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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dengan  perkembangan  zaman  telekomunikasi  yang  begitu  

pesat  ini, banyak  mobile  phone  yang  berjenis  smart  phone  atau  

telepon  pintar  beredar  di pasaran.  Salah satu contoh yang sedang 

banyak dikenal dipasaran adalah mobile phone dengan menggunakan 

platform Android. Dalam mobile phone ber-platform ini, pengguna  

dapat  men-download  berbagai  macam  aplikasi  yang disesuaikan 

dengan kebutuhan  penggunanya secara gratis dan ada juga yang 

berbayar. Maka dari itu, muncullah sebuah aplikasi untuk 

mempermudah dan mempercepat pengguna  mobile  phone.  Gunanya  

dari  sebuah  aplikasi  tersebut  ialah  untuk membantu  user  agar  

lebih  fokus  dalam  sebuah  pekerjaan  atau  kegiatan  yang sedang 

dilakukannya. (Wibisono, Bandung).  

Bisnis  restoran  di  Indonesia  sudah semakin  banyak.  

Beragam  variasi  makanan menjadi  daya  tarik  pada  setiap  restoran 

dibandingkan  dengan  makanan  yang disajikan  di  rumah.  Pada  

restoran,  pengunjung datang melakukan pemesanan menu makanan 

dan minuman, kemudian pelayan menghampiri  pengunjung  dan  

mencatat pesanan  pada  sebuah  kertas  kemudian menuju  ke  dapur  

agar  proses  pembuatan makanan  yang  dipesan.  Proses  tersebut 
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efisien  untuk  restoran  yang  kecil  dan pengunjung  yang  sedikit. 

Namun akan timbul masalah jika suatu restoran memiliki ruang yang 

besar atau pengunjung yang banyak. Pengunjung harus mengantri, 

karena pelayan menghampiri meja pengunjung lain yang lebih dulu 

datang, untuk menawarkan menu makanan, kemudian 

menyerahkannya ke dapur. Selain menawarkan menu makanan ke 

pengunjung, pelayan juga harus menyajikan makanan yang sudah siap 

dari dapur ke meja pengunjung dan  pengunjung masih harus 

menunggu antrian pesanannya dibuat dan makanan disajikan. 

Sehingga proses tersebut membutuhkan waktu yang lama.  

Seiring  dengan  semakin  ketatnya  persaingan  di  dunia  

bisnis,  keberadaan pengolahan data menjadi informasi secara 

komputerisasi sangat penting. Hal ini dikarenakan, pengolahan data 

yang terkomputerisasi dapat memberikan kontribusi yang besar untuk 

kinerja suatu perusahaan. Salah satu contohnya adalah aplikasi 

pemesanan makanan dan minuman pada restoran. Penerapan aplikasi 

pemesanan makanan  dan  minuman  diharapkan  dapat  menunjang  

proses  pemesanan  dan pelayanan.  Sehingga  diharapkan  nantinya  

pemesanan  dan  pelayanan  dapat dilakukan dengan cepat, lebih 

hemat, dan data akurat. 

Pada  sistem  ini  para  pengunjung  restoran dapat memesan  

makanan  dan minuman secara online via aplikasi android dengan 

memilih menu yang sudah ditampilkan pada  Android. Kemudian, data 

dari pesanan pengunjung  tersebut  dikirim  ke database melalui  
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internet / web  service. Sehingga, diharapkan  dengan  adanya  

aplikasi  ini  akan  dapat  membantu pengunjung restoran dalam 

memesan sebuah makanan dari restoran tanpa harus mengantri di 

restoran. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya 

dapat dirumuskan permasalahan adalah sebagai berikut : bagaimana 

merancang aplikasi untuk pemesanan menu makanan pada restoran 

berbasis Android di sisi pengunjung, sehingga pengunjung dapat 

memesan menu, menentukan waktu pesan, dan jumlah menu 

makanan yang dipesan bisa dilakukan secara online via aplikasi 

android, dan berbasis web di sisi admin restoran, sehingga admin 

dapat memverifikasi pesanan data pengunjung apakah menu makanan 

dan minuman yang dipesan tersedia. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Karena luasnya cakupan masalah, maka dalam penelitian ini, 

peneliti membatasi pada masalah yaitu : 

1. Aplikasi yang digunakan untuk memesan menu makanan pada 

restoran hanya dapat beroperasi pada perangkat yang 

mempunyai sistem operasi Android.  

2. Admin menggunakan komputer dengan antarmuka berbasis web 

dengan script PHP untuk memverifikasi data pesanan pelanggan.  

3. Bahasa pemrogramannya menggunakan Java, PHP dan 
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menggunakan database MySQL serta menggunakan protokol 

JSON. 

4. Tidak membahas tentang keamanan ( security) didalam aplikasi 

yang dibuat.  

5. Verifikasi Pesanan pengunjung ( waktu, biaya dan makanan 

restoran ) dilakukan secara manual oleh admin. 

6. Sebelum melakukan pemesanan via Aplikasi Android, 

pengunjung harus mendaftarkan diri sebagai member secara 

langsung ke restoran untuk mendapatkan akun di aplikasi 

Android, serta melakukan deposit uang tunai sehingga dapat 

langsung melakukan transaksi pemesanan. 

7. Pemesanan menu makanan via aplikasi Android hanya bisa 

dilakukan jika pengunjung sudah menjadi member di Restoran 

dan mempunyai saldo deposit uang yang mencukupi sesuai 

pesanan. 

8. Isi ulang deposit uang tunai hanya bisa dilakukan lewat admin 

restoran. 

9. Aplikasi ini hanya menangani pemesanan menu melalui aplikasi 

android. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menghasilkan aplikasi 

berbasis android untuk pemesanan menu makanan pada restoran. 

Dengan aplikasi ini diharapkan pengguna dapat memesan menu 
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makanan secara online via aplikasi Android dan pengguna juga dapat 

menentukan kapan waktu datang ke restoran sehingga pada saat 

pengunjung sampai di lokasi restoran, menu makanan yang dipesan 

sudah siap disajikan tanpa harus menunggu antrian panjang. 


