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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi saat ini berkembang sangat pesat. Salah satu 

Teknologi yang berkembang sangat cepat yaitu mobile dengan sistem operasi (SO) 

android yang dikembangan oleh Google. Android adalah salah satu sistem yang 

dibuat oleh Google, Android merupakan sistem operasi terbaru yang memiliki 

kelebihan dibandingkan dengan perangkat mobile lainnya. Android juga 

menggunakan sistem layar sentuh (touch screen) yang memudahkan pelanggan 

dalam penanganan navigasinya. Para pelaku bisnis telah memanfaatkan kemajuan 

dari teknologi tersebut untuk mendukung jalannya sistem yang mereka punya. 

Kemajuan teknologi khususnya pada bidang mobile banyak sekali memberikan 

keuntungan-keuntungan. 

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, pelayan menghampiri pengunjung dan 

mencatat pesanan pada sebuah kertas kemudian menuju ke dapur agar proses 

pembuatan makanan yang dipesan. Proses tersebut efisien untuk restoran yang kecil 

dan pengunjung yang sedikit. 
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Proses tersebut akan efisien untuk restoran yang kecil dan pengunjung yang 

sedikit. Namun akan timbul masalah jika suatu restoran memiliki ruang yang besar 

atau pengunjung yang banyak. Dirumah makan Aita Caffe Lounge pelayan harus 

menghampiri meja pengunjung yang dilayani pertama kemudian menyerahkannya 

ke dapur, tetapi pelayan tersebut tidak sempat ke dapur untuk menyerahkan pesanan 

meja pertama dikarenakan pengunjung pada meja yang berbeda ingin memesan 

juga. Sehingga pesanan yang dipesan pengunjung pada meja pertama belum sempat 

disampaikan ke dapur. 

1.2 Tujuan  

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Menyediakan fasilitas pemesanan makanan dengan menggunakan 

smartphone android. 

2. Menyediakan informasi tentang makanan dan minuman yang akan dipesan. 

3. Menyediakan fasilitas laporan penjualan makanan per periode di sisi server . 

1.3 Batasan 

Batasan masalah dari tugas akhir ini adalah : 

1 Pelanggan harus datang langsung ke rumah makan untuk melakukan 

pemesanan. 

2 Makanan yang tersedia hanya makanan yang disediakan di rumah makan 

Aita Caffe Lounge. 

3 Sistem ini digunakan untuk satu rumah makan saja, yaitu rumah makan Aita 

Caffe Lounge. 

4 Pada halaman keranjang pesan, pelanggan tidak bisa melakukan pembatalan 

pemesanan makanan jika, makanan sudah dalam proses order / pesan. 

5 Tidak menyediakan pembayaran secara online, pelanggan harus datang ke 

kasir untuk memberikan nomor meja dan atas nama siapa makanan dipesan 

secara manual dan tidak masuk kedalam sistem. 

6 Ketika pelanggan ingin membayar ke kasir pelanggan tidak bisa 

menunjukan bukti pesan secara tertulis atau bentuk benda, tetepi pelanggan 
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hanya bisa memberikan konfirmasi nomor meja dan atas nama siapa 

makanan tersebut dipesan. 

7 Pelanggan hanya bisa melihat nota pembelian secara digital, pelanggan akan 

mendapatkan nota pembelian ketika proses pemesanan dan pembayaran 

selesai.  

 


