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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Peranan teknologi terhadap kemajuan organisasi, instansi ataupun 

perusahaan sudah tidak diragukan lagi. Dengan dukungan teknologi yang baik, maka 

sebuah perusahaan akan memiliki keunggulan kompetitif sehingga mampu bersaing 

dengan perusahaan lainnya. Seiring dengan perkembangan teknologi,banyak 

perusahaan diberbagai bidang yang sudah menggunakan sistem-sistem atau aplikasi-

aplikasi yang mendukung berjalannya kegiatan dan tujuan di perusahaannya guna 

mendapatkan hasil yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih akurat.  

Dengan perkembangan zaman telekomunikasi yang begitu pesat ini, banyak 

mobile phone yang berjenis smart phone atau telepon pintar beredar di pasaran Salah 

satu contoh yang sedang banyak dikenal dipasaran adalah mobile phone dengan 

menggunakan platform Android. Dalam mobile phone ber platform ini, user atau 

pengguna dapat men-download berbagai macam aplikasi yang disesuaikan dengan 

kebutuhan usernya secara gratis dan ada juga yang berbayar. Maka dari itu, 

muncullah sebuah aplikasi untuk mempermudah dan mempercepat pengguna mobile 

phone gunanya dari sebuah aplikasi tersebut ialah untuk membantu user agar lebih 

fokus dalam sebuah pekerjaan atau kegiatan yang sedang dilakukannya 

Seiring dengan semakin ketatnya persaingan di dunia bisnis, keberadaan 

pengolahan data menjadi informasi secara komputerisasi sangat penting.Hal ini 
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dikarenakan, pengolahan data yang terkomputerisasi dapat memberikan kontribusi 

yang besar untuk kinerja suatu perusahaan. Salah satu contohnya adalah aplikasi 

pemesanan makanan dan minuman pada restoran.  

Selama ini, menurut pemilik rumah makan moro seneng, Prosedur pelayanan 

pelanggan restoran mulai dirasa kurang efektif dan efesien seiring dengan semakin 

banyaknya pelanggan. Terdapat permasalahan dalam beberapa tahapan proses 

pelayanan, seperti pelanggan harus melakukan  antrian pemesanan (order)  menu, 

menunggu laporan ketersediaan menu dari pelayanan diamana pelayan masih harus 

konfirmasi ulang ke dapur untuk melaporkan pemesanan menu dan mengecek 

ketersediaan menu. Kemudian pada bagian dapur masih belum  tertata rapi terkait 

hal pengolahan antrian pemesanan makanan, sehingga menyulitkan dalam 

memproses pesanan yang dibuat.  

Penerapan aplikasi pemesanan makanan dan minuman diharapkan dapat 

menunjang proses pemesanan dan pelayanan. Sehingga diharapkan nantinya 

pemesanan dan pelayanan dapat dilakukan dengan cepat, lebih hemat, dan data 

akurat.  

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan yang akan 

dibahas/diteliti dalam Tugas Akhir ini dirumuskan sbb : bagaimana merancang dan 

membangun perangkat lunak untuk memesan makanan dan minuman di rumah 

Makan Moro Seneng  pada platform Android dengan cepat dan mudah.  
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C. BATASAN MASALAH 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diasumsikan pihak customer datang menurut jadwal pemesanan. 

2. Diasumsikan makanan yang dipesan oleh cutomer tersedia. 

3. Pemesanan meja berlaku dari jam datangnya pengunjung sampai selesai.  
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