitian ini penulis 

membangun aplikasi dalam pemesanan menu yang akan di implementasikan dalam 

penelitian berjudul “Implementasi Aplikasi Pemesanan Menu Makanan dan Minuman 

Pada Cafe La Banca Berbasis Android ”.Rencana Aplikasi ini diharapkan dapat 

membantu mempermudah dan menyelesaikan masalah diatas dan memudahkan pelanggan 

untuk melakukan pemesanan makanan dan minuman yang disesuaikan dengan yang 

diharapkan. 

Adapun penelitian yang di jadikan sebagai refrensi oleh penulis adalah penelitian 

yang di lakukan oleh [1] yang berjudul Aplikasi Pemesanan Makanan Pada Bangka 

Original Cafe Berbasis Client Server Platform Android. Penelitian yang dilakukan oleh [2] 

yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Makan dan Minuman E-Menu 

Berbasis Platrom Android Pada Restoran Moca. Penelitian yang dilakukan oleh [3] yang 

berjudul Rancangan Bangun Aplikasi Pemesanan Makan dan Minum Pada Ketty Berbasis 

Client Server dengan Flatfrom Android. Penelitian yang dilakukan oleh [4] yang berjudul 

Analisis Perancangan Pemesanan Makan dan Minum Menggunakan Smartphone Berbasis 

Android. Penelitian yang dilakukan oleh [5] yang berjudul Informasi Pemesanan Makanan 

dan Minuman Pada Omahe Cafe and Resto Berbasis Client Server dengan Platfrom 

Android. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berikut ini merupakan permaslahan yang penulis temukan pada kafe La- Banc’a 

yang penulis angkat dalam penelitian ini 

1. Bagaimana cara mempermudah pelanggan kafe La-Banc’a dalam memesan makanan 

dan minuman? 
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2. Bagaimana merancang aplikasi pemesanan makanan dan minuman  menggunakan 

platform Android ? 

3. Bagaimana proses aplikasi pemesanan makanan dan minuman dengan mobile Android 

ini dapat memberitahu pesanan pelanggan ke bagian admin dan kasir ? 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada perancangan aplikasi pemesanan menu: 

1. Aplikasi ini hanya berjalan pada smartphone yang menggunakan platfrom android 

dan di dukung jaringan internet. 

2. Dalam pembuatan aplikasi smartphone ini penulis menggunakan perangkat lunak 

Android Studio. 

3. Aplikasi yang dibangun ini bisa di aplikasikan dengan smartphone dengan versi 

8.1.0 sampai dengan versi Android 9.0 (pie) 

4. Aplikasi ini tidak mempunyai menu delivery 

5. Aplikasi ini tidak mempunyai proses transaksi pada kasir dalam bentuk print bil 

6. Aplikasi ini masih menggunakan tenaga manusia dalam meyampaikan pesanan ke 

bagian produksi  

 

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan penulis 

penelitian ini adalah untuk membuat aplikasi pemesanan makanan dan minuman berbasis 

Android yang dapat memeritahu pesanan kepada kafe La-Banc’a. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat Penulis melakukan penelitian yaitu : 

1.  Memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam pemesanan. 
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2. Penghematan waktu dalam hal pemesanan menu. 

3. Membuat sebuah aplikasi yang terintegrasi dengan sistem,sehingga dapat 

mempermudah proses membaca dan menyimpan data-data yang dibutuhkan. 

4. Meningkatkan kinerja pelayanan dikafe. 

5. Membantu proses pengelolaan antrian pesanan menu di bagian produksi. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Skripsi ini bertujuan untuk dapat memahami lebih 

jelas mengenai hal-hal dan proses pembuatan dalam laporan ini. Adapun sistematika 

penulisan laporan ini terdiri dari lima bab, yaitu: 

BAB I   PENDAHULUAN 

  Bab ini menjelaskan tentag latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, manfaat dan tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

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 kafe La-Banca. 

BAB III  METOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang metologi penelitian yang akan digunakan dalam 

pembuatan aplikasi ini. 

BAB IV  PEMBAHASAN DAN HASIL 

Bab ini membahas tentang proses pembuatan perancangan serta hasil dan 

aplikasi. 
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BAB V  PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang di dapat dari pembahasan bab-bab 

sebelumnya dan menyimpulkan bukti-bukti yang diperoleh dan akhirnya 

menarik kesimpulan apakah hasil yang dapat dikerjakan layak untuk 

digunakan. 

 


