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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1.     Latar Belakang 

Pada zaman modern saat ini perkembangan teknologi sudah berkembang 

dengan sangat maju. Teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting 

dalam menunjang manajerial dan operasional pada suatu perusahaan. Perusahaan-

perusahaan saat ini telah memakai aplikasi-aplikasi yang canggih untuk menunjang 

hasil kerja perusahaan supaya mengurangi human error.  Oleh karena itu setiap 

orang dituntut untuk bisa mengerti dan paham akan kemajuan teknologi informasi 

sehingga bisa bersaing di era globalisasi sekarang ini dan dari dampak kemajuan 

teknologi membawa perubahan banyak dibidang pekerjaan dengan berbasiskan 

komputer. 

 Dalam dunia usaha di bidang apapun diharuskan untuk berinovasi supaya 

dapat menarik para pembeli. Bisnis food court atau dalam bahasa indoesia sering di 

sebut Pusat Jajanan Serba Ada (Pujaserba) merupakan salah satu contoh usaha yang 

memiliki kesempatan untuk menerapkan teknologi informasi berbasis komputer 

pada proses bisnisnya. Pada bidang bisnis ini dibutuhkan kenyamanan dan 

kepuasaan para pelanggan agar pelanggan bisa datang kembali dan membuat food 

court dapat menjalankan bisnisnya. 

Food court merupakan bisnis yang berkembang dan sangat diminati. 

Desain bangunannya lebih kekinian dan disesuaikan dengan selera anak muda dan 

dilengkapi spot-spot menarik yang juga berfungsi sebagai tempat nongkrong. Menu 

yang ditawarkan lebih bervariasi dan modern. Kebutuhan tempat untuk meeting, 

konsumsi makanan dan minuman membuat food court bersaing memberi produk 

dan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.   

Bagi pengelola food court, terdapat beberapa kendala yang dialami 

terutama dalam pelayanan, seperti  proses pencatatan reservasi tempat yang dipesan 

oleh pelanggan, dan informasi detail daftar menu yang di sediakan oleh oleh pihak 

pengelola food court. Selama ini proses pencatatan masih bersifat konvensional 

yaitu dengan melakukan pencatatan secara manual. Melihat hal tersebut, tidaklah 

tidak mungkin catatan data reservasi konsumen akan tercecer atau bahkan hilang. 
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Dan bila hal tersebut sampai terjadi maka secara langsung dapat merusak citra food 

court tersebut di mata pelanggan. 

Hal tersebut cenderung membuat pelanggan yang berencana untuk makan 

di  restoran membatalkan niatnya. Pihak pengelola food court pun merasa rugi 

karena telah kehilangan pelanggan. Denga melakuka reservasi maka kita akan 

mendapatkan kepastian untuk mendapatkan tempat dan tidak perlu khawatir akan 

mejannya terisi penuh saat kita datang.  Untuk mengatasi masalah tersebut, maka 

dibutuhkan aplikasi yang mampu membantu pelanggan untuk dapat melakukan 

reservasi sebelum tiba di food court tersebut. Salah satunya adalah proses reservasi 

tempat, makanan dan minuman dilakukan secara online. 

Begitu juga dengan Food Court After yang beralamat di Jl. Raya Kudus - 

Pati Km.5 (Dari arah kota kudus, sebelum lampu merah pertigaan jalan lingkar 

ngembal, kiri jalan), yang menyediakan reservasi tempat dan berbagai jenis 

makanan maupun minuman. Proses bisnis reservasi yang berjalan di Food Court 

After saat ini masih manual yaitu pelanggan yang akan memesan   tempat sekaligus 

melihat fasilitas food court hanya bisa lewat jaringan telepon dengan menghubungi 

nomor yang tersedia ataupun datang langsung ke tempat. Pada proses bisnis yang 

berjalan saat ini masih memiliki kekurangan yaitu apabila pelanggan sudah jauh-

jauh datang untuk memesan tempat ternyata tempat sudah penuh tidak 

mendapatkan meja makan dan biasanya terjadi kesalahpahaman jika memesan 

menggunakan via telepon yang menyebabkan ketidaksesuaian dengan pesanan 

yang disepakati. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat membantu 

pelanggan dalam proses reservasi tempat dengan waktu tertentu yang mudah dan 

dapat mengatasi kendala yang ada pada Food Court After. 

Dengan adanya permasalahan  yang timbul diatas, maka penulis akan 

membuat Aplikasi Reservasi Tempat Pada Food Court After Kudus Berbasis Web 

Responsif  supaya pelanggan dapat memesan tempat secara online. 

 

 

 



 

3 

 

1.2.      Perumusan Masalah 

Sesuai dengan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah :  

a. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi reservasi tempat pada 

Food Court After Kudus berbasis Web responsif yang mudah digunakan 

bagi pelanggan dan pihak Food Court After ?  

b. Bagaimana aplikasi dapat membantu pelanggan dan pihak pengelola Food 

Court dalam membooking  tempat sekaligus melihat fasilitas Food Court ? 

1.3.      Batasan Masalah 

Mengingat kemampuan peneliti yang terbatas serta luasnya permasalahan 

yang dihadapi, maka dalam penulisan proposal skripsi ini peneliti membatasi 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Sistem yang dibangun meliputi pengelolaaan data user, data pelanggan, 

pengelolaan pemesanan tempat/meja, laporan booking. 

2. Output yang dihasilkan berupa informasi tentang laporan reservasi. 

3. Jam reservasi yang tersedia adalah dari pukul 09:00 hingga 22:00 WIB. 

4. Pelanggan diharuskan mendaftar ke sistem terlebih dahulu untuk dapat 

melakukan reservasi. 

5. Sistem informasi ini dibuat untuk melakukan kegiatan pemesanan tempat 

dan promosi jasa pada Food Court After Kudus 

6. Proses pembayaran pemesanan tempat dilakukan secara transfer melalui 

rekening bank dan tidak terkait dengan sistem.. 

7. Aplikasi reservasi tempat pada Food Court After Kudus berbasis web 

responsif yang dirancang dengan menggunakan bahasa penrograman PHP7, 

dan MySQL sebagai database. 
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1.4.     Tujuan 

Tujuan dari penelitan ini adalah : 

1. Merancang dan membangun aplikasi reservasi tempat pada Food Court 

After Kudus berbasis Web Responsif pada pelanggan.  

2. Memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi mengenai Food 

Court After Kudus dan memudahkan dalam melakukan reservasi melalui 

media internet. 

3. Memberikan layanan secara online dalam memesan tempat.  

1.5.      Manfaat  

Manfaat dari perancangan dan pembangunan aplikasi ini adalah : 

a. Bagi penulis : 

1. Sebagai sarana mengembangkan ilmu pemrograman dan penerapan 

ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah. 

2. Dapat menghasilkan Aplikasi Reservasi Tempat Di Food Court 

After Kudus Berbasis Web Responsif yang bermanfaat bagi penulis 

dan masyarakat yang menggunakannya. 

b. Bagi pengguna : 

Memudahkan para pengguna untuk melakukan booking tempat, informasi 

seputar Food Court After Kudus dan pengelolaan laporan reservasi.  

c. Bagi Akademik :  

Dapat dijadikan pembanding atau literature penyusunan skripsi di masa 

yang akan datang serta menambah referensi perpustakaan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 


