BAB II
LANDASAN TEORI
2.1

Tinjauan Studi
Beberapa referensi penelitian yang berkaitan dengan objek pembahasan-

pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Busran, S.Pd., M.T., Anggraini,
Wina. (2016) dengan judul “Perancangan Aplikasi Pemesanan Makanan dan
Minuman Berbasis Sistem Operasi Android (Studi Kasus: Pecel Lele Lela)”. Dalam
penelitian dikatakan bahwa Pecel Lele Lela masih menggunakan cara manual untuk
pemesanan yang dimana memiliki kendala-kendala antara lain: adanya pemesanan
yang rangkap (redudansi), tidak urutnya pemesanan dan pena atau kertas
pemesanan yang habis. Dari permasalahan penulis merancang aplikasi pemesanan
menu makanan dan minuman menggunakan metode waterfall model dengan
aplikasi berbasis sistem operasi android yang dapat membantu perusahaan rumah
makan Pecel Lele Lela untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan proses
pemesanan tanpa harus mencatat pesanan tersebut kedalam kertas terlebih dahulu,
pada aplikasi ini proses pemesanan langsung bisa dilakukan pada smartphone yang
disediakan untuk pelayan.
Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Prasasti, Emsi. dkk (2014) dengan
judul “Aplikasi Mobile Berbasis Android Untuk Pemesanan Menu Pada Warung
Kopi Cianjur”. Dalam penelitian Warung Kopi Cianjur mencatat pesanan
pelanggan menggunakan nota daftar pesanan rangkap dua. Pesanan yang tercatat
pada nota tersebut selanjutnya akan diserahkan ke bagian dapur sebagai dasar
perintah pembuatan menu sesuai dengan pesanan pelanggan. Aplikasi dibangun
menggunakan Android Native dan My SQL sebagai penyimpanan. Metode
perancangan yang digunakan yaitu Waterfall Model dengan alat bantu Unified
Modelling Language (UML) dalam menggambarkan perancangan sistem perangkat
lunak tersebut. Penulis akan membangun aplikasi mobile berbasis android yang
dapat menggantikan nota daftar pesanan dan dapat menjadi media server sebagai
penghubung antara pelayan dengan bar/kitchen.
Penelitian yang pernah pula dilakukan oleh Kusumawaty, Anggia. (2012)
dengan judul “Aplikasi Pemesanan Makanan Pada Restoran Berbasis Android
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Dan PHP Menggunakan Protokol Json”. Dalam penelitiannya penulis membuat
sistem secara online menggunakan protokol JSON (JavaScript Object Notation)
yaitu suatu format ringkas pertukaran data komputer untuk dapat mempercepat
proses penyampaian daftar pesanan pengunjung ke bagian dapur sehingga
memberikan keuntungan serta kemudahan dalam penghematan waktu dan
penghematan tenaga kerja pelayan.
Penelitian-penelitian diatas merumuskan suatu penyelesaian masalah yang
sama yaitu membangun sebuah sistem aplikasi berbasis android guna memudahkan
proses penyampaian nota daftar pesanan pelanggan ke bagian dapur agar nota daftar
pesanan tidak bertumpuk terutama pada saat ramai pengunjung.
Dari beberapa tinjauan studi yang telah dilakukan, maka dari hal inilah
penulis melakukan suatu pengembangan mengenai cara pemesanan menu yang
nantinya dapat membantu pelanggan yang akan melakukan pemesanan menu serta
memudahkan pelayan dalam pencatatan menu. Perancangan sistem informasi ini
bertujuan untuk mempermudah sistem dan alur kerja karyawan, serta memberikan
manfaat yang lebih terhadap perusahaan/restoran dan meningkatkan kepuasan
pelanggan.
2.2

Tinjauan Pustaka

2.2.1 Sistem Informasi
Sistem merupakan kumpulan orang yang saling bekerja sama dengan
ketentuan-ketentuan aturan yang sistematis dan terstruktur untuk membentuk satu
kesatuan yang melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai tujuan. Sistem memiliki
beberapa karakteristik atau sifat yang terdiri dari komponen sistem, batasan sistem,
lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan sistem, keluaran sistem,
pengolahan sistem dan sasaran sistem. Sedangkan informasi adalah data yang
diolah menjadi lebih berguna dan berarti bagi penerimanya, serta untuk mengurangi
ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai suatu keadaan.
Sistem informasi merupakan suatu kombinasi teratur dari orang-orang, hardware,
software, jaringan komunikasi dan sumber daya data yang mengumpulkan,
mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. [4]
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2.2.2 Perancangan
Perancangan sebagai suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendesain
sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan
yang diperoleh dari pemilihan alternatif sistem yang terbaik. Al-Bahra Bin
Ladjamudin (2005:39).
Definisi diatas memberikan kesimpulan bahwa perancangan merupakan suatu
pola yang dibuat untuk mengatasi masalah yang dihadapi perusahaan atau
organisasi setelah melakukan analisis terlebih dahulu.
2.2.3 Pemesanan Menu
Pemesanan atau Taking Order di restoran menurut Sumarno (2009) adalah
kegiatan menerima dan mencatat pesanan tamu. Dalam hal ini makanan dan
minuman yang selanjutnya akan diteruskan ke bagian yang terkait, antara lain
dapur, bar, dan kasir. Taking Order meliputi beberapa kegiatan antara lain:
a. Menampilkan informasi yang akurat mengenai semua makanan dan minuman
yang tersedia di daftar menu.
b. Mencatat menu yang dipesan, jumlah yang dipesan, nama pemesan, nomor
meja, harga dan total harga.
c. Mengkonfirmasi pesanan pelanggan yang dilakukan oleh pelayan/admin.
d. Meneruskan pesanan ke bagian dapur atau bar/kitchen. [5]
e. Memberikan informasi beban biaya pajak/PPN.
Pemesanan menu dalam penelitian ini menggambarkan sistem informasi
pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan melalui aplikasi mobile Android.
2.2.4 Mobile
Mobile dapat diartikan sebagai perpindahan yang mudah dari satu tempat ke
tempat yang lain, misalnya telepon mobile berarti bahwa terminal telepon yang
dapat berpindah dengan mudah dari satu tempat ke tempat lain tanpa terjadi
pemutusan atau terputusnya komunikasi. [6]
2.2.5 Android
Android merupakan sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis
linux yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. Android
menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi
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mereka. Awalnya, google Inc. membeli android Inc, pendatang baru yang membuat
peranti lunak untuk ponsel.
Kelebihan dari android yaitu:
1. Complete Platform
Menyediakan tools yang berguna untuk membangun sebuah aplikasi yang
kemudian aplikasi tersebut dapat lebih dikembangkan lagi oleh para
developer.
2. Open Source Platform
Mudah dikembangkan oleh para developer karena bersifat terbuka.
3. Free Platform
Developer dengan bebas bisa mengembangkan, mendistribusikan dan
memperdagangkan sistem operasi Android tanpa harus membayar royalty
untuk memdapatkan license. [7]
2.2.6 Android Studio
Android Studio yaitu Lingkungan Pengembangan Terpadu - Integrated
Development Environment (IDE) untuk pengembangan aplikasi Android,
berdasarkan IntelliJ IDEA. Selain merupakan editor kode IntelliJ dan alat
pengembang yang berdaya guna, Android Studio menawarkan fitur lebih banyak
untuk meningkatkan produktivitas saat membuat aplikasi Android, yaitu:
1.

Sistem versi berbasis Gradle yang fleksibel.

2.

Emulator yang cepat dan kaya fitur.

3.

Lingkungan yang menyatu untuk pengembangan bagi semua perangkat
Android.

4.

Instant Run untuk mendorong perubahan ke aplikasi yang berjalan tanpa
membuat APK baru.

5.

Template kode dan integrasi GitHub untuk membuat fitur aplikasi yang sama
dan mengimpor kode contoh.

6.

Alat pengujian dan kerangka kerja yang ekstensif.

7.

Alat Lint untuk meningkatkan kinerja, kegunaan, kompatibilitas versi, dan
masalah-masalah lain.

8.

Dukungan C++ dan NDK.
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9.

Dukungan bawaan

untuk

Google Cloud

Platform, mempermudah

pengintegrasian Google Cloud Messaging dan App Engine. [8]
2.2.7 Firebase
Firebase dalam lingkup ilmu teknologi merupakan layanan dari Google
berbasis Backend as a Service (BaaS) untuk memudahkan pengembang aplikasi
dalam mengembangkan bagian backend seperti penyimpanan, analisa data, analisa
galat, dan lain sebagainya dengan lebih mudah dan cepat. Firebase merupakan
sebuah perusahaan yang diakuisisi oleh Google pada tahun 2014 kemudian Google
menggabungkan layanan Firebase dengan layanan Google Cloud Platform. [9]
Struktur data yang dimiliki Firebase adalah Realtime Database yang
merupakan sebuah NoSQL database sehingga memiliki fungsi dan optimasi yang
berbeda dibanding dengan relational database. Pada Realtime Database, data
disimpan sebagai JSON objects, sehingga struktur data yang disimpan pada
database ini berupa JSON tree. Tidak seperti SQL database yang terdapat tabeltabel atau records. Ketika data ditambahkan ke JSON tree, itu akan menjadi sebuah
node di dalam struktur JSON yang ada dengan sebuah associated key yang mana
dapat berupa user id, semantic names, atau dapat dibuat secara otomatis dengan
push(). [10]
Contoh sederhana dari struktur JSON tree.
{
"notes": {
"xxxxxx": {
"title": "What is Lorem Ipsum?",
"content": "Lorem Ipsum is simply dummy text of the print..."
},
"yyyyyy": {
"title": "Why do we use it?",
"content": "It is a long established fact that a reader ..."
},
"zzzzzzz": { ... }
}
}
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Ada dua cara akses Firebase ke aplikasi yaitu:
1. Menggunakan Firebase Assistant, untuk membuka Firebase Assistant di
Android Studio:
a. Klik Tools > Firebase untuk membuka jendela Assistant.
b. Klik untuk memperluas salah satu fitur yang terdaftar (misalnya,
Analytics), kemudian klik link tutorial yang tersedia (misalnya, membuat
Log peristiwa Analytics).
c. Klik tombol Connect to Firebase untuk menghubungkan ke Firebase dan
tambahkan kode yang diperlukan untuk aplikasi.
2. Menambahkan Firebase secara manual, untuk membuat project Firebase:
a. Buat project Firebase di Firebase console. Klik Tambahkan project.
Masukkan nama project untuk membuat project baru.
b. Lalu klik Buat project untuk mulai memberikan resource bagi project
Anda. [11]
2.2.8 Kotlin
Kotlin dapat diartikan sebagai bahasa pemrograman dengan pengetikan statis
yang berjalan pada Java Virtual Machine (JVM) atau menggunakan kompiler lintas
platform seperti LLVM. Kotlin memiliki keunggulan mudah dalam pengkoreksian
kode dan menjaga peforma kode sambil menjaga kode sumber tetap ringkas, serta
Kotlin mendukung gaya pemrograman object-oriented dan pemrograman
functional. Kotlin juga bahasa pemrograman yang mudah dipelajari, sederhana, dan
efisien karena syntax Kotlin yang mudah untuk dibaca.
Berikut merupakan fitur unggulan dari bahasa pemrograman Kotlin, antara
lain ringkas, aman, dapat dioperasikan secara bersilangan dengan bahasa
pemrograman Java, dan dapat digunakan di banyak tool khususnya Integrated
Development Environment (IDE) seperti IntelliJ IDEA, Android Studio 3, dan
Eclips.
Kotlin dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi untuk banyak platform
seperti backend untuk aplikasi web (Server-side), Android, dan Desktop.
Pengembangan aplikasi Android menggunakan bahasa pemrograman Kotlin mulai
banyak digunakan sejak diumumkannya dukungan terhadap Kotlin sebagai bahasa
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pemrograman yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi Android pada acara
Google I/O 2017. [12]
2.2.9 Unified Modelling Language (UML)
UML merupakan singkatan dari Unified Modelling Language yang berarti
bahasa pemodelan standar. Chonoles (2003) mengatakan sebagai bahasa, berarti
UML memiliki sintaks dan sistematik. Ketika kita membuat model menggunakan
konsep UML ada aturan-aturan yang harus diikuti. Bagaimana elemen pada modelmodel yang kita buat berhubungan satu dengan lainnya harus mengikuti standar
yang ada. UML bukan hanya sekadar diagram, tetapi juga menceritakan
konteksnya. [13]
Tabel 2.1 Konsepsi dasar UML
Diagrams
Main Concepts

Major Area

View

Structural

Static view

Class

Class,

association,

diagram

generalization, dependency,
realization, interface

Use case

Use

case Use case, actor, association,

diagram

extend, include, use case
generalization

Dynamic

Implementation

Component

Component,

view

diagram

dependency, realization

Deployment view

Deployment

Node,

diagram

dependency, location

State

machine Statechart

State,

interface,

component,

event,

view

diagram

action

Activity view

Activity

State,

diagram

complemention

transition,

activity,
transition,

fork, join
Interaction view

Sequence

Interaction, object, message,

diagram

activation

Collaboration Collaboration,
diagram

interaction,

collaboration role, message
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Model

Model

Class

Package, subsystem, model

management management view diagram
Extensibility All

All

Constraint,

stereotype,

tagged values

2.2.9.1 Use Case Diagram
Use case diagram digunakan untuk menggambarkan fungsionalitas yang
diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah “apa” yang diperbuat
sistem, dan bukan “bagaimana”. Sebuah use case merepresentasikan sebuah
interaksi antara aktor dengan sistem. Use case merupakan sebuah pekerjaan
tertentu, misalnya login ke sistem, meng-create sebuah daftar belanja, dan
sebagainya. Seorang/sebuah aktor adalah sebuah entitas manusia atau mesin yang
berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. [14]
Sebuah use case dapat meng-include fungsionalitas use case lain sebagai
bagian dari proses dalam dirinya. Secara umum diasumsikan bahwa use case yang
di-include akan dipanggil setiap kali use case yang meng-include dieksekusi secara
normal. Sebuah use case dapat di-include oleh lebih dari satu use case lain,
sehingga duplikasi fungsionalitas dapat dihindari dengan cara menarik keluar
fungsionalitas yang common.
Sebuah use case juga dapat meng-extend use case lain dengan behaviour-nya
sendiri. Sementara hubungan generalisasi antar use case menunjukkan bahwa use
case yang satu merupakan spesialisasi dari yang lain. [14]
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Gambar 2.1 Contoh Use Case Diagram
2.2.9.2 Class Diagram
Class yaitu sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan
sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek.
Class menggambarkan keadaan (atribut/properti) suatu sistem, sekaligus
menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut (metoda/fungsi).
Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan
objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan
lain-lain.
Class memiliki tiga area pokok:
1. Nama (dan stereotype)
2. Atribut
3. Metoda
Atribut dan metoda dapat memiliki salah satu sifat berikut:
1. Private, tidak dapat dipanggil dari luar class yang bersangkutan
2. Protected, hanya dapat dipanggil oleh class yang bersangkutan dan
anak-anak yang mewarisinya
3. Public, dapat dipanggil oleh siapa saja [14]
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Gambar 2.2 Contoh Class Diagram
2.2.9.3 Acticity Diagram
Activity diagrams dipergunakan sebagai alat untuk menggambarkan
berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masingmasing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka
berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin
terjadi pada beberapa eksekusi.
Activity diagram merupakan state diagram khusus, di mana sebagian besar
state adalah action dan sebagian besar transisi di-trigger oleh selesainya state
sebelumnya (internal processing). Oleh karena itu activity diagram tidak
menggambarkan behaviour internal sebuah sistem (dan interaksi antar subsistem)
secara eksak, tetapi lebih menggambarkan proses-proses dan jalur-jalur aktivitas
dari level atas secara umum.
Activity diagram dapat dibagi menjadi beberapa object swimlane untuk
menggambarkan objek mana yang bertanggung jawab untuk aktivitas tertentu. [14]
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Gambar 2.3 Contoh Activity Diagram dengan Swimlane
2.2.9.4 Sequence Diagram
Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di
sekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa message yang
digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atar dimensi vertikal
(waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang terkait).
Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau
rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respons dari sebuah event untuk
menghasilkan output tertentu. Diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut,
proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan output apa yang
dihasilkan. [14]
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Gambar 2.4 Contoh Sequence Diagram
2.3

Kerangka Pemikiran
Dalam perancangan Aplikasi Sistem Informasi Pemesanan Menu Makanan

dan Minuman berbasis Android pada MBS Bistro Café Jepara akan menggunakan
jenis metode Waterfall yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tentang
proses pemesanan menu yang dilakukan oleh pelanggan secara berurutan dan cepat.
Perancangan sistem informasi ini bertujuan untuk mempermudah sistem dan alur
kerja

karyawan,

serta

memberikan

manfaat

yang

lebih

terhadap

perusahaan/restoran dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Waterfall Model
menjalankan metodenya melalui tahap demi tahap serta harus menunggu selesainya
tahap sebelumnya dan berjalan berurutan sehingga dapat mempermudah dalam
penyelesaian perancangan aplikasi.
Kerangka pemikiran yang diajukan adalah sebagai berikut:
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Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran

