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Setelah kebijakan ini diterapkan banyak sektor di Indonesia yang dapat beroperasi 

kembali setelah sebelumnya berhenti beroperasi dikarenakan Covid-19, salah 

satunya adalah sektor perdagangan seperti cafe. Secara terminologis, kata cafe 

berasal dari bahasa Perancis : Coffe, yang memiliki arti kopi. Di Indonesia sendiri, 

kata cafe kemudian disederhanakan kembali menjadi kafe, dimana pengertian 

harafiahnya mengacu pada (minuman) kopi, yang kemudian di Indonesia kafe lebih 

dikenal sebagai tempat untuk menikmati kopi dengan berbagai jenis minuman non-

alkohol dan sajian makanan ringan lainnya. (Fauzi, Punia, & Kamajaya, 2017)  

Di Indonesia sendiri, kafe bukanlah hal yang baru ditemukan, hampir di 

seluruh wilayah di Indonesia pasti memiliki kafe, contohnya untuk di daerah 

Pekanbaru, Riau mempunyai salah satu kafe yang bernama MeetUp Cafe. MeetUp 

Cafe merupakan kafe yang berdiri sejak 11 September 2021 dan dikelola oleh Ibu 

Shiella Priscilla sebagai Direktur. MeetUp Cafe masih menggunakan kertas sebagai 

bahan untuk mencetak daftar menu makanan dan minuman dan sebagai tempat 

untuk pencatatan orderan manual, sehingga hal tersebut mengakibatkan banyaknya 

penggunaan kertas dan seringnya terjadi human error ketika pencatatan orderan 

menu makanan dan minuman secara manual, hal ini tentunya kurang efisien bagi 

MeetUp Cafe. Permasalahan yang terjadi di MeetUp Cafe selanjutnya yaitu 

lamanya proses pelayanan pada proses pemesanan menu, tidak urutnya pembuatan 

pesanan, bedanya pesanan yang disajikan dengan yang dipesan dan berbedanya 

jumlah data pemesanan yang dicatat dengan data yang ada di captain order. 

Penelitian terdahulu oleh (Nugraha & Azizah, 2019) yang berjudul Rancang 

Bangun Aplikasi Pemesanan Menu Makanan dan Minuman Berbasis Web di Caffe 

In Out Kabupaten Pengandaran. Dalam penelitian ini menghasilkan sebuah 

program untuk pemesanan menu makanan dan minuman yang membantu 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

New normal merupakan suatu kebijakan yang telah diterapkan di Indonesia. 
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mempelancar proses pemesanan menu yang ada di Caffe In Out Kabupaten 

Pengandaran. Program ini memberikan informasi laporan tentang seberapa banyak 

pembeli atau pemesan makanan dalam setiap harinya. Selain itu program yang 

dibuat juga dapat mengefisiensikan tenaga kerja, karena waiter yang biasanya 

melayani pemesanan sudah diganti dengan program yang nantinya setiap meja 

terpasang sebuah gadget (laptop) untuk melayani proses pemesanan makanan. 

Selanjutnya dalam jurnal penelitian (Nurlaila, 2019) yang berjudul Aplikasi 

Pemesanan Makanan pada Restoran 1953 Indonesia Berbasis Web. Aplikasi ini 

dibangun sebagai media promosi dan pemesanan melalui reservasi menu dan 

reservasi tempat. Fitur reservasi yang disediakan memiliki informasi yang lengkap 

mengenai detail menu dan harga serta tempat dan spesifikasinya. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan 

beberapa permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana membangun aplikasi pemesanan menu makanan dan minuman 

di MeetUp Cafe berbasis website? 

2. Bagaimana cara membuat QR Code untuk link website pemesanan menu 

yang akan dibuat ? 

3. Bagaimana alur pemesanan menu makanan dan minuman yang akan terjadi ? 

 

 

 

Berdasarkan permasalahan yang ada dan rujukan dari beberapa jurnal 

penelitian terdahulu, MeetUp Cafe memerlukan sebuah Aplikasi untuk 

mempermudah proses pemesanan menu makanan dan minuman yang berbasis 

website, agar dapat memudahkan pelanggan dalam proses pemesanan menu serta 

mengurangi kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan pemesanan 

menu makanan dan minuman yang ada di MeetUp Cafe. Kemudian aplikasi ini 

dilengkapi dengan generate QR Code pada setiap meja yang dapat discan untuk 

mempermudah pelanggan masuk ke dalam web pemesanan MeetUp Cafe. 

 

1.2. Rumusan Masalah 
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memberikan batasan-batasan dari permasalahan sebagai berikut: 

1. Aplikasi pemesanan menu makanan dan minuman berbasis website ini 

dirancang dan dibuat untuk studi kasus di MeetUp Cafe Pekanbaru. 

2. Pembayaran dari pesanan menu oleh pelanggan dilakukan secara manual 

melalui transaksi dengan kasir. Setelah pelanggan memesan menu, maka 

sistem akan menampilkan total harga pesanan. Pelanggan dapat langsung 

membayar pesanannya dengan pembayaran tunai maupun pembayaran non 

tunai di kasir.  

3. Aplikasi Sistem Pemesanan Menu ini, menampilkan daftar menu makanan 

dan minuman yang tersedia. Daftar menu yang ditampilkan berupa nama, 

gambar dan deskripsi singkat dari setiap makanan dan minuman yang ada 

pada menu. 

 

sebuah Aplikasi Pemesanan Menu Makanan dan Minuman di MeetUp Cafe yang 

berbasis Website, sehingga dapat membantu pihak MeetUp Cafe untuk 

meminimalisir kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan proses 

pemesanan menu, serta membantu mempermudah para pelanggan dalam proses 

pemesanan.  

 

1. Sebagai fasilitas yang membantu pelanggan di MeetUp Cafe dalam 

melakukan pemesanan menu makanan dan minuman. 

2. Sebagai fasilitas yang membantu pelayan kafe untuk melayani pelanggan 

dengan lebih efisien sehingga bisa mengurangi kesalahan yang sering 

dialami pelayan ketika mencatat menu yang dipesan pelanggan. 

1.3. Batasan Masalah 

Agar tidak meluasnya suatu pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis 

1.4. Tujuan  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah membangun 

1.5. Manfaat 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah: 
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makanan dan minuman di MeetUp Cafe berbasis website menggunakan metode 

Waterfall, adapun tahapannya adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Kebutuhan, yaitu pengembangan sistem yang bertujuan untuk 

memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan batasan 

perangkat lunak tersebut. Informasi ini diperoleh dari identifikasi masalah 

dan pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara 

langsung kepada pemilik kafe, pelayan kafe dan pelanggan kafe. Pada tahap 

ini juga dilakukan Analisa sistem berdasarkan analisa sistem yang sedang 

berjalan dan analisa sistem yang akan diusulkan. 

2. Desain Sistem, proses pembuatan aplikasi pemesanan menu makanan dan 

minuman di MeetUp Cafe berbasis website dilakukan dengan cara 

mendesain UI (User Interface) sesuai dengan perancangan sistem yang 

diusulkan dan menyusun source code aplikasi. Perancangan sistem yang 

dilakukan yaitu use case, activity diagram, dan ERD (Entity Relationship 

Diagram). 

3. Implementasi, pada tahap ini  aplikasi pemesanan menu makanan dan 

minuman di MeetUp Cafe berbasis website dibuat menggunakan  bahasa 

pemrograman Hypertext Prepocessor (PHP) dan dilengkapi dengan 

Generate QR Code yang dapat mengenerate QR Code pada setiap meja di 

MeetUp Cafe. 

4. Pengujian, tahap selanjutnya adalah dengan melakukan pengujian black 

box, untuk memastikan bahwa kinerja dari aplikasi dapat berfungsi sesuai 

dengan yang diharapkan. 

5. Operasi dan Perbaikan, tahap yang terakhir adalah pemeliharaan jika dalam 

proses penggunaannya terdapat fitur yang harus diperbaiki setelah aplikasi 

digunakan oleh user. 

 

 

1.6. Metode Penyelesaian Masalah 

Metode Penyelesaian Masalah dalam pembuatan  aplikasi pemesanan menu 
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