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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Teknologi sekarang berkembang begitu pesat dari tahun ke tahun, 

akibatnya memudahkan masyarakat untuk membuat buat berbagai usaha. 

Persaingan pada global usaha semakin ketat, sebagai akibatnya pemilik usaha di 

tuntut untuk terus berinovasi membuat sesuatu yang menarik perhatian 

pengunjungnya. Inovasi ini perlu terus diperbarui & pelanggan merasa lebih 

gampang untuk membeli dan menjual. Pada biasanya kedai kopi atau kafe 

kesulitan menunjukkan hidangan menu makanan & minuman yang dijualnya. 

Layanan yang menggunakan cara tradisional masih dipercaya efisien pada kedai 

kopi atau kafe yang menggunakan sedikit pelanggan, namun masalah akan terjadi 

ketika kafe tersebut memiliki tempat besan dan ramai dikunjungi pelanggan. 

Sistem kasir mempersulit penulisan pesanan pada atas kertas & menghitung 

hidangan yang dipesan oleh pelanggan, dan cara tradisional masih efisien 

berdasarkan segi waktu. Setelah itu, menggunakan memanfaat sepenuhnya 

teknologi QR-code untuk memesan hidangan melalui smartphone Android dengan 

cara scan barcode yang sudah tersedia di meja, untuk mengurangi beban pelayan 

dan berbagai layanan supaya bisa dijalankan menggunakan lancar. Anda pula bisa 

membayar dengan menggunakan barcode yang sudah tersedia di meja untuk 

melakukan transaksi pembayaran atau ke kasir dengan memperlihatkan struck 

pembayaran. Dengan begitu, pelayan dapat dengan melayani pelanggan satu per 

satu sebagai akibatnya memudahkan pelanggan pada melakukan pemesanan dan 

pembayaran. 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

 Saat ini sudah banyak restoran atau rumah makan memiliki kesulitan 

dalam melayani pemesanan menu makanan atau minuman yang dijualnya, 

pelayanan yang menggunakan cara tradisional dianggap masih efisien terhadap 

restoran kecil yang pembelinya masih sedikit, namun akan timbul masalah 

terhadap restoran yang memiliki tempat besar dan pengunjungnya juga banyak. 

 Adapun masalah-masalah yang terjadi :   
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a) Bagaimana cara pelanggan memesan makanan dan minuman tanpa 

harus ke kasir atau memanggil pelayan? 

b) Bagaimana cara pelanggan memesan makanan dan minuman yang di 

pesan tanpa harus menulis menggunakan kertas dan bolpoin? 

c) Bagaimana cara pelanggan membayar tanpa harus pergi ke kasir? 

 

1.3.  Batasan Masalah 

  Batasan masalah dari perancangan purwarupa sistem pemesanan menu 

makanan dan minuman menggunakan qr-code berbasis web sebagai berikut : 

a. Web ini dibuat untuk memesan makanan atau minuman dari meja 

dengan menscan barcode yang sudah tersedia di meja pelanggan 

b. Pada web ini terdapat fitur notifikasi yang akan berbunyi ketika ada  

notifikasi pesanan di halaman web kasir yang berbunyi “ada 

pesanan” dan ketika pelanggan memesan akan berbunyi 

“terimakasih sudah memesan” di web halaman pelanggan. 

c. Bisa melakukan transaksi pembayaran e-money lewat payment 

 yang disediakan yang berbentuk barcode di meja pelanggan dan di 

meja kasir atau tunai dengan langsung datang ke kasir. 

 

1.4.  Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem pemesanan menu 

makanan dan minuman menggunakan QR-Code untuk mengurangi tugas 

pramusaji tersebut agar pelayanan dapat dilakukan secara merata dengan 

memanfaatkan teknologi QR-Code untuk pemesanan menu dengan alat 

pemindainya adalah smartphone android. Pembayaran pun cukup menggunakan 

nama atau nomor meja dan dapat dilakukan di kasir atau pelanggan cukup request 

tagihan di mejanya. Dengan begitu pramusaji tidak perlu melakukan take order 

satu persatu dan pelanggan lebih mudah melakukan pembayaran. 

 

1.5.  Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan  diperlukan untuk memudahkan dalam melihat dan 

mengetahui isi pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, Adapun 

sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 
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1.5.1. BAB I Pendahuluan 

Bab ini merupakan bagian pembuka dari pembahasan laporan ini. Di 

dalam bab ini terdapat beberapa pokok bahasan, di antaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Latar Belakang, di dalam latar belakang menjelaskan topik 

permasalahan dan mengapa penelitian ini diadakan. 

2. Rumusan Masalah 

3. Batasan Masalah 

4. Tujuan Penelitian 

5. Sistematika Penulisan 

1.5.2. BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini memuat beberapa studi literatur atau studi terdahulu yang akan 

menjadi sumber acuan penulis dalam pembuatan skripsi ini. 

1.5.3. BAB III Metodologi 

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang penulis gunakan, 

dengan adanya metode penelitian dapat membantu mempermudah penulis dalam 

melakukan penelitian 

1.5.4. BAB IV Hasil Dan Pembahasan 

Bab IV ini berisi hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan, selain hasil 

penelitian bab ini juga berisi tentang pembahasan-pembahasan dalam proses dan 

hasil penelitian 

1.5.5. BAB V Penutup 

Bab ini merupakan bagian penutup dari pembahasan laporan ini, di dalam 

bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis. 

 

 


