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A. Teori 

1. Rancang Bangun 

Rancang merupakan serangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil 

analisa dari sebuah sistem ke dalam bahasa pemrograman untuk 

mendeskripsikan dengan detail bagaimana komponen-komponen sistem 

diimplementasikan (Pressman, 2002). Rancangan sistem adalah penentuan 

proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru (McLeod, 2002). 

Perancangan adalah kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendesain sistem 

baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan 

yang diperoleh dari pemilihan alternatif sistem yang terbaik (Ladjamudin, 

2005). Sedangkan pengertian bangun atau pembangunan sistem adalah 

kegiatan menciptakan sistem baru maupun mengganti atau memperbaiki 

sistem yang telah ada baik secara keseluruhan maupun sebagian (Pressman, 

2002). Bangun sistem adalah membangun sistem informasi dan komponen 

yang didasarkan pada spesifikasi desain (Whitten et al, 2004). 

Dengan demikian pengertian rancang bangun merupakan kegiatan 

menerjemahkan hasil analisa ke dalam bentuk paket perangkat lunak 

kemudian menciptakan sistem tersebut ataupun memperbaiki sistem yang 

sudah ada. 

2. Rumah Makan 

Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian 

atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan 

perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan 

penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya dan 

memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan ini 

(Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 

95/HK.103/MPT-87). 

Menurut Marsum (2008), restoran adalah tempat atau bangunan yang 

diorganisir secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan 



 

 

baik kepada tamunya baik berupa makanan atau minuman. Restoran ada yang 

berada dalam suatu hotel, kantor, maupun pabrik, dan banyak juga yang 

berdiri sendiri diluar bangunan itu. Restoran merupakan suatu tempat atau 

bangunan yang terorganisasi secara komersil, yang menyelenggarakan 

pelayanan dengan baik kepada semua tamunya baik berupa makan maupun 

minum. Tujuan operasi restoran adalah untuk mencari keuntungan dan 

membuat puas para tamu (Atmojo 2005). Definisi lain mengenai restoran 

mencakup kegiatan usaha yang menyediakan makanan dan minuman. Jadi, 

pada umumnya dikonsumsi di tempat penjualan, kegiatan yang termasuk ke 

dalam restoran adalah bar, kantin, warung, rumah makan, katering dan lain- 

lain. Rumah Makan adalah merupakan industri yang bergerak dalam 

pengelolaan dan penyajian makanan siap santap disebut industri jasa boga. 

Rumah makan adalah kegiatan usaha penyediaan makanan dan minuman jadi 

yang pada umumnya dikonsumsi di tempat penjualan termasuk bar, kantin, 

kafe tenda, warung kopi, warung nasi, warung sate, catering dan lain-lain 

(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi, 2008). 

Jenis-jenis Restoran atau Rumah Makan 

Dalam persaingan dunia kuliner para owner saling menonjolkan keunikkan 

dari restoran. Keunikkan yang ditonjolkan misalnya dari dekorasi ruangan, 

menumenu yang disajikan, pelayanan (service), dan lain-lain. Namun 

kebanyakan dari restoran-restoran yang ada hanya menonjolkan satu 

keunikkan dari salah satunya saja sehingga para konsumen kurang merasakan 

kepuasannya. 

Menurut Arief (2005) jenis-jenis restoran yang ada di luar hotel diantaranya: 

1) Automat Restoran atau Venditarian, restoran yang menggunakan mesin 

otomatis dan seseorang dapat mengambil makanan atau minuman sendiri 

dengan memasukkan sejumlah koin sesuai dengan harga makanan yang 

tertera. 

2) Cafe, sejenis restoran yang berfungsi sebagai tempat makan dan minum 

untuk umum (public dining place), merupakan restoran informal sejenis 

coffe shop hotel, namun berdiri sendiri di luar hotel, mengutamakan 



 

 

penjualan makanan cepat saji dan menyediakan iringan musik seperti 

lounge hotel. 

3) Bistro, adalah restoran kecil model prancis, restoran jenis ini biasanya 

ada di pertokoan yang ramai dimana orang banyak melalui tempat ini. 

4) Canteen, restoran yang menyedikan makanan kecil. 

5) Delicatesent, restoran khusus yang menjual makanan khusus. 

6) Kabaret, atau nite club, yaitu suatu restoran yang mengadakan 

pertunjukkan disamping menjual makanan dan minuman. 

7) Cafetaria, restoran self service dimana para tamu mengambil sendiri 

hidangan yang disukai dan makanan di atur di meja service (display), 

harga makanan menurut apa yang diambil menurut jenis makanan yang 

diambil tamu. 

8) Chop steak atau steak house, yaitu restoran dengan spesialisasi menjual 

makanan yang dibakar. 

9) Coffe pot, restoran kecil yang informal dengan harga yang dijangkau oleh 

golongan ekonomi manapun. 

10) Coffe shop, yaitu restoran yang menyediakan dan menghidangkan 

makanan dan minuman dengan service informal, tapi lebih cepat dalam 

pelayanannya karena umumnya makanan sudah ready to serve  dan tidak 

menghidangkan full course dinner atau jamuan makanan resmi (formal 

service). 

11) Rail Road cathering, restoran yang berada di dalam kereta api. Tamu 

dapat makan di restoran atau memesan pada waitress dan disajikan 

dengan menggunakan kereta dorong atau nampan. 

12) Drive Inn, berada di teater mobil, makanan dihidangkan dalam mobil, 

hanya menjual makanan yang praktis, seperti es krim, sandwich dan 

sebagainya. 

13) Grill Restoran, spesial restoran yang khusus menjual steak atau chops, 

dimana hidangan tersebut dibakar menurut selera tamu (cook to order). 

14) Lunch Wagon atau wagon restoran, restoran dorong atau mobil yang 

biasanya digelar menggunakan kereta dorong atau mobil yang biasanya 



 

 

di tempat-tempat keramaian dengan menghidangkan makanan kecil 

seperti bakso, mie, sate, mie ayam dan sebagainya. 

15) Rathskller, restoran ciri khas jerman yang biasanya terletak di bawah 

tangga atau di dalam basement. 

16) Rotisserie, yaitu restoran dimana tempat pembakaran daging dapat 

dilihat oleh tamu yang memesan. 

17) Tavern, yaitu restoran kecil yang menjual bir dan wine. 

18) Common, restoran yang menghidangkan makanan untuk banyak orang 

dalam satu meja panjang, biasanya terdapat dalam satu lembaga. 

19) Specialies Restaurant, restoran khusus yang menyajikan hidangan- 

hidangan khas dari daerah atau negara tertentu. 

3. E-Commerce 

Secara umum, pengertian E-commerce (perdagangan elektronik) adalah 

kegiatan jual beli barang/jasa atau transmisi dana/data melalui jaringan 

elektronik, terutama internet. Dengan perkembangan teknologi informasi 

dan  software,  hal  ini membuat  transaksi konvensional   menjadi  mungkin 

untuk dilakukan secara elektronik. Website digunakan sebagai pengganti 

toko offline. Website ecommerce mencakup berbagai fungsi seperti etalase 

produk, pemesanan online dan inventarisasi stok, untuk menjalankan fungsi 

utama sebagai e-commerce. 

Sedangkan menurut pendapat para ahli E-Commerce dapat diartikan sebagai 

berikut: 

Menurut Loudon (1998) pengertian E-Commerce adalah suatu proses 

transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dalam membeli dan 

menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan 

lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang 

dilakukan. 

Menurut Kalakota dan Whinston (1997) pengertian E-commerce adalah 

aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet serta cara 

transaksinya melalui transfer uang secara digital. 

Keduanya meninjau pengertian E-Commerce dari empat perspektif, yaitu: 



 

 

 Perspektif Komunikasi; Pengertian E-Commerce adalah sebuah 

proses pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui 

jaringan komputer ataupun peralatan elektronik lainnya. 

 Perspektif Proses Bisnis; Defenisi E-Commerce adalah aplikasi dari 

sebuah teknologi menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran 

kerja. 

 Perspektif Layanan; E-Commerce adalah alat yang dapat memenuhi 

keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen untuk mengurangi 

biaya layanan (service cost) ketika meningkatkan kualitas barang dan 

meningkatkan kecepatan layanan pengiriman. 

 Perspektif Online; E-Commerce menyediakan kemudahan untuk 

menjual dan membeli produk serta informasi melalui layanan internet 

maupun sarana online yang lainnya 

Menurut Jony Wong Pengertian E-Commerce (Perdagangan Elektronik) 

adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem 

elektronik. 

Menurut Vermaat pengertian E-Commerce adalah transaksi bisnis yang 

terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Dengan kata lain, siapapun 

yang memiliki jaringan internet dapat berpartisipasi dalam kegiatan E-

Commerce 

B. Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian ini 

adalah penelitian tentang Sistem Penjualan Online berbasis Web, yaitu Juliana, 

R.H., dkk (2013) yang menulis jurnal dengan judul “Sistem Penjualan Online 

Berbasis Web Pada MDP Notebook Center” menyatakan bahwa sistem penjualan 

online dapat meningkakan penjualan di MDP Notebook Center, selain itu sistem 

penjualan online dapat menjadi sarana alternatif untuk pelanggan dalam melakukan 

transaksi pembelian barang di MDP. Keuntungan yang dapat diperoleh dari sistem 

penjualan online bagi perusahaan adalah penghematan biaya cetak brosur dan 

penghematan waktu terhadap pelayanan pelanggan yang melakukan transaksi 

pembelian barang di MDP. 



 

 

Penelitian lain adalah dalam jurnal karya Kholifa, S.N., dkk (2010), dalam 

penelitiannya menjelaskan bahwa e-commerce dapat mempermudah memperoleh 

informasi barang yang dibutuhkan dan juga dapat digunakan sebagai sarana 

promosi. 

Menurut Inayati, dkk (2015) disampaikan bahwa dengan dibuatkan sistem 

pemesanan makanan memungkinkan pelanggan untuk dapat memilih menu tanpa 

harus hadir ke rumah makan. Sedangkan menurut Gantini, T, dkk (2018), 

menyatakan bahwa fitur-fitur yang disediakan dalam aplikasi Website E- 

Commerce Toko Baros Elektronik Cimahi dapat mencukupi kebutuhan pihak Toko, 

terutama untuk pengelola dan administrator serta dapat membantu para pelanggan 

untuk mendapatkan informasi barang yang dijual secara lengkap dan dapat 

melakukan pemesanan barang dimana saja dan kapan saja. Meski masih terdapat 

kendala yang dihadapi seperti belum adanya jalur khusus secara online ke 

distributor dalam pemesanan barang yang sudah habis atau mencapai jumlah 

minimal di toko. 
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