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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Djalu Ramen adalah restoran jepang yang menghadirkan variasi Mie Ramen 

khas Jepang dengan citarasa indonesia yang Halal, gurih, dan lezat dengan harga 

terjangkau, berdiri sejak tahun 2015 di Kota PangkalPinang. Djalu Ramen 

merupakan salah satu restoran jepang yang diminati kalangan remaja, yang 

menyediakan beragam menu seperti Ramen dengan berbagai pilihan tingkat 

kepedasan, Tomyam Ramen dengan rasa kuah asam pedas, Shoyu Ramen dengan 

rasa kuah asin gurih. Djalu Ramen juga menyediakan makanan dan minuman 

selain Ramen. 

Permasalahan yang terjadi pada Djalu Ramen adalah sistem yang digunakan 

untuk pemesanan masih menggunakan kertas dan pena dalam pencatatan menu 

makanan dan minuman yang di pesan oleh pelanggan. Tentunya tidak sekali 

terjadi kesalahan dalam hal tersebut seperti urutan pembuatan pemesanan 

dikarenakan menumpuknya pesanan, pena atau kertas yang habis serta sering 

terjadi kesalahan dalam pengantaran pesanan. 

Berdasarkan dari masalah di atas, pihak Djalu Ramen harus mencari cara agar 

bisa meningkatkan minat konsumen. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang 

dapat mengatur dan memanajemen pemesanan menu sesuai kebutuhan pelanggan, 

dan juga kebutuhan pihak restoran tersebut. Sistem ini dapat mempermudahkan 

pihak Djalu Ramen seperti mengatur antrian pesanan sesuai waktu pemesanan 

pelanggan, mengatur status ketersediaan menu secara real-time, dan dapat 

mengkontrol jumlah pesanan. 

Oleh Karena itu, penulis berusaha merancang serta membangun sistem 

perangkat lunak berbasis aplikasi berdasarkan Model RAD (Rapid Application 

Development) yang dapat digunakan untuk pemesanan menu makanan. 
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Maka dari permasalahan di atas penulis akan melakukan penelitian dengan judul 

“Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Menu Restoran Djalu Ramen Berbasis 

Website Menggunakan Model RAD”.  

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarakan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang akan dikaji 

adalah bagaimana memanfaatkan RAD untuk merancang sistem pemesanan menu 

makanan dan minuman berbasis web yang dapat digunakan oleh resto Djalu 

Ramen, berikut rumusan masalahnya: 

1. Apakah sistem informasi pemesanan makanan dan minuman dapat 

mempermudah pelanggan dalam memesan menu.  

2. Apakah sistem informasi makanan dan minuman dapat berjalan dengan 

baik.  

3. Bagaimana merancang sebuah website menu restoran dari manual menjadi 

terkomputerisasi.  

1.3  Batasan Masalah 

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis membatasi masalah penulisan pada 

hal-hal yang mengenai pemesanan sebagai berikut: 

1. Tidak membahas keamanan di dalam web yang dirancang. 

2. Menjelaskan cara kerja sistem informasi pemesanan makanan dan 

minuman. 

1.4  Tujuan Penulisan 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Merancang sistem informasi pemesanan makanan dan minuman di 

restoran Djalu Ramen yang baru untuk memperbaiki permasalahan yang 

ada. 

2. Mengimplementasikan hasil perancangan sistem informasi pemesanan 

makanan dan minuman kedalam sebuah website. 

1.5  Manfaat Penelitian 

  Adapun manfaat dan penelitian ini adalah sebagai beriku: 

1. Memudahkan pelanggan melihat detail makanan dan minuman. 

2. Untuk menghasilkan website pemesanan menu secara terkomputerisasi 
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1.6  Sistematika Penulisan 

 Sistematika pembahasan yang di buat dalam tugas akhir ini disusun beberapa  

bab, yang di jelaskan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang,rumusan masalah, 

batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi landasan teori yang mencakup teori pendukung serta penelitian    

terdahulu yang berhubungan dengan pembuatan sistem informasi 

pemesanan makanan dan minuman pada resto Djalu Ramen. 

BAB III ORGANISASI 

Berisi penjelasan mengenai sejarah singkat perusahaan, visi dan misi 

perusahaan, struktur organisasi tugas dan wewenang anggota organisasi, 

arsitektur teknologi informasi dan lokasi dan galeri organisasi serta 

tujuan. 

BAB IVANALISIS DAN IMPLEMENTASI 

 Berisi analisis dan implementasi yang mencakup analisis sistem yang 

berjalan, analisis sistem yang diusulkan, serta implementasi sistem yang 

telah dibuat secara keseluruhan pada resto Djalu Ramen. 

BAB V PENUTUP 

 Dalam bab ini berisi kesimpulan serta saran dalam perancangan Sistem 

Informasi pemesanan makanan dan minuman pada resto Djalu ramen. 
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