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INTISARI

Pengorderan makanan yang cepat, efisien dan teratur merupakan
kebutuhan yang penting agar dapat memenuhi kepuasan konsumen. Dengan
adanya kepuasan tersebut, konsumen pun dapat datang kembali. Keadaan ini
dapat meningkatkan siklus bisnis yang baik.
Namun dewasa ini, berbagai persaingan dalam dunia bisnis makanan
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semakin hari semakin meningkat. Berbagai macam cara yang dilakukan para
pebisnisnya agar dapat memuaskan konsumenya. Salah satunya adalah dengan
melakukan peningkatan fasilitas maupun pelayanan yang baik dengan cara
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memberikan pelayanan yang cepat, efisien dan teratur, agar konsumen pun tidak
merasa kecewa. Apalagi dengan adanya peningkatan jumlah konsumen yang
semakin bertambah. Pemakaian standar pencatatan order makanan secara
manual dan melalui pengingatan saja tentu dirasakan sangat kurang efektif
dalam menyalurkan informasi yang cepat dan teratur. Hal ini perlu adanya
pengelolaan informasi yang mampu menangani masalah peningkatan kecepatan,
efisiensi dan keteraturan.

Sebagai tujuan dari Tugas Akhir ini penulis membuat suatu aplikasi
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program Berbasis Mobile agar dapat tercapai keinginan untuk menanggulangi
kesulitan ini. Dengan adanya aplikasi ini maka diharapkan kemudahan dalam
mengatur pengorderan makanan dapat berjalan dengan baik.
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BAB 1
Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Setiap rumah makan memiliki manajemen dalam melakukan proses pengorderan
makanan. Berbagai macam cara sistem pengorderan yang dibuat oleh pemilik dalam
menjalankan bisnis rumah makan antara lain Fast Food dengan konsep pelayanan order makanan
cepat saji, All You Can Eat dengan konsep makanan berjalan di ban berjalan sehingga pelanggan
perlu menggunakan kecepatan tangan dalam “menangkap” makanan.
Pada skripsi ini penulis hendak melakukan penelitian pada manajemen rumah makan
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yang berbasis pesanan. Masalah yang sering dihadapi pada manajemen model ini antara lain
adalah lamanya proses memasak di dapur, pelanggan yang kecewa karena menu yang tidak
sesuai selera, pelanggan yang tidak terlayani karena banyak pengunjung.
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Pada studi kasus tersebut, penulis akan merancang sistem yang terdiri dari aplikasi
desktop dan aplikasi mobile. Dengan menggunakan aplikasi mobile pesanan pelanggan yang
dipesan oleh pelayan, akan segera diketahui bagian dapur. Pelayan dapat melihat sisa stok tanpa
perlu konfirmasi dari koki. Pada bagian koki akan dibuatkan sistem aplikasi desktop yang
mampu menerima konfirmasi suara jika pesanan pelanggan ada yang masuk. Koki juga akan
mendapatkan konfirmasi lama menu pesanan yang telah ditunggu. Pada bagian kasir akan
dibuatkan sistem aplikasi desktop yang tidak perlu menghitung total harga lagi. Karena sistem
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telah melakukan kalkulasi secara otomatis.
Berdasarkan studi kasus diatas, penulis berkeinginan membangun sebuah sistem yang
mampu membantu menyelesaikan masalah pengorderan makanan dengan menggunakan aplikasi
android sebagai mobile dan aplikasi VB .NET sebagai desktop.

1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah apakah sistem mampu mengirim dan
menerima informasi ke dalam server yang menerapkan sistem jaringan komputer dengan
berbasis mobile. Dengan sistem ini, persedian makanan dapat diketahui secara realtime. Selain
itu, pesanan makanan yang berlangsung dapat dikelompokkan supaya koki dapat memasak
1

secara kolektif sehingga menghemat waktu. Sistem dapat mengelolah tagihan/ billing. Sistem
mampu mengelolah informasi dalam bentuk laporan pendapatan, laporan stok dan laporan stok
kosong.

1.3 Batasan Masalah
Batasan masalah pada sistem informasi yang dibuat yaitu:
1. Pengambilan data-data menu makanan yang ada di Co-cowmilk.
2. Aplikasi mobile terbatas untuk aplikasi android.
3. Menu makanan disertakan dalam bentuk foto/ gambar.

tanpa kubis, dsb.
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4. Pada saat, order pelanggan dapat menentukan preferensi, misal tidak pedas, sedikit es,

5. Arsitektur Jaringan yang digunakan adalah LAN (Local Area Network).
6. Tersedia Informasi untuk semua karyawan pengantar makanan mengenai status pesanan,
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meja yang belum dibayar, dan ketersediaan menu.
7. Pembayaran bill dapat dilakukan di meja makan.

8. Ketersediaan menu dimasukkan secara manual. Jika diperlukan koki dapat mengubah
stok.

9. Stok menu makanan berbasis jenis masakan, bukan berdasarkan perhitungan dari bahan
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baku makanan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Membangun sistem informasi manajemen berbasis mobile yang mampu menerima dan
mengirim data dengan konsep client server.
2. Membuat GUI (Graphical User Interface) aplikasi mobile untuk melayani konsumen.

1.5 Metode / Pendekatan
Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah :
a. Pengambilan Data
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Mencari informasi menu-menu makanan dengan melakukan wawancara terhadap pemilik
Co-cowmilk.
b. Implementasi
Perancangan sistem yang mampu melakukan order makanan dengan menggunakan
aplikasi mobile. Sistem mampu melihat status pesanan makanan, apakah makanan
tersebut dalam proses, sudah selesai ataupun sudah dibayar. Sistem mampu
mengelompokkan makanan yang sama dalam waktu yang berdekatan agar dapur dapat
memasak secara kolektif sehingga menghemat waktu. Pada pembayaran bill dapat
dilakukan di meja makan. Sistem dapat mengantisipasi menu yang sudah tidak tersedia
pada waktu tersebut. Pada pemesanan juga dapat menambahkan preferensi makanan,

c. Analisis dan Pengujian
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seperti pedas sedikit, pedas sekali, manis, agak asin, dll.

diperoleh.
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Melakukan pengujian sistem untuk mengetahui seberapa efektif, teratur dan cepat yang

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi 5 bagian yaitu :
BAB I

: PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penelitian, perumusan, batasan masalah, hipotesis, tujuan
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penelitian, serta metode/pendekatan yang dipakai dalam skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Berisi Uraian dan pengertian mengenai teori-teori pendukung mengenai
pemakaian Client Server dan Keamanan Jaringan Komputer.
BAB III : PERANCANGAN SISTEM
Membahas tentang perancangan sistem yang akan dibangun untuk penelitian ini.
Adapun beberapa hal yang dimuat dalam bab ini adalah rancangan input-output
sistem, rancangan database, Data Flow Diagram. Bab ini juga menjelaskan
gambaran kerja sistem.
BAB IV : IMPLEMENTASI DAN ANALISIS SISTEM
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Menjelaskan mengenai hasil implementasi dan pengujian beserta hasil analisa
dari sistem yang telah dirancang.
BAB V : Kesimpulan dan Saran
Menyimpulkan Kegiatan Analisis yang telah dilakukan selama penelitian.
Kesimpulan menghasilkan jawaban pada rumusan masalah yang sudah
dijabarkan pada Bab I. Selain itu, pada bab ini disebutkan juga saran

©

U
KD

W

pengembangan sistem.
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BAB 5
Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan
Dari hasil uji coba yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.


Untuk membuat informasi uptodate(realtime) diperlukan refresh data setiap beberapa
detik.



Ketika terjadi, order stok menu langsung dikurangi. Hal ini bertujuan agar Ketersediaan
menu tetap terjaga.
Terjadinya tabrakkan order meja pada saat pelayan melakukan pengorderan.



Sistem aplikasi mobile dapat melakukan proses request data ke server yang kemudian
dapat di respon dari server.

Sistem aplikasi mobile dapat membuat antarmuka yang mampu menampilkan data.
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Sistem ini mengambil data dari web php dalam bentuk xml.


Pada bagian koki, order menu dapat dilakukan pengelompokan menu sehingga
mengurangi waktu proses masak.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan kinerja dan kegunaan dari sistem ini, maka penulis menyarankan
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beberapa hal sebagai berikut :

Pada pengelolaan stok perlu adanya penambahan perhitungan dengan penambahan stok
bahan baku sehingga sistem dapat memprediksikan stok yang tersisa tanpa harus
mengubah stok secara manual.
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