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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi jaman sekarang memberikan kemudahan bagi kalangan 

masyarakat generasi millennial dalam kehidupan. Beberapa fasilitas teknologi 

dimanfaatkan untuk mempermudah komusikasi atau mendapatkan informasi. 

Pemanfaatkan aplikasi Android sebagai media promosi dan informasi kini 

semakin banyak diminati oleh berbagai kalangan karena dirasa lebih efektif dan 

efesien bila dibandingkan dengan cara konvensional dimana pihak yang ingin 

memasarkan produk barang maupun jasa akan mendatangi konsumen atau calon 

konsumennya untuk menjelaskan tentang rincian produknya. 

Cafe adalah  layanan yang ditujukan untuk menjual makanan dan minuman 

kepada tamu dalam kelompok kecil dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. 

Sebagai aturan, tamu datang langsung ke cafe dan presentasi diberikan langsung di 

cafe. Saat ini kami telah menemukan banyak jenis cafe yang menawarkan  konsep 

berbeda untuk menarik lebih banyak pelanggan. 

Saat ini, cafe berusaha untuk meningkatkan kualitas dengan memberikan 

layanan terbaik kepada  pelanggan mereka dan meningkatkan laba mereka. Salah 

satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung bisnis cafe. 

Kekuatan pendorong di balik upaya ini adalah alat promosi seperti penyebaran 

pamflet dan pemasangan spanduk masih dibatasi oleh lokasi dan, tentu saja, tidak 

dapat memaksimalkan tingkat pendapatan cafe. Oleh karena itu, aplikasi e-menu 

diperlukan. Juga, karena pesanan dilakukan melalui aplikasi, kesalah pahaman 

dapat terjadi antara pelanggan dan karyawan cafe. 

Cafe Coffee Time didirikan sejak tahun 2019 dipangkalpinang. Cafe Coffee 

Time merupakan perusahaan yang bergerak dibidang kuliner. Produk yang 

ditawarkan beraneka ragam seperti makanan dan minuman. Sampai saat ini Cafe 

Coffee Time telah memiliki cukup banyak konsumen baik dari kalangan 

masyarakat generasi millennial. 
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Saat ini sudah ada beberapa usaha yang bergerak dibidang kuliner di 

pangkalpinang. Namun café tersebut hanya sekedar menawarkan produknya tanpa 

memberi kemudahan layanan dan informasi terhadap konsumen. Tetapi Dalam hal 

ini, sistem penjualan Makanan dan Minuman di Coffee Time masih mengalami 

permasalahan yaitu proses pengolahan data penjualan masih manual, catatan 

pesanan yang tidak teratur, sehingga keamanan dari datanya kurang terjamin dan 

juga di saat pemesanan yang banyak terkadang mengalami kesalahan penghantaran 

makanan di meja oleh waiters. Selain dari waktu yang banyak terbuang dari proses 

pencarian data pun mengalami kesulitan dan sering terjadi kesalahan dalam 

pengolahan data penjualan. Maka dari itu untuk mempermudah para konsumen 

dalam mengakses layanan dan informasi dari Cafe Coffee Time  dibuatlah sebuah 

sistem informasi pemesanan berbasis android. 

Dengan perkembangan teknologi saat ini, maka penulis ingin membuat 

sebuah aplikasi untuk pemesanan makanan dan minuman berbasis Android. 

Pada penelitian sebelumnya yang menggunakan sistem aplikasi pemesanan 

untuk menyelesaikannya beberapa permasalahan antara lain oleh Debbie Defrina 

dan Dewi Putrie Lestari, tahun 2017 tentang “Aplikasi Pemesanan Makanan Dan 

Minuman Online Aplication Of Ordering Food And Beverages Online Based On 

Mobile Browser On Tiga Saudara Restaurant” [1], George Richard Payara dan 

Radius Tanone, tahun 2018 tentang “Penerapan Firebase Realtime Database Pada 

Prototype Aplikasi Pemesanan Makanan Berbasis Android” [2]. Heri Setiawan, 

Wanti Rahayu, dan Indra Kurniawan, tahun 2020 tentang “Perancangan Aplikasi 

Pemesanan Makanan Dan Minuman Pada Rumah Makan Cepat Saji D’besto” [3]. 

Rudi Setiawan dan Wahyu Nugroho, tahun 2021 tentang “Rancang Bangun 

Aplikasi Pemesanan Makanan Berbasis Android” [4]. Ryan Suarantalla, Fajar Aryo 

Nugroho dan Koko Hermanto, tahun 2020 tentang “Rancang Bangun Aplikasi 

Pemesanan Makanan Berbasis Android Pada Rumah Makan “Bengawan Tepi 

Sawah ” [5]. 

Berdasarkan  uraian di atas maka penulis melakukan penelitian sistem 

pemesanan mobile guna mempermudah user dalam proses bisnis kafe dengan judul 

“APLIKASI E-MENU BERBASIS ANDROID DI CAFE COFFEE TIME”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, ditemukan 

masalah yang dirumuskan suatu masalah yaitu Bagaimana implementasi aplikasi 

sistem e-menu berbasis android di cafe Coffee Time sesuai kebutuhan dan keinginan 

owner? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui permasalahan yang ada sehingga memudahkan untuk 

mencari pemecahan masalah yang ada di Coffee Time. 

2. Merancang Sistem Transaksi Pemesanan pada Coffee Time sehingga tertata 

dengan rapi. 

3. Sistem baru yang dirancang ini dapat mempermudah pekerjaan karyawan. 

4. Pemesanan pada Coffee Time yang sedang berjalan menjadi sistem yang 

terorganisir, sehingga dapat memberikan informasi secara cepat, tepat, dan 

akurat serta relevan dan tepat waktu agar dapat membantu proses 

pengambilan keputusan. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

1. Menghasilkan perangkat lunak untuk  kasir Coffee Time yang memiliki fitur-

fitur seperti cara memesan makanan, minuman dengan cara cepat dan mudah 

bisa juga mengecek harga makanan serta minuman yang akan dipesan.  

2. Memudahkan pekerjaan kasir serta admin dalam melakukan pembagian 

makanan dan perhitungan transaksi menjadi lebih cepat . 

3. Memudahkan cara pesan makanan dan minuman bagi pengunjung serta ada 

diskon harga untuk setiap pembelian lebih dari satu. Bisa melihat berapa 

makanan dan minuman yang dipesan oleh pengunjung serta harga tiap menu. 
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1.4 Batasan Masalah 

Untuk membantu mempermudah pelaksanaan sistem pembayaran ini agar 

tidak terlalu luas masalah yang akan dibahas, penulis yang membatasi ruang 

lingkup sistem informasi yang akan dirancang ini adalah sebagai berikut: 

1. Sistem informasi ini diakses oleh penjual dan konsumen . 

2. Sistem informasi ini hanya membahas mengenai sistem kasir Cafe Coffee 

Time  

3. Pembayaran makanan dan minuman pada Cafe Coffee Time menggunakan 

pembayaran melalui kasir. 

4. Status pembayaran secara manual akan terganti jika client sudah melakukan 

pembayaran dan melakukan konfirmasi. Selanjutnya client dapat mencetak 

invoice bukti pembayaran. 

5. Data yang diolah dalam sistem kasir ini berupa menu makanan dan minuman, 

serta harganya. 

6. Database menggunakan Mysql untuk menyimpan data aplikasi tersebut. 

7. Aplikasi yang digunakan untuk merancang aplikasinya yaitu Android studio 

dan Adobe XD. 

8. Tipe Android yang bisa digunakan yaitu 4+. 

9. Fitur yang ada didalam aplikasi dapat memesan makanan/minuman, dapat 

melihat laporan penjualan, dapat menambah menu makanan dan minuman, 

dapat menambah pegawai baru dan kasir/pembayaran. 
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1.5  Sistematika Penulisan 

Pembahasan proposal ini bertujuan untuk mempermudah didalam 

pembahsan sistem. Adapun sistematika penulisan laporan ini terdiri dari lima bab 

yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, tujuan 

penulisan dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan penjelasan tentang teori atau definisi tentang 

rancangan aplikasi yang dibuat dan batasan pemrogaman yang akan 

digunakan untuk mengembangkan rancangan aplikasi ini. 

BAB III ORGANISASI 

Dalam bab ini berisikan penjelasan tentang struktur organisasi, tugas 

dan wewenang setiap bagian organisasi. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisikan tentang pembahasan proses perancangan serta 

hasil aplikasi. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari laporan yang didapat 

dari pembahasan bab-bab sebelumnya. 

 

 


