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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Dalam perkembangan bisnis yang semakin maju di Indonesia, banyak 

perusahaan yang berlomba-lomba untuk membuat bisnis mereka menjadi lebih 

baik dan menarik dimata masyarakat. Salah satunya adalah bisnis kuliner atau 

makanan yang saat ini banyak di minati oleh masyarakat dari kalangan remaja 

sampai orang dewasa. Banyaknya kedai atau cafe membuat persaingan semakin 

ketat. Sehingga para pembisnis berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaik.  

Banyaknya permintaan serta minat masyarakat akan kebutuhan terhadap 

makanan, membuat pembisnis kuliner menerima pesanan atau order yang begitu 

banyak. Permintaan pun bermacam-macam, mulai dari order menu untuk makan 

ditempat maupun untuk dibawa pulang atau delivery. Salah satu bisnis kuliner 

yang sedang diminati oleh masyarakat adalah Kedai Martabak Warisan. Kedai ini 

sering mengalami masalah seperti pada umumnya dalam melakukan order menu 

serta permintaan delivery.  

Proses order menu dan delivery semakin diminati oleh masyarakat dari 

kalangan menengah kebawah hingga menengah keatas. Seklain mempermudah 

konsumen dalam mendapatkan makanan, layanan ini juga membantu 

meningkatkan penjual bagi perusahaan (Kedai) tersebut, karena kebanyakan 

masyarakat modern cenderung lebih suka menikmati makanan dirumah dari pada 

harus datang ke tempat. Dengan adanya sistem order menu dan delivery 

pelanggan lebih dapat menghemat waktu mereka dalam hal memesan makanan. 

Pada kedai martabak warisan, sistem yang mereka gunakan dalam hal 

delivery order masih menggunakan sistem manual. Sistem yang digunakan saat 

ini adalah memesan hanya dengan menggunakan telfon. Cara ini masih dinilai 

kurang efektif karena pelanggan tidak dapat melihat daftar menu yang ada atau 

tersedia di kedai martabak warisan tersebut.   

Dari pembahasan diatas, dapat dinilai bahwa kedai martabak warisan 

membutuhkan sistem informasi yang dapat mempermudah pelanggan dalam 

melakukan order menu dan delivery. Oleh karena itu, penulis memilh 
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menggunakan metode perancangan sistem informasi berbasis web agar layanan 

order menu dan delivery dapat dilakukan dengan cepat dan mudah serta informasi 

yang disediakan dapat bermanfaat bagi pelanggan untuk menghemat waktu 

mereka. Serta dengan adanya sistem informasi ini diharapkan kegiatan order 

menu dan delivery yang masih dilakukan secara manual serta mencatat, 

menyimpan dan membuat laporan dapat diatasi dengan baik. 

Melihat permasalahan serta penjabaran seperti diatas, maka penulis 

memberikan judul “ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

INFORMASI ORDER MENU DAN DELIVERY BERBASIS WEB PADA 

KEDAI MARTABAK WARISAN” 

  

I.2 Rumusan Masalah 

Bedasarkan permasalahan tersebut maka rumusan masalah yang dapat 

diuraikan adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana menganalisis dan merancang sistem informasi order menu 

dan delivery order berbasis web agar dapat mewujudkan sistem informasi 

yang efektif dan efisien ? 

b. Bagaimana membuat aplikasi sistem informasi layanan order menu dan 

delivery berbasis web dengan rancangan tampilan yang user friendly agar 

pelanggan dapat lebih mudah dalam mengoprasikan sistem tersebut ? 

 

I.3 Batasan Masalah  

Ruang lingkup penelitian pada penulisan tugas akhir ini adalah hanya 

membuat sistem informasi order menu dan delivery order pada Kedai Martabak 

warisan. Adapun pembahasan masalahnya adalah : 

a. Data yang digunakan dalam perancangan sistem ini merupakan data-data 

menu yang tersedia di Kedai Martabak Warisan 

b. Sistem ini hanya memfokuskan pada sistem delivery order saja untuk 

lebih fokus dalam perancangan sistem berbasis web. 

c. Pembayaran dilakukan secara tunai. 

d. tidak mencakup pada user mobile 

e. Tidak membahas mengenai persediaan bahan baku. 
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I.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dan Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir ini 

adalah membuat sistem informasi order menu dan delivery berbasis web dimana 

pembuatan yanng dimulai dari proses order sampai laporan dapat ditangani 

dengan baik, serta mempermudah pelanggan dalam melihat informasi tentang 

menu yang tersedia, dapat diakses dengan mudah, akurat dan up to date. 

 Selain tujuan diatas, penulisan tugas akhir ini juga mempunyai manfaat 

sebagai berikut yaitu, dengan adanya sistem ini dapat mempermuda pengolahan 

data pelanggan, mempermudah penyimpanan data, dan membantu pelanggan agar 

dapat melakukan order menu dan delivery secara mudah. 

  

I.5 Luaran yang diharapkan 

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini berupa sebuah sistem informasi 

berbasis web yang memudahkan untuk mendukung proses order menu dan 

delivery di kedai martabak warisan agar sistem dapat berjalan dengan 

terencana,teratur dan sesuai dengan yang di harapkan oleh pihak kedai tersebut. 

 

I.6 Sistematika Penulisan 

Penulis ingin memberikan gambaran mengenai isi dari penulisan proposal 

ini, maka dari itu penulis membuat sistematika penulisan yang terbagi dalam 

beberapa pokok bahasan, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, maksud dan tujuan, luaran yang diharapkan, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori dan konsep yang digunakan untuk mendukung 

perancangan dan implementasi sistem, termasuk pengertian-pengertian yang 

menguraikan tentang sesuatu yang ada dalam penulisan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang tahapan penelitian, kegiatan penelitian, waktu dan 

tempat penelitian, jadual kegiatan penelitian, dan alat bantu penelitian. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai gambaran objek penelitian, analisa sistem 

berjalan, analisa kebutuhan sistem, perancangan database, dan perancangan 

aplikasi serta menguraikan tentang sistem usulan dan rancangan sistem 

usulannya.   

BAB V PENUTUP 

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari perancangan sistem informasi 

order menu dan delivery berbasis web serta saran untuk pengembangan 

sistem di masa yang akan datang. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP  

LAMPIRAN 
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