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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi semakin luas, hal ini sejalan 

dengan  perkembangan komputer yang semakin hari semakin pesat. 

Teknologi dan informasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain. Perkembangan teknologi yang pesat dalam perkembangan 

perangkat keras dan perangkat lunak serta teknologi komunikasi merupakan 

alternatif bagi suatu perusahaan untuk menunjang pengolahan data yang baik. 

Apabila pengolahan  data tidak teratur dan tidak terkoordinasi dengan baik 

akan mengakibatkan sulitnya  mengetahui data dan informasi secara tepat dan 

akurat (Kurniawan & Syarifuddin, 2020).  

Kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat, dan akurat sangat 

diperlukan sebagai pertimbangan proses pengambilan keputusan selanjutnya. 

Dalam hal ini, usaha yang merupakan salah satu instansi penting dalam 

instansi lain juga  membutuhkan  pengolahan informasi yang optimal supaya 

memberikan pelayanan yang terbaik bagi instansi lain maupun konsumen. 

Keterbatasan yang dimiliki oleh pihak intern dalam penyajian informasi akan 

membawa pada ketidakpuasan dan ketidaknyamanan bagi pengguna jasa 

perusahaan (Nugraha & Azizah, 2019).  

“Selain itu, perkembangan teknologi informasi saat ini juga sangat 

pesat berkembang seiring dengan adanya tuntutan kebutuhan dari berbagai 

aktivitas pekerjaan”(Siregar et al; 2018). Pada bisnis usaha seperti restoran, 

rumah makan, dan kedai kopi, diperlukannya perkembangan teknologi 

informasi untuk mengatasi masalah yang ada. Salah satu permasalahannya 

adalah antrian dalam pemesanan. Karena masih menggunakan prosedur 

manual, pemesanan jadi kurang efisien. 
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  Permasalahan tersebut juga terjadi pada kedai KopiTiam yang 

pemesanannya dilakukan tidak beraturan, membuat pegawai yang membuat 

makanan bingung mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sehingga 

membuat pelanggan menunggu lama. Ini menjadi kesulitan saat tempat bisnis 

sedang ramai pembeli. Bahkan saat mengantar kan pesanan bisa salah meja 

akibat pegawai yang menerima pesanan dan yang mengantar pesanan 

berbeda.   

Berdasarkan beberapa penelitian terkait yang ada dan permasalahan 

yang telah dijelaskan pada , maka diusulkan sebuah Aplikasi Pemesanan dan 

Pencetakan Data Transaksi berbasis Web dengan tujuan untuk mempermudah 

pemesanan dan pekerjaan kasir menjadi lebih cepat dan efisien. Aplikasi ini 

membuat pegawai tidak perlu menanyakan pesanan ke setiap meja. Pegawai 

hanya perlu menunggu pesanan dari halaman beranda, pesanan para 

pelanggan akan muncul dalam tabel yang ada di halaman beranda website. 

Lalu cetak struk pesanan untuk diberikan kepada pelanggan. Pada struk 

tersebut terdapat menu pesanan yang dipesan beserta harga dan totalnya. 

Dengan struk tersebut, pelanggan dapat langsung membayar pesanan. 
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1.2 Batasan Masalah 

Agar tidak meluasnya pembahasan dalam penelitian, maka dibuat 

batasan-batasan dari permasalahan yang ada yaitu : 

1. Aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemograman PHP dan MySQL 

sebagai sistem manajemen database. 

2. Aplikasi yang dibangun berbasis website untuk 2 pengguna yaitu 

kasir(admin) dan pelanggan(user). 

3. Aplikasi dapat melakukan pemesanan menu, mencetak transaksi 

pembelian dan melakukan reservasi meja. 

4. Pembatalan pesanan dapat dilakukan dari aplikasi oleh pelanggan selama 

pesanan belum dikirimkan ke admin, jika sudah dikirimkan, pelanggan 

harus mendatangi admin di kasir untuk melakukan pembatalan. 

5. Studi kasus dalam penelitian ini adalah kedai KopiTiam. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari penilitian ini adalah agar Aplikasi 

Pemesanan dan Pencetakan Data Transaksi berbasis Website dapat digunakan 

dengan baik oleh kedai KopiTiam untuk membantu pegawai dalam 

meningkatkan efisiensi kerja dalam pemesanan dan pembayaran. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari penilitian ini adalah Aplikasi Pemesanan 

dan Pencetakan Data Transaksi berbasis Website dapat digunakan untuk 

memesan menu tanpa harus mendatangi pelanggan dan lansung 

menjumlahkan total pesanan. Dengan aplikasi ini diharapkan pegawai tidak 

lagi kerepotan untuk mendatangi setiap meja yang terisi untuk menanyakan 

menu yang ingin dipesan, tidak kesulitan dalam menghitung total pesanan 

yang mau dibayar dan memudahkan reservasi meja untuk pelanggan.  
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1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

Metode pelaksanaan penyelesaian masalah dalam pembuatan Aplikasi 

Pemesanan dan Pencetakan Data Transaksi ini dimulai dengan 

mengidentifikasi masalah melalui survei di kedai KopiTiam terkait sistem 

yang sedang berjalan dalam pemesanan dan transaksi pembayaran. 

Selanjutnya mengumpulkan data dengan cara studi literatur yang mengacu 

pada jurnal, tugas akhir, buku dan website-website resmi. Dari data yang telah 

dikumpulkan akan diolah menjadi sebuah sistem aplikasi yang dirancang 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan MySQL sebagai 

sistem manajemen basis data. Kemudian akan dilakukan pengujian terhadap 

sistem aplikasi oleh admin dan pelanggan di Kedai KopiTiam yang 

merupakan pengguna akhir dari aplikasi ini dan akan dilakukan pembuatan 

laporan tugas akhir. 

  


	BAB 1 PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang 
	1.2 Batasan Masalah 
	1.3 Tujuan
	1.4 Manfaat
	1.5 Metode Penyelesaian Masalah 


