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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring perkembangan teknologi yang begitu pesat, dimana salah satunya 

adalah teknologi mobile dengan sistem operasi Android, membuat ponsel pintar 

(smartphone) dinilai sangat efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan pada 

smartphone Android dapat melakukan pertukaran data yang dapat memberikan 

solusi dalam kebutuhan pelayanan sehari-hari. Pesatnya perkembangan teknologi 

sekarang ini juga mempengaruhi pada dunia bisnis, khususnya kemudahan 

mengelola sistem informasi pada suatu organisasi. Arus globalisasi yang semakin 

luas, menyebabkan pengolahan informasi menjadi semakin luas dan kompleks. 

Proses pemesanan merupakan salah satu proses yang dapat dimaksimalkan 

demi meningkatkan pelayanan kepada tamu. Salah satu hal dapat menunjukan 

kualitas dari pelayanan tersebut adalah pendeknya waktu dalam pelayanan dan 

penyajian pesanan. Saat ini proses pencatatan pemesanan secara manual masih 

sangat umum terjadi pada kafe atau restoran, termasuk Tongkrongan Kopi Ampera 

Sungailiat. Waiter akan menghampiri meja tamu dan memberikan daftar menu yang 

ada pada kafe kemudian mencatat pemesanan makanan dan minuman yang dipesan 

tamu, selanjutnya pesanan yang telah dicatat akan diserahkan ke kasir, dan kasir 

meneruskan ke chef. Proses pemesanan ini juga dapat dilakukan secara langsung 

oleh tamu, yaitu pelayan menghampiri meja tamu kemudian memberi daftar menu 

dan meminta tamu menulis pemesanannya di kertas. Selain itu, dengan proses 

pemesanan manual seperti ini sering terjadi kesalahan dalam urutan pemesanan 

akibat bertumpuknya nota pemesanan, hal tersebut berdampak negative pada 

kepuasan tamu. Oleh karenanya diperlukan membangun suatu aplikasi pemesanan 

menu berbasis Android yang dapat membantu proses pelayanan maupun rekapan 

data untuk laporan transaksi yang dapat digunakan. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dari itu penulis 

mendapatkan ide untuk membuat sebuah aplikasi berbasis Android yaitu sebuah 

pemesanan menu makan dan minuman. Penulis merencanakan pembuatan aplikasi 

hanya digunakan oleh tongkrongan Kopi Amera Sungailiat. Pada aplikasi ini pelayan 
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langsung dapat mencatat atau mengentry pesanan tamu melakui smartphone atau 

tabletnya tanpa perlu menggunakan kertas dan pulpen untuk mencatat. Dengan 

aplikasi tersebut pelayanan tidak perlu ke bagian daput untuk menyerah catatan 

pemesanan tamu. Oleh karena itu, penulis pengajukan penelitian dengan judul 

“APLIKASI WAITER PADA TONGKRONGAN KOPI AMPERA SUNGAILIAT 

BERBASIS ANDROID”. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa 

referensi yang terkait dengan aplikasi pemesanan menu makanan dan minuman dari 

penelitian terdahulu diantaranya penelitan yang dilakukan Penelitian H. 

Setiawan[1], dkk. pada tahun 2020 yang berjudul “Perancangan Aplikasi Pemesanan 

Makanan Dan Minuman Pada Rumah Makan Cepat Saji D’Besto”. Penelitian T. 

Bayu Kurniawan[2] pada tahun 2020 yang berjudul “perancangan sistem aplikasi 

pemesanan makanan dan minuman pada cafetaria no caffe di tanjung balai karimun 

menggunakan bahasa pemograman php dan mysql”. T. Jefri[3], dkk. pada tahun 

2017 yang berjudul “Aplikasi Pemesanan Menu Makanan Berbasis Android 

Menggunakan Metode Priority Scheduling Untuk Rumah Makan”. M. Assidiqqi[4] 

pada tahun 2018 yang berjudul “Sistem Informasi Pemesanan Menu Berbasis Client 

Server Dengan Platform Android (Studi Kasus : La Vita Bella Casual Dinning). 

Penelitian F.Nurlaila[5],  Pada tahun 2018 yang berjudul “Aplikasi Pemesanan 

Makanan pada Restoran 1953 Indonesia Berbasis Web”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini 

adalah “bagaimana membuat aplikasi pemesanan menu makanan dan minuman di 

Tongkrongan Kopi Ampera Sungailiat?”. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan permasalahan perlu dibuat sehingga pembahasan tidak melebar dan 

sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Adapun batasan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya mengambil studi kasus pada Kedai Kopi Ampera. 



 

3 

 

2. Pembuatan aplikasi ini hanya bisa melakukan pemesanan di tempat Kedai 

Kopi Ampera oleh pelayan dan dengan menggunakan Android. 

3. Pembuatan aplikasi ini dikhususkan untuk pemesanan menu makanan dan 

minuman pada Kedai Kopi Ampera saja. 

4. Dalam aplikasi ini pimpinan atau manajer kafe tidak login ke sistem aplikasi. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membuat aplikasi pemesanan menu 

makanan dan minuman berbasis Android yang dapat digunakan oleh pelayan dalam 

melayani pencatat pesanan tamu. 

1. Tujuan Penelitian 

Membuat aplikasi pemesanan menu makanan berbasis Android yang 

dapat digunakan oleh pelayan dalam melayani pencatatan pesanan tamu 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

a. Pemesanan lebih cepat dan pelayan bisa langsung ke meja tamu lain 

tanpa harus memberikan kertas catatan pesanan ke pihak dapur 

b. Dengan adanya aplikasi ini pihak kafe telah mengubah cara pencatatan 

pemesanan dari yang manual menjadi semi terkomputerisasi. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan skripsi ini terdiri dari lima bab yang 

menggambarkan isi dari tiap bab. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan 

laporan skripsi. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan konsep dasar dan pengertian yang berkenan dengan 

penelitian yang dilakukan, meliputi metode pengembangan perangkat 

lunak, pengertian aplikasi, pengertian Android, metode pemgembangan 

sistem, perangkat lunak pendukung, pendukung perangkat lunak, dan 

tinjauan Pustaka. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan model yang digunakan pada penelitian, teknik 

pengumpulan data, alat bantu pengembangan sistem, metode 

pemrograman berorientasi objek, dan alat bantu pemodelan sistem. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan hasil yang didapat dari penelitian dan 

pembahasan tentang sistem yang dibuat yaitu profil dan struktur, tugas 

dan bagian, visi dan misi, analisis masalah sistem berjalan, analisis hasil 

solusi, analisis kebutuhan system, analisis sistem usulan, spesifikasi basis 

data, rancangan layer, implementasi antar muka, penguji fungsional. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian serta saran yang dapat 

diberikan untuk penelitian selanjutnya. 

 


