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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Restoran merupakan tempat untuk makan sambil bersantai dan berbincang – 

bincang dimana pengunjung dapat memesan berbagai macam menu makanan dan 

minuman. Pada umumnya restoran mengalami kesulitan dalam memberikan pelayanan 

yang maksimal kepada pengunjung ketika restoran dalam kondisi ramai sehingga para 

pengunjung merasa kurang nyaman. 

Selain itu pelayan juga mengalami kesulitan ketika mencatat pesanan menu dari 

pelanggan yang dilakukan secara manual pada lembaran kertas, pencatatan secara 

manual terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penulisan pesanan, dan juga 

kurang efisisen. Namun kemungkinan tersebut dapat di minimalisir berkat adanya 

perkembangan teknologi saat ini. 

Perkembangan teknologi saat ini telah memberikan pengaruh yang sangat besar 

bagi dunia teknologi informasi dan telekomunikasi. Munculnya berbagai macam 

aplikasi baik maupun yang bersifat desktop base, web based, hingga mobile android . 

pemilihan web based untuk salah satu pengembangan karena dapat diakses dengan mudah 

dari jarak jauh. 

Tan Kasteel beralamatkan di Jl. Ahmad yani no. 187 Pangkalpinang - Bangka, 

dengan lokasi yang strategis dekat alun alun taman merdeka Pangkalpinang,  Tan 

Kasteel dilengkapi dengan fasilitas indoor dan juga outdoor yang bergaya menjadikan 

tempat tersebut enak buat berfoto foto, lapangan parkir yang luas, area bermain bagi 

anak anak , live musik , ruangan untuk meeting dan juga terdapat gedung dipenghujung 

bagian outdoor yang bisa disewa untuk acara wedding atau keperluan lain yang 

memerlukan area luas untuk banyak orang. Sistem pemesanan menu yang ada di Tan 
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Kasteel masih menggunakan cara pada umumnya, yaitu pelayan mengantarkan daftar 

menu dan masih mencatat pesanan secara manual. 

Pemanfaatan teknologi web based yang diaplikasikan sebagai pengganti daftar 

menu dan harga akan dianggap lebih efektif karena pelayan tidak harus ke dapur, ke 

bar, dan ke kasir untuk memberitahukan pesanan pelanggan, melainkan dapat dipilih 

dan di input secara langsung. Maka dengan pemakaian sistem laporan daftar menu 

dapat mempermudah proses kerja dalam lingkungan restoran. Sehingga diharapkan 

dengan adanya sistem informasi laporan daftar menu Tan Kasteel Restaurant & Lounge 

berbasis website dapat memudahkan proses pemesanan dan dapat meningkatkan 

pemasukan bagi Tan Kasteel Restaurant & Lounge. 

Dari apa yang diuraikan diatas maka diambil topik pembahasan “ SISTEM 

INFORMASI LAPORAN DAFTAR MENU TAN KASTEEL RESTAURANT & 

LOUNGE BERBASIS WEBSITE MEENGGUNAKAN MODEL FAST ( STUDI 

KASUS : TAN KASTEEL RESTAURANT & LOUNGE )”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang di jelaskan diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut :   

1. Bagaimana membangun web untuk aplikasi laporan daftar menu Tan 

Kasteel ? 

2. Bagaimana menganalisa dan merancang sistem informasi pelanggan Tan 

Kasteel ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan batasan masalah yang diterapkan dalam sistem informasi agar tidak 

menyimpang dari tujuan pembuatan sistem :   

1. Sistem Informasi laporan daftar menu yang dibangun membahas proses 

daftar menu pemesanan sampai dengan pembayaran 
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2. Sistem hanya berjalan pada area yang ditentukan ( Tan Kasteel Restaurant 

& Lounge) 

3. Sistem informasi yang dibangun hanya menangani permasalahan dengan 

data menu yang dipilih pelanggan 

4. Sistem ini tidak mencakup delivery order 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Membuat Sistem Informasi Laporan Daftar Menu Berbasis Website 

menggunakan model Fast pada Tan Kasteel Restaurant & Lounge 

2. Manfaat 

Remake sarana dan prasarana yang telah ada sehingga meningkatkan 

kinerja karyawan dalam melayani pelanggan secara lebih efisien 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Untuk penulisan dan susunan dari penelitian ini, maka penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut :  

Bab I pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, sistematika penulisan. 

Bab II landasan teori 

Bab ini berisi definisi dan uraian teori-teori yang diperoleh dari 

beberapa referensi yang berkaitan dengan Sistem Informasi Laporan Daftar 

Menu. 

Bab III metodologi penelitian 

Bab ini berisi tentang model, metode penelitian, dan tools pengembangan 

sistem. 

Bab IV pembahasan 
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Bab ini berisi pembahasan proses bisnis, activity diagram, analisa 

masukan dan keluaran, use case diagram, deskripsi use case, rancangan 

masukan dan keluaran, ERD, sequence diagram, class diagram. 

 

Bab V penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran  

 

 


