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ABSTRAK 

 
Bisnis rumah makan di Indonesia sudah semakin banyak. Beragam variasi makanan menjadi 

daya tarik pada setiap rumah makan dibandingkan dengan makanan yang disajikan di rumah. Pada 

rumah makan umumnya proses pemesanan masih manual yaitu pencatatan pesanan ditulis disebuah 

kertas. Proses tersebut dirasa efisien untuk rumah makan yang kecil dan pengunjung yang sedikit. 

Namun kurang efesien jika rumah makan yang besar dan pengunjung yang banyak. Oleh karena itu 

dibutuhkan suatu sistem pemesanan agar dapat mempercepat proses pemesanan kepada pengunjung. 

Maka peneliti akan membuat Sistem Informasi Pemesanan Makanan berbasis web yang dapat 

mempercepat proses pemesanan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengembangan 

waterfall. Dengan 5 tahapan yaitu perencanaan, analisa sistem, desain, implementasi dan pengujian. 

Dalam proses perencanaan dilakukan pengumpulan data berupa identifikasi masalah dengan cara 

observasi untuk menentukan kebutuhan user. Dalam proses analisa dilakukan menganalisa proses 

bisnis. Untuk desain digunakan untuk merancang proses bisnis menggunakan BPMN dan pemodelan 

data menggunakan DFD dan ERD, selanjutnya dijabarkan dalam database dengan menggunakan 

MySQL. Tahap selanjutnya adalah implementasi dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

Hasil dari  user interface  tersebut diuji menggunakan metode pengujian Black Box. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah sistem informasi pemesanan makanan pada rumah makan berbasis website yang 

dapat dikembangkan menjadi sebuah produk perangkat lunak yang dapat membantu proses 

pemesanan makanan  pada rumah makan dengan cepat dan efekif 

 

KATA KUNCI  : Sistem Informasi, Pemesanan, Website, Waterfall 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Bisnis restoran atau rumah makan di 

Indonesia sudah semakin banyak. Beragam 

variasi makanan menjadi daya tarik pada 

setiap restoran dibandingkan dengan 

makanan yang disajikan di rumah. Pada 

restoran umumnya pelayan menghampiri 

pengunjung dan mencatat pesanan yang 

sudah dipesan pada sebuah kertas. Proses 

tersebut dirasa efisien untuk rumah makan 

yang kecil dan pengunjung yang sedikit. 

Namun tidak efesien jika suatu rumah 

makan memiliki ruang yang besar dan para 

pengunjung yang banyak. Oleh karena itu 

dibutuhkan suatu sistem pemesanan agar 

dapat mempercepat proses pemesanan dan 

penyampaian daftar pesanan kepada 

pengunjung. Proses Pemesanan 

menunjukkan gambaran dan siklus order 

konsumen yang meliputi persiapan order, 

pengiriman order, pencatatan order masuk, 

pelaksanaan order, laporan siklus order dan 

aktifitas logistic di perusahaan. 
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Pada Rumah Makan di daerah 

Nganjuk yang sudah diteliti merupakan  

salah satu rumah makan yang menyediakan 

berbagai makanan dan minuman. Rumah 

makan ini mempunyai kawasan yang cukup 

luas, strategis dan juga memiliki fasilitas 

yang cukup lengkap sehingga mempunyai 

daya tarik tersendiri bagi para pelanggan 

untuk sejenak mampir. Walaupun 

mempunyai kawasan yang luas pengelola 

rumah makan  seringkali masih kerepotan 

dalam melayani permintaan pelanggan, 

karena jumlah pelanggan dengan jumlah 

pelayan yang tidak sepadan. Selain itu 

terkadang ada pelanggan yang kecewa jika  

sudah jauh-jauh datang kesana ternyata 

tempatnya penuh sehingga membuat 

pelanggan kecewa itupun mempengaruhi 

terhadap kepusaan pelanggan dan membuat 

rumah makan menjadi kehilangan 

pelanggannya. 

 

Berdasarkan yang sudah di 

simpulkan  dan masalah –masalah yang 

sudah di uraikan di atas tentang proses 

pemesanan pada rumah makan maka di 

buatkan “Sistem Informasi Pemesanan 

Pada Rumah Makan Berbasis Web”. 

Sistem ini di buat bertujuan untuk 

mempermudah para pelanggan dalam 

memesan makanan dan minuman 

maupun tempat. Untuk dapat 

mengaksesnya pun mudah pelanggan 

bisa membukanya web yang sudah di 

tersedia. Kemudian pelanggan memesan 

menu makanan maupun tempat dalam 

web tersebut sesuai yang diinginkan. 

Dengan begitu diharapkan dengan 

pembuatan penelitian pemesanan makan 

berbasis web ini bisa memudahkan para 

pengguna maupun pembaca untuk bisa 

jadi bahan penelitian berikutnya. 

 

II. METODE 

Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode model air terjun (waterfall). 

Model air terjun Waterfall menyediakan 

pendekatan alur hidup perangkat lunak 

secara terurut dimulai analisis, desain, 

implementasi, pengujian, dan tahap 

pendukung. (Destiana, 2014) 

2.1 Perencanaan/ Planning 

  Pada tahap awal ini yang 

dilakukan adalah planning dalam tahap 

ini ada menyiapkan segala yang 

dibutuhkan untuk penelitian seperti 

menganalisa idetifikasi masalah dan 

pengumpulan data. Yang pertama adalah 

merumuskan masalah yang akan 

dijadikan sebagai objek penelitian. 

Perumusan masalah dilakukan dengan 

melihat kondisi aktual di lapangan. 
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Setelah masalah dirumuskan langkah 

selanjutnya adalah menentukan tujuan 

dari penelitian. Tujuan penelitian ini 

merupakan sasaran yang nantinya ingin 

diwujudkan dari penyelesaian 

permasalahan yang diteliti.  

Tahap berikutnya adalah 

pengumpulan data. Pada tahap ini 

metode melakukan observasi suatu 

tempat. Observasi digunakan untuk 

memperoleh dan mengumpulkan data 

yang dibutuhkan. Dengan cara 

penagamatan langsung dan melihat 

secara langsung proses pemesanan yang 

bejalan untuk mengetahui proses 

pemesanan yang sedang berjalan serta 

data-data yang digunakan dalam proses 

pemesanan.  

Dan untuk tahap selanjutnya 

yaitu study literatur. Tahap ini dilakukan 

peneliti sebagai referensi apakah 

literature sebelumnya dapat membantu 

mengembnagkan sistem yang 

diusulakan. Dan juga untuk 

membandingkan apakah sistem yang 

dikembangkan mempunyai kelebihan 

dengan sistem yang dibuat berdasarkan 

literatur sejenis tersebut. 

Adapun penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Fahmawati (2016) 

dengan judul “Perancangan Sistem 

Informasi Pemesanan Ketering Berbasis 

Web Pada Rumah Tosuka Tangerang” 

dapat disimpulkan bahwa dengan 

memanfaatkan teknologi internet 

informasi-informasi yang ada di Rumah 

Makan Tosuka bisa didapatkan dengan 

mudah dan juga dapat mempermudah 

pembeli dalam melakukan pemesanan 

katering.(Fatmawati, 2016) 

Dan penelitian kedua dilakukan 

oleh Imam Chairul Arifin, Sutariyani 

(2014) dengan judul “ Aplikasi 

pemesanan menu makanan Berbasis 

Client Server Smartphone Android dan 

Komputer”. Hasil dari penelitian ini 

adalah membuat sebuah Aplikasi 

Pemesanan Menu Makanan Berbasis 

Client Server Pada Smartphone Android 

Dan Komputer Berbasis Windows maka 

dapat mempercepat proses pemesanan 

dan pembayaran. Dengan menggunakan 

aplikasi ini pelayan tidak perlu menulis 

daftar menu makanan yang dipesan oleh 

customers(Imam, 2014) 

2.2 Analisis sistem 

. Dalam analisa sistem pemesanan 

yang berjalan saat ini melibatkan 

beberapa aktor yaitu pelayan rumah 

makan sebagai pengantar pesanan untuk 

pelanggan. Dalam Rumah Makan 

tersebut dalam proses pemesananya 

masih manual seperti rumah makan pada 

umumnya yang masih menggunakan 

nota pemesan menggunakan kertas dan 

untuk pembayarannya pun dikasir 
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menggunakan mesin kasir pada 

umumnya. Selain itu dalam proses 

pengcekan setiap oleh pemilik pun masih 

manual menggunakan pembekuan yang 

ditulis setiap harinnya. Untuk 

menjelaskan analisa sistem yang 

diberjalan saat ini akan di uraikan 

sebagai berikut : 

 

  Gambar 2.1 BPMN Sistem Pemesanan 

2.3 Perancangan atau desain sistem 

Pada tahap berikutnya dilakukan 

perancangan desain yang di usulkan 

pada pembuatan sistem informasi 

pemesanan seperti desain arsitektur 

sistem, pemodelan data dan proses 

menggunakan DFD (Data Flow 

Diagram) adalah suatu diagram yang 

menggunakan notasi-notasi untuk 

menggambarkan arus dari data sistem 

(Nugroho, 2014) dan ERD (Entity 

Relation Desain) desain database dan 

desain user interface.  

 

Gambar 2.2 Diagram Konteks 

2.4 Implementasi 

Pada tahap implementasi ini 

menjelaskan pemograman sistem 

informasi pemesanan makan pada 

Rumah makan berbasis web dengan 

membuat arsitektur sistem meliputi 

spesifikasi software dan hardware serta  

komunikasi data yang digunakan. 

Kemudian membuat suatu database 

yang dibuat menggunakan My SQL 

(My Structure Query Language)  

adalah sebuah perangkat lunak sistem 

manajemen basis data SQL (Anhar, 

2010) serta menggunakan bahasa 

pemograman PHP (hypertext 

Preprocessor) yaitu bahasa 

pemograman web server-side yang 

bersifat open source (Anhar, 2010) . 

Selanjutnya adalah tampilan input, 

output dan laporan yang sudah 

dibangun berupa sistem pemesanan 

makan pada Rumah Makan  

2.5 Pengujian 

Pada pengujian ini di lakukan 

menggunakan metode black box 

pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui fungsi dalan sistem 

informasi pemesanan apakah telah 

berjalan dengan benar atau kesalahan 

program yang dibuat. Dan memastikan 

output yang dihasilakna sesuai yang di 

inginkan. 
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III. HASIL DAN KESIMPULAN 

3.1 Arsitektur Sistem 

 

Gambar 3.1 Arsitektur Sistem 

Dari gambar arsitektur diatas 

sistem yang dibuat mempunyai 2 user 

yang terlibat yaitu kasir dan pelanggan. 

Kasir bertugas untuk mengelola menu 

yang akan dipesan oleh pelanggan 

sedangkan pelanggan sebagai orang 

yang memesan. Dimana  mereka 

bertransakasi melalui sebuah website 

yang terhubung dengan internet.. 

Website adalah kumpulan halaman-

halaman yang digunakan untuk 

menampilkan informasi teks, gambar 

animasi, dan suara baik yang bersifat 

statis maupun dinamsi.(Hidayat, 2010) 

Berikut penjelasan kebuthan software 

dan hardware : 

1. Kebutuhan software/ perangkat 

lunak: 

- OS Windows 7,8,10 

- Web server Apache v3.2.2 

- Software untuk database: My 

SQL 

- Web browser 

- Text editor : Sublime text 

- Aplikasi desain rancangan 

interface : pencil toll 

- Aplikasi desain proses sistem : 

comunda modeler 

2. Kebutuhan hardware / perangkat 

keras : 

- 2 buah (PC)  atau notebook 

- RAM 2gb 

- Hardisk 500 gb HDD 

- Prosesor intel Celeron 

3.2  Basisdata (Database) 

 

3.2  Gambar Relasi Antar Tabel 

 Relasi Database diatas  terdiri dari 

5 tabel dimana antar satu tabel dengan 

tabel yang lain saling berhubungan. 

Tabel-tebel diatas terdiri dari tabel 

user,tabel reservasi, tabel pesanan, tabel 

meja, tabel menu  

3.3 Tampilan program 

 

Gambar 3.4 Tampilan Reservasi Tempat 
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Pada reservasi tempat adalah 

tampilan dimana pelanggan memilih 

tempat yang akan di pesan dari jam 

reservasi, jumlah orang, sampai no meja 

 

Gambar 3.5 Tampilan Website Menu 

Pada tampilan menu disini 

pelanggan dapat memilih sesuai menu 

yang akan dipesan serta menentukan 

jumlah berapa menu yang akan dipesan.  

 

Gambar 3.6 Tampilan Form Pesan Menu 

Pada tampilan form pesan menu 

disini pelanggan dapat mengisi menu 

pesanan yang diinginkan dari mengisi id 

reservasi dan tanggal pesanan 

 

Gambar 3.7 Tampilan Detail Pesanan 

Pada tampilan Detail Pesanan ini 

berisikan detail pesanan yang sudah 

dipesan oleh pelanggan. Disini pelanggan 

dapat menghapus jika tidak jadi dipesan. 

 

Gambar 3.8  Tampilan Kelola Meja 

  Pada tampilan kelola data meja 

adalah tampilan dimana admin dapat 

mengelola meja seperti menambahkan no 

meja, mengubah status meja. 

 

Gambar 3.9 Tampilan Kelola Menu 

      Pada tampilan website kelola menu 

adalah tampilan dimana admin dapat 

mengedit menu pada nama menu, harga, 

dan juga foto menu  yang di tampilkan 

 

Gambar 3.10  Tampilan Kelola Pesanan 
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Pada tampilan website kelola 

pesanan ini adalah tdimana admin dapat 

mengelola pesanan pelanggan seperti 

menghapus pesanan pelanggan dan dapat 

mengubah status pemesanan pelanggan 

dari order,proses sampai selesai 

 

3.4 Pengujian Sistem 

Metode yang digunakan dalam 

pengujian perancangan ini adalah metode 

black box, metode ini fokus pada 

persyaratan fungsional dari perangkat 

lunak yang dirancang. Berdasarkan 

pengujian yang sudah dilakukan, maka 

pengujian black box pada Sistem 

Informasi Pemesanan Makanan berbasis 

web dijelaskan sebagai berikut : 

Tabel 5.1 Pengujian Black Box 

Aktivita

s 

Pengujia

n 

Realisasi 

yang 

diharapk

an 

Hasil 

Pengujian 

Kesimpul

an 

Masuk 

halaman 

awal web 

Menampil

kan 

halaman 

web ke 

halaman 

login 

Menampil

kan 

halaman 

web utama 

[ X ]  

Terima 

[     ]  

Ditolak         

 

Registras

i 

pendaftar

an untuk 

pelangga

n 

Menampil

kan 

halaman 

pendaftara

n untuk 

pelanggan 

Data 

pelanggan 

dapat 

masuk ke 

database 

[ X ]  

Terima 

[     ]  

Ditolak         

 

Login 

user dan 

admin 

Login 

berhasil 

dan dapat 

masuk ke 

halaman 

website 

Login 

dapat 

sesuai 

yang 

diinginkan 

[ X ]  

Terima 

[     ]  

Ditolak         

 

Pengujia

n 

Revervas

i tempat 

Data dapat 

terisi 

semua 

field dan 

dapat 

Data dapat 

masuk ke 

database 

[ X ]  

Terima 

[     ]  

Ditolak         

 

Aktivita

s 

Pengujia

n 

Realisasi 

yang 

diharapk

an 

Hasil 

Pengujian 

Kesimpul

an 

reservasi 

tempat 

Pengujia

n  

Tampilan 

Menu 

Data dapat 

terisi 

semua 

field dan 

memilih 

menu 

dengai 

sesuai 

Data dapat 

masuk ke 

database 

[ X ]  

Terima 

[     ]  

Ditolak         

 

Pengujia

n 

Tampilan 

Detail 

Pesanan 

Dapat 

menampil

kan 

pesanan 

yang 

sudah 

dipesan 

Data dapat 

masuk ke 

database 

[ X ]  

Terima 

[     ]  

Ditolak         

 

Pengujia

n Home 

Pada 

Admin 

Dapat 

mengelola 

data 

pelanggan 

Data dapat 

masuk ke 

database 

[ X ]  

Terima 

[     ]  

Ditolak         

Pengujia

n kelola 

meja 

Data dapat 

terisi 

semua 

filed dan 

dapat 

mengelol 

tempat 

meja 

Data dapat 

masuk ke 

database 

[ X ]  

Terima 

[     ]  

Ditolak         

 

Pengujia

n kelola 

menu 

Data dapat 

terisi 

semua 

filed dan 

dapat 

mengelola 

menu 

Data dapat 

masuk ke 

database 

[ X ]  

Terima 

[     ]  

Ditolak         

 

Pengujia

n kelola 

pesanan 

Data dapat 

terisi 

semua 

filed dan 

dapat 

mengelola 

pesanan 

Data dapat 

masuk ke 

database 

[ X ]  

Terima 

[     ]  

Ditolak         

 

Laporan 

Pesanan 

Dapat 

menampil

kan 

laporan 

pemesana

n 

Data dapat 

masuk ke 

database 

[ X ]  

Terima 

[     ]  

Ditolak         

 

Berdasarkan  hasil pengujian 

program yang telah diujikan pada sistem 

informasi pemesanan makanan berbasis 
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web diatas maka peneliti  dapat menarik 

kesimpulan bahwa sistem pemesanan ini 

diterima semua dan sudah berjalan secara 

fungsional dan mengeluarkan informasi 

sesuai dengan yang diharapkan oleh 

peneliti. 

 

IV. PENUTUP 

Dari penelitian yang sudah 

dilakukan oleh penelitian maka dapat 

disimpulkan bahwa dengan pengunaan 

sistem yang masih manual maka 

kurangnya efesien dalam proses 

pemesanan yang ada pada Rumah Makan 

tersebut. Maka dibuatlah Sistem 

Informasi Pemesanan Makanan pada 

Rumah Makan berbasis web yang 

diharapkan dapat membantu proses 

pemesanan dengan mudah dan cepat. 

Pada sistem informasi pemesanan ini 

pelanggan lebih mudah dalam memesan 

untuk reservasi tempat dan juga menu 

makanan. 

Sistem informasi pemesanan 

makanan berbasis web ini menggunkan 

bahasa pemograman PHP dan database 

MySQL dengan apache sebagai 

localserver. Hasil pengujian 

menggunakan metode black box telah 

berjalan sesuai dengan rencana dan hasil 

yang sesuai. 
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