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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat telah 

banyak memberikan manfaat dalam kehidupan, diantaranya adalah komputer, 

internet, bahkan alat telekomunikasi yang semakin canggih. Dengan  adanya 

ketiga elemen tersebut, manusia telah dipermudah dalam mengakses data, 

mengolah data, juga dalam berkomunikasi yang tidak lagi dibatasi oleh jarak dan 

waktu bahkan tempat yang jauh sekalipun. Seiring dengan tingkat mobilitas yang 

tinggi, beberapa tahun terakhir tengah marak perangkat bergerak atau mobile 

device. 

Telepon pintar (smartphone) adalah telepon genggam yang mempunyai 

kemampuan tinggi dan dengan fungsi yang hampir menyerupai komputer. 

Beberapa orang mengatakan, smartphone merupakan telepon yang bekerja 

menggunakan seluruh piranti lunak sistem operasi yang menyediakan hubungan 

standar dan mendasar bagi pengembang aplikasi. Bagi yang lainnya, telepon 

pintar hanyalah merupakan sebuah telepon yang menyajikan fitur canggih seperti 

e-mail, internet dan kemampuan membaca buku elektronik / e-book atau terdapat 

keyboard (baik built-in maupun eksternal). Dengan kata lain, smartphone 

merupakan komputer mini yang mempunyai kapabilitas sebuah telepon. 

Perkembangan teknologi saat ini telah memberikan pengaruh yang sangat 

besar bagi dunia teknologi informasi dan telekomunikasi. Munculnya berbagai 

macam aplikasi memberikan pilihan dalam peningkatan suatu pekerjaan, baik 

yang bersifat desktop based, web based hingga yang sekarang ini munculnya 

aplikasi – aplikasi baru yang berjalan dalam mobile seperti pada sistem platform 

android. Pemilihan mobile android untuk salah satu pengembangan aplikasi 

selain lebih mudah dalam pengoperasiannya, dan juga sifat dari mobile yang 

fleksibel menjadi salah satu alasannya. 

 Penggunaan Media Web Service pada platform android untuk Kedai MS 

akan memudahkan proses pemesanan oleh pelanggan, karena pelanggan langsung 
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terhubung dengan bagian dapur sehingga informasi tentang makanan yang 

tersedia ataupun yang sudah habis bisa langsung diketahui oleh pelanggan. Selain 

itu juga terhubung dengan bagian kasir sehingga mempermudah dalam 

pembayaran serta meminimalisir penggunaan kertas. 

Kedai Ms yang ada di Pangkalpinang dengan lokasi yang mudah dicari 

dan dengan harga menu yang relatif murah. Sistem pemesanan menu makan & 

minum yang ada di Kedai MS masih menggunakan cara yang seperti biasa, untuk 

memesan makanan pelanggan datang lalu pelayan mengantarkan daftar menu dan 

pelayan masih mencatat pesanan pelanggan secara manual menggunakan kertas. 

setelah itu barulah pelayan menyampaikan pesanan pelanggan tersebut ke bagian 

penyiapan makanan lalu mengantarkan ke pelanggan yang telah memesan 

makanan tersebut, setelah itu pelanggan membayar ke kasir. 

Pemakaian sistem pemesanan makan & minum untuk memudahkan proses 

kerja dalam lingkungan Kedai MS, sehingga diharapkan dengan adanya sistem 

pemesanan makanan di Kedai MS berbasis web service menggunakan mobile 

android dapat memudahkan proses pemesanan oleh pelanggan dan dapat 

meningkatkan pemasukan bagi Kedai MS. 

Berdasarkan beberapa kendala dan uraian diatas, maka penulis dapat 

membuat judul “Rancang Bangun Aplikasi Pemesanan Menu Makan dan 

Minum di Kedai MS Berbasis Android” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah- 

masalah sebagai berikut : 

a) Belum adanya sistem pemesanan menu yang terintegrasi dengan laporan. 

b) Isi laporan penjualan sering mengalami kesalahan dikarenakan masih 

menghitung manual. 

c) Pencatatan order makanan terkadang terjadi kesalahan pada proses penulisan 

karena masih menggunakan kertas. 
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1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

a. Membatu sistem pemesanan menu yang belum terintegrasi dengan 

laporan. 

b. laporan penjualan dapat dilakukan secara terkomputerisasi agar tidak 

ada kesalahan. 

c. Pencatatan order makanan dapat dilakukan secara terkomputerisasi dan 

data dapat disimpan dengan rapi dan dapat dilihat kembali. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Sistem pemesanan ini memudahkan pengguna untuk  mengolahan data 

laporan. 

b. Hasil  laporan  yang  dikeluarkan  cukup membantu pengguna 

meminimalisir kesalahan yang terjadi. 

c. Hasil pencatatan order makanan memberikan tampilan yang membantu 

pengguna. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam pembuatan sistem ini penulis membatasi hanya pada kajian proses- 

proses berikut ini : 

a. PHP pembuatan website pemesanan menu. 

b. Membahas pembuatan sistem android dan web service. 

c. Sistem Pemesanan ini hanya berjalan pada mobile yang memiliki profil dan 

konfigurasi platform android dan di dukung jaringan wireless. 

d. Transaksi kasir di Kedai MS. 

e. Pemesanan Menu Online (Layanan Pesan Antar) dan pemesanan menu 

melalui android. 

 

1.5 Metodologi Penilitian 

Dalam membuat aplikasi yang berbasis android ini, penulis menggunakan 

metode penelitian sabagai berikut : 
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1. Wawancara 

Dalam tahap ini penulis mengumpulkan kebutuhan yang diperlukan 

dengan mendatangi Laboratorium Komputer ISB Atma Luhur. Kebutuhan 

tersebut didapat dengan cara mewawancarai Teknisi Laboratorium, 

Supervisor Laboratorium dan Staff Laboratorium. 

2. Studi Pustaka 

Setelah penulis mendapatkan data dari Laboratorium, penulis melakukan 

kajian pustaka untuk membantu dalam perancangan aplikasi. Penulis juga 

tak lupa mempelajari penelitian-penelitian sebelumnya dengan topik 

serupa sehingga dapat dijadikan acuan yang tepat. 

3. Perancangan Aplikasi 

Dalam tahap ini penulis mulai merancang aplikasi dengan menggunakan 

bahasa pemrograman Java dan penulis langsung merancang rancangan 

layar atau tampilan antar muka. 

4. Implementasi dan Pengevaluasian 

Setelah aplikasi selesai dirancang, penulis mencoba untuk 

mengimplementasikan dan mengevaluasi aplikasi dengan cara  menguji 

coba dengan data contoh serta meminta evaluasi dari para pihak yang 

terkait. 

 

Model yang digunakan penulis adalah model Prototyping, yang mana 

tahapan-tahapan yang dilakukan adalah : 

1. Pengumpulan Kebutuhan 

Dalam tahap ini, penulis menganalisis kebutuhan dari hasil wawancara 

yang telah dilakukan. 

2. Membangun Prototyping 

Setelah analisis kebutuhan selesai dilakukan, penulis membangun 

prototype dari kebutuhan yang sudah didapat. 

3. Evaluasi Prototyping 

Dalam tahap ini, penulis melakukan evaluasi terhadap prototype yang 

telah dibangun. 
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4. Mengkodekan Prototyping 

Setelah prototype lolos evaluasi, penulis mulai mengkodekan prototype 

menjadi prototype system. 

5. Menguji System 

Dalam tahap ini, penulis melakukan pengujian terhadap prototype system 

yang sudah dikodekan dengan menggunakan metode pengujian Black Box. 

6. Evaluasi System 

Setelah prototype system selesai dilakukan pengujian, penulis akan 

melakukan evaluasi terhadap prototype system. 

7. Menggunakan System 

Dalam tahap ini, prototype system sudah bisa digunakan dan penulis akan 

melakukan pemeliharaan atau peningkatan prototype system sesuai dengan 

kebutuhan pengguna. 

 

Tools Pengembangan yang digunakan penulis adalah UML (Unifed 

Modeling Language), dan tool yang digunakan antara lain : 

1. Use case Diagram 

Use case Diagram akan digunakan untuk mendeskripsikan apa yang akan 

dilakukan oleh sistem. Penulis menggunakan use case diagram pada 

sistem usulan yang akan dibangun dengan menggunakan sistem aplikasi 

sebagai medianya. 

2. Activity Diagram 

Activity Diagram akan menggambarkan sistem secara fungsional atau 

lebih detail serta menjelaskan proses-proses logika dan fungsi. 

Penggunaan activity diagram digunakan pada sistem berjalan dan sistem 

usulan. 
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3. Sequence Diagram 

Sequence Diagram akan menggambarkan aliran data yang ada pada 

masing-masing tampilan layar program. Aliran data pada sequence 

diagram akan menjelaskan aliran data pada sistem usulan sesuai dengan 

use case diagram. Penggunaan sequence diagram digunakan pada sistem 

usulan. 

4. Class Diagram 

Class Diagram  disini akan digunakan untuk mendesain atau merancang 

struktur dan basis data antar objek yang akan dilakukan oleh sistem. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui kerangka keseluruhan penulisan kuliah kerja praktek, 

penulis menjabarkan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab ini berisikan uraian mengenai latar belakang permasalahan 

yang terjadi pada Laboratorium ISB Atma Luhur, rumusan masalah, 

batasan masalah, metodologi penelitian, tujuan/manfaat, serta 

sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Merupakan tinjauan pustaka, menguraikan teori yang mendukung 

judul, mendasari pembahasan detail yang dapat berupa definisi atau 

model yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang 

sedang diteliti juga dituliskan tools atau software yang digunakan 

untuk membuat aplikasi atau keperluan pengertian. 

 

BAB III ORGANISASI 

Berisi tentang informasi instansi yaitu, perkembangan laboratorium, 

visi & misi, SOP kinerja, Struktur Organisasi dan arsitektur teknologi 

informasi. 
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BAB IV PEMBAHASAN 

Berisi tentang Analisis Masalah, Analisis Sistem Berjalan ( Activity 

Diagram Sistem Berjalan ), Analisis Sistem Usulan ( Usecase 

Diagram Sistem Usulan, Activity Diagram Sistem Usulan, Sequence 

Diagram Sistem Usulan dan Class Diagram Sistem Usulan ), 

Rancangan Layar. 

 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini dapat diuraikan tentang kesimpulan dan saran 

mengenai kerja praktek ini. Kesimpulan adalah mengemukakan 

kembali masalah penulis kemudian menyimpulkan bukti-bukti yang 

diperoleh dan akhirnya menarik kesimpulan apakah hasil yang didapat 

(dikerjakan), layak untuk digunakan (diimplementasikan). Saran 

merupakan manifestasi dari penulisan untuk dilaksanakan. 

 


