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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam era modern dimana teknologi berkembang dengan 

sangat pesat seperti saat ini, teknologi itu sendiri telah menjadi 

salah satu yang sangat penting untuk diikuti. Berkembangnya 

teknologi dari zaman ke zaman mempengaruhi beberapa aspek, 

mulai dari dunia hiburan, pendidikan, hingga meluas ke dunia 

bisnis. Bisnis rumah makan di Indonesia sudah semakin banyak. 

Beragam variasi makanan menjadi daya tarik pada setiap rumah 

makan dibandingkan dengan makanan yang disajikan di rumah. 

Pada rumah makan, pelayan menghampiri pengunjung dan 

mencatat pesanan serta nomor meja pada sebuah kertas. Proses 

tersebut efisien untuk rumah makan yang kecil dan pengunjung 

yang sedikit. Namun akan timbul masalah jika suatu rumah 

makan memiliki ruang yang besar atau pengunjung yang 

banyak. Oleh karena itu dibutuhkan sistem online dalam 

pemesanan meja dan makanan bagi pengunjung yang tidak bisa 

datang langsung ke tempat RM.Siomay Bandung dan juga 

sebagai bentuk promosi RM.Siomay Bandung. Dibutuhkan 

aplikasi secara online dalam pencatatan data pendapatan, 
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pencatatan data stok, dan pencatatan data belanja harian, agar 

pihak RM. Siomay Bandung bisa melihat data secara online. 

Dalam menghadapi tuntutan jaman, diperlukan aplikasi yang 

dapat mempromosikan dan pencatatan administrasi apa saja di 

dalamnya, dan waktunya kapan saja. Framework Yii adalah 

sebuah Framework PHP yang dapat membantu mempercepatan 

programmer dalam pengembangan aplikasi web berbasis PHP 

dibandingkan jika menulis semua kode program dari awal. 

Framework Yii menyediakan banyak library untuk 

mengerjakan tugas-tugas yang umumnya ada pada sebuah 

aplikasi berbasis web. Selain itu, struktur dan susunan logis dari 

Framework Yii membuat aplikasi menjadi semakin teratur dan 

rapi. Beberapa keuntungan menggunakan Framework Yii, 

diantaranya yaitu gratis, salah satu framework yang ringan dan 

dilengkapi dengan solusi caching, menggunakan konsep M-V-C, 

memiliki paket library yang lebih lengkap, extensible, 

dokumentasi lengkap dan jelas. 

Dengan melihat latar belakang RM.Siomay bandung dan 

perkembangan website di atas, maka penjualan dengan fasilitas 

pemesanan melalui online sebagai dalam bentuk promosi dan 

juga sebagai aplikasi sarana penyimpanan data yang bisa dilihat 

oleh pihak RM.Siomay Bandung secara online. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat 

dirumuskan bagaimana cara untuk melakukan pencatatan data 

pendapatan, pencatatan data stok, dan pencatatan data belanja 

harian secara online. 

1.3 Ruang Lingkup 

Batasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Pencatatan data transaksi setiap hari yang diinput oleh 

operator. 

2. Menampilkan laporan penjualan setiap bulan. 

3. Pencatatan data belanja harian yang diinputkan oleh 

operator. 

4. Pencatatan data keluar masuk barang belanjaan yang 

diinputkan oleh operator. 

5. Pencatatan data pegawai oleh operator. 

6. Pemesanan meja dan makanan secara online untuk 

pelanggan. 

7. Batasan waktu booking bagi pemesan yang secara online. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk membuat aplikasi 

berbasis web yang bertujuan memudahkan dalam setiap 

pencatatan data penjualan, pencatatan data stok, pencatatan 

data belanja harian, pemesanan meja dan makanan secara 
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online untuk pelanggan yang tidak bisa datang langsung ke 

tempat RM. Siomay Bandung. 

 


