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1 BAB 1   

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia bisnis salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam 

memberikan pelayanan didalam bidang usaha manapun adalah pelayanan yang 

cepat dan akurat. Dalam perkembanganya bidang-bidang usaha tersebut mulai 

memanfatkan penggunaan teknologi informasi yang bertujuan membantu 

meningkatkan efektifitas usaha yang berlangsung dalam berbagi bidang salah 

satunya usaha pada bidang kuliner. 

Rumah Makan Camiles merupakan salah satu bentuk usaha kecil menengah 

yang bergerak dalam bidang kuliner yang didirkan pada tahun 1999, selama 

kurang lebih 19 tahun berdiri Rumah Makan Camiles belum memanfaatkan 

adanya teknologi informasi guna membantu pengelolaan usaha.  

Proses berjalanya usaha masih trandisional, kosumen akan diberikan 

selembar kertas, daftar menu dan alat tulis sebagai media untuk mecatat pesanan 

makanan dan minuman yang dikehendaki oleh konsumen. Setelah Konsumen 

selesai mecatat lembar kertas tersebut akan diberikan kepada pelayan, pada proses 

ini seringkali terjadi miss communication antara pelayan dan konsumen 

dikarenakan berbagai faktor yang pertama setiap pelayan mempunyai daya ingat 

yang berbeda-beda sehingga dikarenakan keterbatasan tersebut tidak semua 

pelayan mampu mengigat ketersediaan menu yang ada sehingga pelayan tidak 

mampu menginformasikan menu yang tersedia dan tidak tersedia kepada
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konsumen. Pada kasus tersebut yang mengakibatkan kualitas pelayanan 

tidak informatif. 

Permasalahan yang lain adalah tulisan yang terkadang sulit dibaca 

dikarenakan konsumen menulis tangan sehingga karyawan akan menanyakan 

kepada konsumen yang bersangkutan. Lembar kertas tersebut juga dijadikan rekap 

data oleh pemilik Rumah Makan untuk melakukan pengecekan menu yang terjual 

hari ini, sehingga kosumen tidak diberikan bukti transaksi berupa nota. Untuk 

menghitung total biaya pesanan menggunakan kalkulator sehingga sangat sering 

terjadi kesalahan perhitungan oleh kasir, disini kasir diwajibkan harus menghafal 

semua harga makanan untuk mempercepat proses hitung. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat disimpulkan bawa Rumah 

Makan Camiles belum memiliki sistem pelayanan konsumen yang optimal 

dikarenakan keterbatasan alat bantu untuk untuk mempermudah pengelolan 

pesanan dan stok, oleh karena itu akan diterapakan sistem berbasis website yang 

digunakan untuk mengelola pesanan dengan notifikasi, dengan adanya notifikasi 

tersebut diharapkan dapat mempermudah setiap divisi kerja yang ada, pesanan 

yang di input melalui kasir akan di distribusikan ke pada setiap divisi kerja 

dimana setiap divisi kerja akan menerima informasi dalam bentuk notifikasi. 

Sehingga diharapkan dengan  sistem pemesanan tersebut mampu meminimalisir 

human error . 
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Aplikasi pengelolan pesanan dan stok ini diharapakan juga mampu 

memberikan kemudahan pada pemilik rumah makan untuk melakukan pencatatan 

transaksi, yang dapat di cetak dan  digunakan sebagai laporan penjualan.  

Aplikasi pengelolaan pesanan dan stok akan di bangun dengan menerapkan 

teknologi Vue.js yang merupakan framework berbasis JavaScript ditujukan untuk 

membuat sebuah aplikasi website lebih interaktif yang menerapkan arsitektur 

MVC (MVC). Vue.js akan di implementasikan sebagai frontend sedangkan Yii 2 

Framework akan berperan sebagai backend yang menyediakan web service. 

Penggunaan notifikasi memanfaatkan platfrom One Singal sehingga mampu 

sistem mengirimkan notifikasi pemesanan ke masing-masing divisi terkait. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran diatas maka perumusan masalah yang didapat 

adalah bagaimana mengimplementasikan teknologi Vue.js untuk aplikasi 

pengelolaan pesanan dan stok berbasis website dengan notifikasi ? 

1.3 Ruang Lingkup 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat dijabarkan ruang lingkup 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Implementasi Teknologi Vue.js untuk Pengelolaan Pesanan dan Stok 

berbasis website pada Rumah Makan Camiles dengan notifikasi.  

2. Sistem mempunyai lima hak akses pelayan,kasir,admin, divisi makanan dan 

divisi minuman. 

3. Pelayan memiliki hak akses untuk melakukan input pemesanan konsumen. 
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4. Kasir memiliki hak akses untuk melakukan input pemesanan konsumen dan 

merubah status pembayaran. 

5. Admin memiliki hak akses untuk melakukan manajemen kategori 

pemesanan, kategori menu, data user, melihat dan mencetak data penjualan 

dan transaksi pembayaran. 

6. Divisi makanan memiliki akses melihat daftar pesanan makanan yang 

dipesan oleh konsumen. 

7. Divisi Minuman memiliki akses melihat daftar minuman yang dipsean oleh 

konsumen. 

8. Divisi makanan dan minuman memiliki hak akses untuk merubah status 

pesanan dari pesanan baru belum diproses menjadi selesai diproses. 

9. Pelayan, divisi makanan dan divisi minuman menggunakan tablet  atau 

smartphone untuk mengakses sistem. 

10. Konsumen dapat melakukan pemesanan melalui pelayan atau kasir. 

11. Konsumen melakukan pembayaran melalui kasir. 

12. Pembayaran untuk konsumen makan di tempat di identifikasi dengan nomor 

meja. 

13. Pembayaran untuk konsumen bungkus di identifikasi dengan nama 

konsumen yang di tambahkan pada bagian keterangan pemesanan. 

14. Terdapat bukti transaksi atau nota yang akan diberikan kepada konsumen. 

15. Notifikasi berperan untuk memberitahukan kepada setiap user aktif akan 

adanya pesanan baru. 

16. Notifikasi akan di tampilkan dalam bentuk push notification. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :  

1. Menghasilkan sebuah sistem pengelolan pesanan dan stok memiliki 

notifikasi pesanan dengan menerapkan teknologi vue.js .    

2. Membantu pengelolan pesanan pada rumah makan dengan lebih efektif. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah aplikasi mampu 

memberikan kemudahan bagi pemilik rumah makan untuk melakukan manajemen 

pesanan konsumen, dan manajemen stok sebagai acuan ketersediaan menu. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penyusunan penulisan laporan secara lebih terstruktur 

dan mudah di pahami, pada penelitian ini memiliki sistematika penulisan sebagai 

berikut :  

BAB I   PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup 

penelitian dan yang terkahir adalah sistematika penulisan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Pada tinjuan pustaka dan dasar teori berisi tentang pengeritan atau defenisi 

yang di ambil dari buku atau penelitian lain yang serupa yang telah 

dilakukan sebelumnya 
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BAB III   METODE PENELITIAN 

Metode penelitian meliputi mekanisme pengumpulan bahan dan data yang 

berkatian dengan kebutuhan penelitian, analisis kebutuhan sistem dan 

perancangan sistem. 

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Membahas implementasi sistem yang di rancang pada bab sebelumnya dan 

pengujian sistem. Menjelaskan proses konfigurasi sistem. 

BAB V   PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian, sebagai acuan 

pengembangan aplikasi di kemudian hari. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi tentang daftar sumber dan rujukan materi yang di gunakan pada 

penelitan ini. 

LAMPIRAN 

Berisi lampiran-lampiran berupa gambar atau data yang tidak dapat di 

jelaskan secara lengkap pada bab sebelumnya. 
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2 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Sebelumnya telah dilakukan penelitian tentang aplikasi yang berhubungan 

dengan pengelolaan pesanan yang berbasis website, pada dasarnya sistem-sistem 

yang dibangun sebelumnya secara umum memiliki tujuan yang sama yaitu 

mempermudah pengelolaan berdasarkan studi kasus yang ada, namun menerapkan 

teknologi dan aturan bisnis yang berbeda. Perbandingan dapat dilihat pada Tabel 

2.1 Tinjauan Pustaka. 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

No Peneliti Tahun Objek Metode 
Bahasa 

Pemrograman 
1 Deviana Astika 

Sari 
(STMIK 
AKAKOM) 

2017 Pemesanan 
Barang  

Framework 
Yii 

PHP,HTML 

2 Muh. Sapi’i 
(STMIK 
AKAKOM) 

2018 Aplikasi Kasir 
Berbasis Web 
 

AngularJs PHP,JavaScript 
 

3 Diky Iwan 
Setiawan 
(STMIK 
AKAKOM) 

2018 Pemesanan 
Makanan  

Socket.io PHP,HTML 
JavaScript 

 

4 Muhammad 
Noor Fadillah 
(UTY) 

2018 Penjualan 
Makanan Siap 
Saji  

Native PHP,HTML 

5 Manggala Raka  
Perkasa, Rinta 
Kridalukmana, 
dan Eko Didik 
Widianto  
(UNDIP) 

2016 Manajemen 
Pemesanan 
Restoran  

CodeIgniter PHP,HTML 

6 Usulan 2018 Pengelolaan 
Pesanan dan stok 
berbasis website 

Yii 2, Vue.js PHP,HTML, 
JavaScript 


