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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Makanan merupakan sumber energi kimia didalam tubuh, karena itu makanan 

menjadi kebutuhan yang mendasar bagi kebutuhan manusia. Fungsi makanan bagi 

manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan zat-zat gizi tubuh yang sesuai dengan 

usia, aktivitas fisik, dan bobot tubuh (Sari, 2018). Namun, seiring berjalannya 

waktu sebagian besar manusia tidak dapat mempersiapkan kebutuhan makanan 

tersebut. Hal tersebut terjadi dikarenakan tingkat kesibukan manusia yang 

semakin meningkat sehingga tidak sempat memasak. Dengan adanya hal tersebut, 

pemenuhan kebutuhan makanan akan dilakukan oleh pelayanan jasa yaitu berupa 

pelayanan jasa catering. Jasa catering ini menyediakan makanan secara cepat, 

praktis dan terjangkau. 

Catering sendiri berasal dari kata "cater” yaitu penyediaan makanan. 

Catering/caterer merupakan penyedia makanan oleh sekelompok orang atau 

perorangan yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan atau pesta dan sebagainya. 

Bisnis catering merupakan usaha yang dilakukan oleh kalangan masyarakat 

rumahan dalam berbisnis. Selain melayani kebutuhan sehari-hari, pemilik catering 

juga melayani event-event besar, seperti resepsi pernikahan, pesta ulang tahun, 

perkumpulan organisasi-organisasi tertentu ataupun catering harian. Tujuan  

bisnis catering ini yaitu memberikan pelayanan kepada customer dengan cepat 

dan praktis (Uddin, 2017).  

Modernisasi saat ini membuat permintaan catering semakin marak 

dikalangan masyarakat, dengan mempermudah layanan yang semakin mudah, 

cepat dan praktis, maka muncul ide baru yang akan lebih fleksibel dalam 

pelayanan catering. Ide tersebut berupa pelayanan catering secara online yang  

berisi memberikan pelayanan catering secara paket serta dapat juga memilih menu 

makanan yang diinginkan didalam paket tersebut, dapat menentukan makanan apa 

saja yang didapat dari catering tersebut sesuai budget dan pemesanan secara 
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online. Pemesanan yang berawal dari secara langsung atau door to door. Kini 

berubah menjadi secara online, akan lebih efisien dan praktis.  

Di Kota Bengkalis pemesanan catering masih bersifat manual atau 

konvensional dengan tidak menggunakan smartphone dan untuk pemilihan paket 

catering ataupun makanan, pelanggan harus menanyakan terlebih dahulu ke 

pengusaha catering. Artinya pelanggan harus mencari informasi dengan datang 

ketempat catering tersebut untuk mengetahui informasi catering, dan pelanggan 

masih bingung dalam menentukan pilihan paket catering yang diinginkan  sesuai 

dengan budget yang tersedia. 

Berdasarkan uraian diatas maka dibutuhkan sistem yang dapat membantu 

dalam menentukkan rekomendasi paket catering sesuai budget dan membantu 

pemesanan catering. Jadi, didalam penelitian ini akan membangun sebuah 

aplikasi rekomendasi paket catering berbasis Android dengan menggunakan 

metode Decision Tree. Decision Tree merupakan metode yang dilakukan untuk 

mengambil keputusan, decision tree memiliki bentuk tree (pohon), pada setiap 

simpul internal maka menyatakan suatu tes atribut, pada setiap cabang 

menggambarkan hasil tes, dan simpul daun menggambarkan kelas. Decision trree 

dan algoritma C4.5 merupakan dua cara yang tidak bisa dipisahkan, karena untuk 

membuat decision tree, membutuhkan algoritma C4.5 (Rismayanti , 2018).  

Aplikasi rekomendasi paket catering ini diharapkan dapat membantu 

pengusaha catering dalam meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan 

efisiensi serta harapan kedepannya pelanggan mendapatkan informasi sistem 

pendukung keputusan dalam menentukan paket apa saja yang didapat sesuai 

dengan budget, dan memudahkan untuk melakukan pemesanan catering tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana 

mengimplementasikan metode Decision Tree  untuk rekomendasi paket catering 

berbasis Android.  
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1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah :  

1. Aplikasi yang dibangun berbasis android dengan menerapkan metode 

Extreme Programming. 

2. Metode yang digunakan adalah metode Decision Tree untuk sistem 

pendukung keputusan paket catering. 

3. Sistem rekomendasi ini diterapkan pada tempat pengusaha catering yang 

berada di kota Bengkalis. 

 

1.4 Tujuan  

Adapun tujuan dalam mengimplementasikan metode Decision Tree untuk 

rekomendasi paket catering berbasis Android adalah sebagai berikut: 

1. Mempermudah pengguna untuk menentukan paket catering sesuai budget. 

2. Membantu memberikan informasi rekomendasi catering bagi pengguna 

 

1.5 Manfaat  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mempermudah pelanggan dalam mendapatkan informasi rekomendasi 

catering. 

2. Memberikan pelayanan kepada pelanggan melalui pelayanan yang cepat 

ketika melakukan rekomendasi sesuai budget  melalui sistem 

 


