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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

1.1 Tinjauan Pustaka

Sistem Informasi yang dibuat dalam penelitian ini mengacu pada beberapa

karya ilmiah yaitu penelitian yang dilakukan Kholil mahasiswa STMIK AKAKOM,

Yogyakarta tahun 2016 berjudul “Sistem Informasi Persediaan Bahan Baku Restoran

Berbasis Web (Studi Kasus Derarang Cafe And Resto Malang Jawa Timur)” pada

sistem ini membahas mengenai pengolahan persediaan bahan baku di Derarang Cafe

And Resto, kekurangan pada penelitian ini adalah tidak adanya proses pemesanan

menu makanan dan minuman.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Andy mahasiswa STMIK AKAKOM,

Yogyakarta tahun 2016 melakukan penelitian dengan judul “Sistem Informasi

Pemesanan Makanan di Djogja Steak dan Pasta Berbasis Web” pada sistem ini

mempermudah dan mempercepat proses pemesanan makanan dan minuman yang

dipesan oleh pelanggan, kekurangan pada penelitian ini adalah tidak adanya proses

pengolahan bahan baku dan proses produksi makanan.

Novela (2014) mahasiswa STMIK AMIKOM, Yogyakarta membangun

sebuah Sistem Informasi Pada Restoran Cinta Alam Menggunakan Visual Basic.

Sistem ini juga dapat mengelola proses mulai dari tamu datang, pemesanan makanan,

pengolahan pesanan makanan di dapur hingga pencetakan dan pembayaran tagihan.
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Proses pembayaran juga dikaitakan langsung dengan jumlah stok bahan

mentah sehingga petugas dapat melihat kondisi restoran secara langsung. Kekurangan

pada pada sistem ini tidak dapat melakukan pemesanan secara online.

Rikky (2015), mahasiswa STMIK AKAKOM, Yogyakarta yang berjudul

“Sistem Informasi Pemesanan Dan Penjualan Makanan Berbasis Web Pada Waroeng

Cobek Aneka Di Bandung” pada sistem ini membahas mengenai sistem pemesanan

makanan dan minuman di Waroeng Cobek Aneka, kekurangan pada penelitian ini

adalah tidak adanya proses produksi makanan dan sistem manajemen stok bahan baku.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Rizky mahasiswa STMIK AMIKOM,

Yogyakarta tahun 2015 berjudul “Perancangan Aplikasi Media Pemesanan Makanan

Dan Minuman Berbasis Android”. Pada penelitinan ini aplikasi media pemesanan

makanan dibangun berbasis Android. Sistem ini memberi kemudahan bagi pembeli

dalam melakukan pemesanan makanan dan minuman. Sistem juga dapat mencatat

transaksi penjualan, pendapatan, dan mampu mencetak laporan harian penjualan,

laporan periode penjualan. Sedangkan penelitian yang akan dibuat ini dapat

menampilkan informasi menu makanan dan minuman secara online, pemesanan dapat

dilakukan secara online. Terdapat sistem manajemen stok bahan baku setiap makanan

dan minuman pada menu yang disediakan restorant dan Sistem dapat mengkalkulasi

jumlah bahan baku yang dibutuhkan dalam setiap produksi makanan atau minuman.

Berikut ini merupakan tabel perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya

dapat di lihat pada Tabel 1.
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2. Tabel 1 : Perbandingan derngan penelitian sebelumnya

No Nama
Pengarang Judul Aplikasi

Pembuatan Keterangan

1 Kholil (2016) Sistem Informasi
Persediaan Bahan Baku
Restoran Berbasis Web
(Studi Kasus Derarang
Cafe And Resto Malang
Jawa Timur)

PHP, Mysql Membahas mengenai pengolahan
persediaan bahan baku di Derarang
Cafe And Resto, kekurangan pada
penelitian ini adalah tidak adanya
proses pemesanan menu makanan
dan minuman

2 Andy (2016) Sistem Informasi
Pemesanan Makanan Di
Djogja Steak And Pasta
Berbasis Web

PHP, Mysql Sistem ini mempermudah dan
mempercepat proses pemesanan
makanan dan minuman yang
dipesan oleh pelanggan,
kekurangan pada penelitian ini
adalah tidak adanya proses
pengolahan bahan baku dan proses
produksi m menu makanan

3. Novela (2014) Sistem Informasi Pada
Restoran Cinta Alam
Menggunakan Visual
Basic

Visual Basic Sistem ini juga dapat mengelola
proses mulai dari tamu datang,
pemesanan makanan, pengolahan
pesanan makanan di dapur hingga
pencetakan dan pembayaran
tagihan. Proses pembayaran juga
dikaitakan langsung dengan
jumlah stok bahan mentah
sehingga petugas dapat melihat
kondisi restoran secara langsung.
Kekurangan pada pada sistem ini
tidak dapat melakukan pemesanan
secara online

4 Rikky (2015) Sistem Informasi
Pemesanan Dan
Penjualan Makanan
Berbasis Web Pada
Waroeng Cobek Aneka
Di Bandung

PHP, Mysql Sistem ini membahas mengenai
sistem pemesanan makanan dan
minuman di Waroeng Cobek
Aneka, kekurangan pada
penelitian ini adalah tidak
adanya proses produksi
makanan dan sistem manajemen
stok bahan baku

5 Rizky (2015) Perancangan Aplikasi
Media Pemesanan
Makanan Dan
Minuman Berbasis
Android

Android Pada penelitinan ini aplikasi
media pemesanan makanan
dibangun berbasis Android.
Sistem ini memberi kemudahan
bagi pembeli dalam melakukan
pemesanan makanan dan
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minuman. Sistem juga dapat
mencatat transaksi penjualan,
pendapatan, dan mampu
mencetak laporan harian
penjualan, laporan periode
penjualan

6 Usulan Penulis Sistem Informasi
Pemesanan Dan Produksi
Di Restorant Mediternea
Yogyakarta Berbasis
Web

PHP, Mysql Sistem dapat menampilkan
informasi menu makanan dan
minuman secara online,
pemesanan dapat dilakukan secara
online.Terdapat sistem manajemen
stok bahan baku setiap makanan
dan minuman pada menu yang
disediakan restorant dan Sistem
dapat mengkalkulasi jumlah bahan
baku yang dibutuhkan dalam
setiap produksi makanan atau
minuman

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Profil Restoran Mediterranea

Para penikmat masakan Perancis yang ke Jogja sudah pasti akan menuju satu

tempat yang kelezatannya dan keotentikannya bergaung kemana-mana yaitu

Mediterranea Restoran by Kamil. Sudah tidak asing lagi bahwa Praawiritaman adlah

pusatnya pengalaman kuliner yang unik. Salah satunya adalah Mediterranea Restoran

by Kamil. Menu makan Perancis dan Mediterranea yang lezat dipadu tempat yang

cozy membuat restoran yang dikomando Chef Camille, atau yang akrab disapa Chef

Kami ini berhasil mengesankan pelangganya.

Satu - satunya resto Perancis bercitarasa otentik di Jogja. Begitu memasuki

ruangan restoran dengan penerangan yang sangat tepat ini, anda akan merasakan
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atmosfir restoran Eropa yang kental, meski tanpa alunan musik sekalipun. Melewati

bar mungilnya, anda akan mendapat pojok bakery dan grocery di sebelah kiri, dimana

anda bisa puas berbelanja roti Eropa danberbagai produk lokal dan impor seperti keju,

butter, dan bahkan produk kecantikan organik.

Apabila anda sudah tidak sabar untuk mencicipi makanan di Mediterranea

Restoran, anda bisa langsung menuju ruang – ruang makan yang sudah disediakan.

Bila anda beruntung dan resto ini tidak penuh pelanggan, anda bisa memilih untuk

duduk di area non-smoking dengan pendinginan ruangan, atau smoking di halaman

belakang yang semi-outdoor.

Bagi sebagian pelanggan Indonesia, menu makanan pizza merupakan salah

satu sajian favorit di Mediterranea Restoran. Baik berbentuk bulat seperti pada

umumnya, atau yang berbentuk memanjang. Pizza Al Formaggio adalah salah satu

varian yang diidolakan para penikmatnya. Terdiri dari empat macam toping keju,

yaitu mozzarella, blue cheese, emmenthal cheese, dan parmesan cheese mampu

menciptakan kekayaan rasa keu yang berbeda dalam bentuk yang tidak seperti

biasanya.

Namun, bagi anda yang ingin mencicipi citarasa masakan Perancis dan

Mediterranea yang otentik, tersedia aneka menu meze, stater, atau appetezier, salad,

sup, pasta, hingga berbagai hidangan olahan bebek, ikan, ayam, dan daging.

Hidangan meze adalah stater-nya penduduk Mediterranea, merupakan beberapa
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potongan variasi makanan dalam jumlah kecil, seperti keju beserata tomat, yougurt,

minyak zaitun, terong, dan sebagainya. Meze terasa sangat segar dan menyiapkan

perut anda untuk hidangan yang lebih berat lagi.

Anda juga bisa mencoba tartine, yaitu roti seperti sourdough yang

dihidangkan bersama lapisan keju yang hangat, telur, potongan tomat dan salad.

Apabila anda bukan vegan atau vegetarian, anda bisa mencoba hidangan bebek yang

menjadi speciality Perancis, atau Pan Barramundi Fillet mereka, bahkan steak yang

dipanggang secara sempurna.

Yang membuat restoran ini spesial adalah setiap hariinya akan disediakan

menu pilihan khusus dan dessert dengan edisi terbatas. Ketika weekend tiba, suasana

restoran akan cukup dipadati baik wisatawan mancanegara maupun para kaum urban

Yogyakarta. Bila anda menginginkan suasana yang tidak terlalu ramai, anda dapat

datag di hari biasa. Range makanan yang ditawarkan dimilai dari Rp. 25.000 – Rp.

200.000. Sedangkan untuk minimum dibandrol dari Rp. 8.000 – Rp. 30.000.

2.1.2 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah sistem yang dapat menghasilkan informasi yang

dapat berguna. Sistem informasi, yaitu suatu rangkaian informasi yang di

dalamnya terdapat bagian-bagian yang berhubungan dan saling

berketergantungan satu sama lain, mulai dari bagian besar ke bagian yang
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lebih kecil, yaitu dari sub, sub-sub, sub-sub-sub, dan seterusnya sampai yang

terkecil.(Abdul Kadir 2003).

2.1.3 Appserv

Appserv merupakan salah satu sotfware yang bersifat gratis atau free, banyak

orang menggunakan appserv dan berkembang di mana saja, dapat di install dalam

satu menit cukup mudah. Paket dari appserv yaitu : apache, php, mySQL. (Abdul

Kadir, 2003).

2.1.4 MySQL

MySQL adalah salah satu jenis database server sangat terkenal.

Kepopulerannya disebabkan MySQL menggunakan SQL sebegai bahasa dasar untuk

mengakses databasenya . selain itu MySQL bersifat gratis pada berbagai platform.

MySQL juga termasuk jenis RDBMS ( Relation Database Management System )

( Abdul Kadir, 2008 ).

2.1.5 Website

Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-hakaman yang

digunakan untuk menampilkan informasi teks, animasi, suara atau gabungan dari

semua itu baik bersifat statis maupun dinamis yang membentuk suatu rangkaian
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bangunan yang saling terkait dimana-masing dihunbungkan dengan jaringan-jaringan

halaman (hyperlink).

Dalam setiap website terdapat halaman pertama yang disebut home page,

yaitu halaman pembuka untuk memperkenalkan secara singkat tentang apa

yang menjadi isi dari keseluruhan website. Home page berada pada posisi atas,

dengan halaman-halaman yang terkait dibawahnya. Setip halaman dibawah

home page disebut child page atau cabang home page ke halaman lain dalam

website tersebut, juga untuk kembali ke home page. Seringkali halaman

cabang ini memiliki hyperlink juga ke halaman lainnya yang berda

dibawahnya. Organisasi website yang umum diperlihatkan dalam ilustrasi

sebagai berikut :

Gambar 1 Bagan Organisasi Website

Saat ini website merupakan salah satu informasi yang banyak dipakai.

Berbagai aplikasi website dibuat dengan tujuan agar pemakai dapat

berinteraksi dengan menyediakan informasi dengan mudah dan cepat melalui

dunia internet.(Nugroho 2004).

Home Page

Child Page Child Page Child Page
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2.1.6 PHP

PHP adalah salah satu bahasa pemrograman script bersifat open source yang

bekerja pada sisi server, yang paling banyak dipakai saat ini. PHP banyak digunakan

untuk memprogram situs web dinamis ( termasuk blog ) meskipun penggunaan untuk

hal lain juga memungkinkan. ( Abdul Kadir, 2009 ).


