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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi saat ini semakin pesat. Perkembangan ini

dilandasi oleh sumber daya manusia dengan pemikiran yang maju,sehingga

terciptalah teknologi – teknologi baru yang dapat memudahkan penggunanya

dalam mengerjakan sebuah pekerjaan. Banyak pelaku bisnis pada masa ini

menggunakan teknologi informasi untuk menunjang bisnisnya dan

mengembangkan usahanya. Tidak terkecuali dalam dunia bisnis kuliner agar dapat

bersaing dengan pengusaha kuliner lainya maka dibutuhkan teknologi sistem

informasi

Restorant Mediternea merupakan salah satu restorant khas makanan eropa.

Restaurant ini beralamat di Jalan Tirtodipuran No. 24 A, Mantrijeron, Kota

Yogyakarta. Pada saat ini sistem yang sedang berjalan di Restorant Mediternea

masih menggunakan sistem paper-based atau pencatatan manual dalam hal proses

pemesanan dan proses produksinya. Pada proses pemesanan makanan dan sistem

transaksi yang diterapkan selama ini di Restorant Mediternea belum semua

menggunakan sistem komputerisasi hal ini akan sangat merepotkan bagi

karyawan, setiap hari harus mencatat pemesanan makanan secara manual.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka skripsi ini mengambil

judul “SISTEM INFORMASI PEMESANAN DI RESTORANT MEDITERNEA

YOGYAKARTA BERBASIS WEB”.
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1.2Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah bagimana membangun “Sistem Informasi Pemesanan Di Restorant

Mediternea Yogyakarta Berbasis Web.

1.3Ruang Lingkup

Agar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan maka diberikan

batasan masalah sebagai berikut :

1. Pengambilan data dilakuakan di restoran Mediterranea yang berada di

daerah kota Yogyakarta.

2. Sistem dapar memberikan informasi menu makanan dan menu minuman.

3. Sistem hanya melayani pemesanan ditempat.

4. Pelanggan yang melakukan pemesanan secara langsung di resto

Mediterraneaakan melalui web site.

5. Pembayaran ditempat setelah selesai makan.

6. User dapat mengakses sistem ini ada 5 yaitu :

a) Pelanggan : Dapat melakukan pemesan melalui web site

b) Bar : Dapat memproses pesanan

c) Dapur : Dapat memproses pesanan

d) Kasir : Menjumlah total pembelian

e) Manajer : Menerima laporan pembayaran

1.4Tujuan Penelitian
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Dari latar belakang diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan informasi menu makanan dan minuman di Restoran

Mediterrnea.

2. Membangun aplikasi pemesanan di Restoran Mediterrnea.

3. Membuat proses pengolahan data laporan di Restoran Mediterranea.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan dan

terjawabnya rumusan masalah secara akurat. Dalam penulisan laporan karya

ilmiah ini dikemukakan beberapa manfaat yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Restorant Mediternea.

2. Dengan adanya sistem pelayanan yang secara online, maka diharapkan

tidak ada lagi kesalahan yang dibuat oleh pelayan

1.6 Sistematik Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan karay ilmiah, maka dibuatlah sistematika

dalam 5 bab yaitu :

Bab 1 : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruanglingkup,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematikan penulisan.

Bab 2 : LANDASAN TEORI
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Berisikan tinjauan pustaka dan landasan teori

Bab 3 : METODE PENELITIAN

Berisi tentang anaalisis sistem, tata cara pemesanan, syarat dan ketentuan

pemesanan, analisis kebutuhan, analisis kebutuhan dan perancangan sistem.

Bab 4 : IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM

Berisikan implementasi sistem dan pembahasan sistem

Bab 5 : PENUTUP

Ini berisi tentang kesimpulan hasil analisa dan rancangan sistem dalam rangka

menjawab tujuan penelitian yang diajukan, serta saran-saran yang penulis berikan

untuk lebih memaksimalkan kinerja sistem baru.
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