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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini mempengaruhi 

seluruh aspek dalam kehidupan. Salah satunya aspek yang dipengaruhi 

oleh teknologi informasi yaitu bisnis atau usaha. Peran dari teknologi 

informasi dalam bidang usaha tidak bisa diremehkan, karena dengan 

adanya teknologi informasi akan membantu pemilik usaha dalam 

pengambilan keputusan, menentukan langkah selanjutnya, dan bagaimana 

mengembangkan usahanya agar menjadi semakin maju.  

Salah satu usaha yang membutuhkan teknologi informasi adalah 

kafe. Kafe atau café berasal dari bahasa Perancis yang berarti minuman 

atau kopi, lalu kemudian berubah istilah menjadi tempat minum yang 

bukan hanya terpaku pada kopi saja. Di Indonesia sendiri, kafe tidak 

hanya tempat biasa, tetapi merupakan tempat yang cukup menarik bagi 

kalangan muda maupun tua untuk memesan makanan dan minuman serta 

sebagai tempat dimana orang-orang bisa bersantai dan berbincang-

bincang. 

Di Pangkalpinang sendiri terdapat berbagai macam kafe, salah 

satunya yaitu Warunk Milenial. Kafe ini mempunyai 3 macam proses 

bisnis yang dimana semuanya masih menggunakan sistem konvensional. 

Proses bisnis yang pertama yaitu pemesanan makanan atau minuman, 

proses ini dimulai dengan waiter yang mengantarkan menu dan nota 

kepada pelanggan, lalu pelanggan menulis pesanan pada nota dan 

memberikannya lagi ke waiter, kemudian terakhir waiter menyerahkan 

salinan nota ke bagian bar, kitchen, dan kasir. Proses kedua yaitu 

pembayaran yang dimulai dari pelanggan yang datang ke kasir dan 

menyerahkan nota sambil menyebutkan nomor mejanya, lalu pelanggan 
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melakukan pembayaran, dan kasir memproses pembayaran. Proses yang 

terakhir yaitu pembuatan laporan penjualan, proses ini dilakukan oleh 

kasir yang merekap data penjualan dan menuliskannya dibuku.  

Ketiga proses diatas masih dilakukan secara manual, yaitu 

menggunakan kertas maupun buku sebagai media yang mengakibatkan 

terjadinya kelambatan dalam memproses pesanan, kesalahan komunikasi 

antar karyawan kafe, kesalahan perhitungan pembayaran, bahkan 

kesalahan pada pembuatan laporan penjualan. Untuk itu, diperlukanlah 

suatu sistem informasi yang mampu mengatasi permasalahan diatas yang 

nantinya akan mempermudah karyawan kafe dalam melakukan 

pencatatan pesanan, pemrosesan pembayaran, dan pembuatan laporan 

penjualan sehingga lebih cepat, akurat, dan efisien. 

Dari permasalahan yang sudah dijelaskan di atas maka penulis 

merancang sebuah website yang dapat mengatasi masalah yang ada di 

Warunk Milenial yang berjudul “ANALISA DAN PERANCANGAN 

SISTEM INFORMASI PEMESANAN MAKANAN DAN 

MINUMAN PADA WARUNK MILENIAL BERBASIS WEBSITE 

DENGAN METODE RAD (RAPID APPLICATION 

DEVELOPMENT)”. Dengan adanya website ini diharapkan dapat 

mengatasi masalah di atas. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

dapat merumuskan masalah sebagai berikut : 

Bagaimana merancang sistem informasi pemesanan makanan dan 

minuman pada Warunk Milenial berbasis website dengan metode RAD 

(Rapid Application Development) ? 

 



 

3 
 

1.3. Batasan Masalah 

1. Memberikan informasi menu makanan dan minuman Warunk 

Milenial. 

2. Sistem informasi pemesanan yang dirancang akan berbasis website 

online. 

3. Sistem informasi pemesanan ini akan melakukan proses pencatatan 

pesanan, pemrosesan pembayaran, dan pembuatan laporan penjualan. 

4. Sistem informasi pemesanan ini hanya akan diterapkan pada Warunk 

Milenial. 

5. Sistem informasi pemesanan ini hanya akan digunakan oleh karyawan 

kafe. 

Selain beberapa hal tersebut sistem informasi pemesanan pada Warunk 

Milenial berbasis website ini tidak melakukan hal berikut : 

1. Digunakan oleh pelanggan ataupun selain karyawan kafe. 

2. Melayani pembayaran secara online. 

 

1.4. Manfaat dan Tujuan Penulisan 

1.4.1. Tujuan Penulisan 

1. Penelitian ini bertujuan merancang sebuah sistem yang mampu 

mempercepat karyawan kafe dalam melakukan pencatatan pesanan, 

pemrosesan pembayaran, dan pembuatan laporan penjualan. 

2. Penelitian ini bertujuan merancang sebuah sistem yang sesuai 

dengan keperluan karyawan kafe, agar karyawan kafe bisa bekerja 

dengan baik. 

1.4.2. Manfaat Penulisan 

1. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan laporan 

kuliah praktek. 
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2. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang 

telah diperoleh selama penelitian sebagai bekal untuk persiapan 

menghadapi dunia kerja. 

3. Penelitian ini bermanfaat bagi karyawan kafe dimana sistem 

informasi pemesanan ini akan memudahkan dan mempercepat 

pencatatan pesanan, pemrosesan pembayaran, dan pembuatan 

laporan penjualan sehingga lebih tepat, akurat, dan efisien. 

 

1.5. Metodologi Penulisan 

1.5.1. Model RAD (Rapid Application Development) 

RAD (Rapid Application Development) adalah model proses 

perkembangan perangkat lunak sekuensial linier yang menekankan 

siklus perkembangan yang sangat pendek. Model RAD ini merupakan 

sebuah adaptasi dari model sekuensial linier di mana perkembangan 

cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis 

komponen. Jika kebutuhan dipahami dengan baik, proses RAD 

memungkinkan tim pengembangan menciptakan sistem fungsional yang 

sempurna dalam periode waktu yang sangat pendek dalam 60 sampai 90 

hari. Karena dipakai pada aplikasi sistem konstruksi, pendekatan RAD 

melingkupi beberapa fase, yaitu: business modeling, data modeling, 

process modeling, application generation, dan testing and turnover. 

 

1.5.2. Metode Pengembangan Sistem 

Untuk metode pengembangan sistem menggunakan metode 

OOP (Object Oriented Programming). Object Oriented Programming 

(OOP) merupakan metode pemrograman yang berorientasi kepada 

objek. Tujuan dari OOP adalah untuk mempermudah pengembangan 

program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan 

sehari-hari. Sebuah objek yang besar dan berisi data dalam bentuk field 

atau attribute  serta kode yang dibentuk dari beberapa objek yang lebih 
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kecil. Objek tersebut dapat dapat menerima pesan, memproses data, dan 

mengirim pesan ke objek lainnya, 

 

1.5.3. Tool Pengembangan Sistem 

Tool yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Unified 

Modeling Language (UML). Unified Modeling Language (UML) 

adalah salah satu bentuk notasi grafis yang didukung oleh meta-model 

tunggal, yang membantu pendeskripsian dan merancang sistem 

perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan 

pemrograman berorientasi objek. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan menggambarkan secara umum tentang isi 

keseluruhan materi penelitian yang bertujuan untuk memudahkan 

pembaca dalam melihat alur pembahasan yang terdapat dalam penulisan 

penelitian ini mulai dari bab I sampai bab akhir. Dalam penyusunan 

laporan ini terdapat sistematika penulisan sebagai berikut :   

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab I ini akan membahas mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, manfaat penulisan, 

tujuan penulisan, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II    LANDASAN TEORI 

Pada bab II ini akan membahas mengenai teori dasar yang 

mendasari sistem informasi pemesanan makanan dan 

minuman pada kafe yang dimana kutipan terdapat dari 

jurnal, buku maupun sumber referensi lainnya yang 

mendukung penyusunan laporan.  
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BAB III    ORGANISASI 

Pada bab III ini akan menjelaskan tentang sejarah singkat 

awal berdirinya Warunk Milenial, struktur organisasi, 

tugas dan wewenang setiap organisasi serta gambar dari 

tempat Warunk Milenial. 

BAB IV   PEMBAHASAN 

Pada bab IV ini akan berisi tentang analisis sistem yang 

berjalan, analisis sistem yang usulkan, rancangan 

database dan rancangan layar. 

BAB V   PENUTUP 

Pada bab V ini akan menjelaskan tentang kesimpulan 

serta saran yang diharapkan penulis agar penelitian ini 

menjadi lebih baik di masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


