BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Bahan dan Alat Penelitian
Bahan dan alat merupakan hal yang dibutuhkan dalam penelitian pada
Restoran Joglo Tiga Putri berikut merupakan bahan dan alat yang digunakan dalam
penelitian ini.
3.1.1

Bahan Penelitian
Bahan yang digunakan pada penelitian ini merupakan data yang terkait

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Restoran Joglo Tiga Putri yaitu
mencakup :
1. Wawancara dengan pemilik Restoran Joglo Tiga Putri Tubanan tentang
bagaimana sistem pemesanan reservasi tempat dan menu makanan yang
berjalan saat ini
2. Denah lokasi tata letak meja pada restoran
3. Data menu makanan dan harga
4. Data paket menu yang sedang promo
3.1.2

Alat Penelitian
Dalam penelitian ini alat yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Perangkat Keras (Hardware)
1. Laptop dengan Processor Intel Celeron N4100
2. Memory 4 GB
3. SSD 237 GB
4. Printer
5. Koneksi dengan internet
B. Perangkat Lunak (Software)
1. Sistem Operasi Microsoft Windows 10 Home Single Language
2. Microsoft Office 2016
3. MySQLi
4. Sublime Text 3
5. Xampp
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6. Web Browser
7. Hosting
3.2 Prosedur Penelitian
Dalam penelitian ini, terdapat beberapa tahapan prosedur penelitian yang
dilakukan diantaranya yaitu, observasi dan pengumpulan data penelitian, Analisa
data, Perancangan dan desain sistem, implementasi sistem, pengujian sistem serta
evaluasi dan perbaikan sistem. Prosedur penelitian yang dilakukan oleh penulis
dapat dilihat pada gambar 3.1 sebagai berikut:

Gambar 3. 1 Prosedur penelitian
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Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing tahapan prosedur
penelitian yaitu:
1. Pengumpulan Data
Pengumpulan data yaitu kegiatan mencari pada suatu lapangan yang
digunakan untuk menjawab suatu permasalahan. Untuk memperoleh data yang
akurat dan tepat dengan cara observasi, wawancara dan studi literatur. Berikut
merupakan penjelasan singkat tentang pengumpulan data yang dilakukan oleh
penulisan, untuk detailnya akan dijelaskan pada sub bab metode pengumpulan
data.
2. Analisis Data
Setelah tahapan pengumpulan data dilanjutkan dengan analisis data.
Analisis data merupakan sebuah proses pemeriksaan, pembersihan transformasi
dan pemodelan data yang bertujuan untuk menemukan informasi yang berguna.
Pada Restoran Joglo Tiga Putri ditemukan kendala data pelanggan tidak terekam
dengan baik, kesalahan penjadwalan saat reservasi, pelanggan harus datang ke
Restoran untuk melakukan reservasi tanpa tahu kekosongan jadwal pada hari dan
jam yang diinginkan.
Analisis sistem lama merupakan tahapan analisa data pada sistem yang
berjalan saat ini. Sistem lama atau sistem yang berjalan saat ini pada Restoran Joglo
Tiga Putri menggunakan pemesanan dengan cara data langsung ke restoran atau
melakukan pemesanan via WA banyak kendala yang dialami pelanggan yang
dialami pelanggan mulai dari harus datang langsung ke restoran sampai tidak dapat
memesan meja yang diinginkan. Penjelasan analisis sistem yang berjalan dapat
dilihat pada gambar 3.2 berikut ini:
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Gambar 3. 2 FOD sistem yang berjalan
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3. Perancangan dan Desain Sistem
Setelah dilakukan proses analisis data, tahapan selanjutnya adalah
perancangan dan desain sistem. Pada tahap ini akan dilakukan perancangan sistem
dengan alat dan bahan yang sudah disebutkan, sistem dirancang dengan
menggunakan model sistem Flowchart, Flowchart Document, ERD dan Diagram
Context. Untuk perancangan yang lebih detainya akan dibahas pada bab
perancangan database.
4. Implementasi Sistem
Setelah dilakukan perancangan dan desain sistem tahapan selanjutnya
adalah

implementasi

sistem.

Implementasi

sistem

merupakan

tahapan

pengaplikasian sistem baru dalam bentuk web menggunakan bahasa pemrograman
PHP Myadmin dan pembuatan database menggunakan MySQL.
5. Pengujian Sistem
Setelah tahap implementasi yang dilakukan selanjutnya adalah tahap
pengujian sistem yang sudah dibangun. Untuk menguji apakah sistem terjadi
kesalahan dan kegagalan, pengujian program

akan dilakukan dengan

menggunakan black box testing untuk memastikan program berjalan sesuai dengan
yang diharapkan. Selain pengujian sistem dilakukan juga pengukuran CRM pada
sistem untuk mengukur kelayakan CRM dengan cara
6. Evaluasi dan Perbaikan Sistem
Tahap akhir dari prosedur penelitian yaitu tahap evaluasi dan perbaikan
sistem. Tahap evaluasi pada tahapan ini adalah untuk mengetahui sistem berfungsi
sesuai yang diharapkan atau tidak, jika terjadi kesalahan maka akan dilakukan
perbaikan sistem.
3.3 Metode Pengumpulan Data
Pada tahun ini metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang
dibutuhkan menggunakan 3 metode yaitu metode observasi, metode wawancara
dan metode studi kasus.
3.3.1

Observasi
Observasi merupakan metode pengamatan dan pencatatan pada suatu

masalah. Langkah ini bertujuan untuk pengumpulan data dan memahami mengenai

29

subjek dan objek yang sedang diteliti dengan cara melakukan pengamatan secara
langsung di lapangan yaitu dengan penulis datang langsung dan mengamati alur
kerja pada Restoran Joglo Tiga Putri.
3.3.2

Wawancara
Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab

langsung dengan pemilik/admin dan karyawan Restoran Joglo Tiga Putri terkait
tujuan penelitian.
3.3.3

Studi Kasus
Studi Literatur merupakan metode pengumpulan data dengan cara

memperoleh teori yang sesuai dan dapat digunakan sebagai landasan teori dan
kerangka dalam penelitian. Dengan cara membaca buku dan jurnal yang berkaitan
dengan tema Customer Relationship Management dan Sistem Informasi Reservasi
Restoran.
3.4 Metode Pengembangan Perangkat Lunak
Pada tahap metode pengembangan perangkat lunak metode yang penulis
gunakan untuk penelitian ini adalah dengan pengembangan metode Waterfall.
Metode Waterfall merupakan salah satu siklus hidup klasik (Classic life cycle).
Berikut adalah gambar tahapan metode waterfall,dapat dilihat pada gambar 3.3
dibawah ini :

Gambar 3. 3 Metode waterfall
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Berikut ini merupakan penjelasan dari tahapan alur penelitian menggunakan
metode waterfall yaitu:
1. Analisis Kebutuhan
Sebelum dilakukannya pengembangan perangkat lunak, penting untuk
mengetahui serta memahami informasi tentang kebutuhan pengguna terhadap
sebuah sistem. Pengumpulan informasi bisa dengan cara observasi, wawancara dan
mencari studi literatur yang tepat pada Restoran Joglo Tiga Putri Tubanan.
Kemudian setelah didapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan
perangkat lunak restoran selanjutnya dilakukan analisis kebutuhan pengguna pada
perangkat lunak yang akan dikembangkan.
2. Desain Sistem
Pada tahap ini merupakan tahap perancangan sistem dengan cara informasi
kebutuhan

pengguna

dianalisa

untuk

diimplementasikan

pada

desain

pengembangan sistem. Tahapan ini adalah pembuatan perancangan desain
database, perancangan desain sistem dan pembuatan desain antarmuka (interface).
3. Implementasi
Pada tahap merupakan tahap pemrograman. Perancangan perangkat lunak
akan direalisasikan sebagai program atau unit program, yang kemudian akan
diimplementasikan pada bentuk web.
4. Integrase dan Pengujian
Tahap ini merupakan tahapan pengujian pada setiap unit sistem kemudian
dilakukan pemeriksaan serta pengujian secara keseluruhan pada sistem untuk
mengetahui kemungkinan adanya kegagalan sistem.
5. Pemeliharaan
Pada tahap terakhir metode waterfall, yaitu tahapan pemeliharaan yang
dilakukan jika ada pembaruan sistem atau peningkatan sistem sebagai kebutuhan
baru pada sistem tersebut.
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3.5 Analisis Kebutuhan
3.5.1. Analisis Kebutuhan Fungsional
Analisis kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang berisikan
proses/layanan sistem yang harus ada dan harus terpenuhi pada sistem reservasi
restoran antara lain :
1. Sistem yang dapat membantu melakukan pemesanan meja dan makanan pada
restoran Joglo Tiga Putri
2. Memudahkan pembayaran tanpa harus datang ke restoran
3. Pelanggan dapat dengan bebas memberikan saran yang membangun terhadap
pelayanan tanpa menyinggung dengan menggunakan aplikasi pada bagian
kotak saran
4. Banyak diskon yang diberikan kepada pelanggan lama yaitu fitur poin dan fitur
diskon pada setiap tiga kali pemesanan
3.5.2. Analisis Kebutuhan Non Fungsional
Pada analisis kebutuhan non fungsional merupakan analisis kebutuhan yang
menggambarkan keadaan sistem yang digunakan seperti perangkat keras
(hardware) dan perangkat lunak (software) sebagai bahan analisis dalam
perancangan sistem. Analisis kebutuhan non fungsional dapat dilihat pada tabel 3.1
sebagai berikut :
Tabel 3. 1 Tabel analisis kebutuhan non fungsional
No

Jenis

Keterangan

Perangkat Keras
1

Komputer / Laptop

3

Printer

Untuk pembuatan program
Mencetak

berkas

yang

diperlukan
Perangkat Lunak

1

Sistem Operasi

2

Xampp control panel

Microsoft Windows 10 Home
Single Language
Untuk menjalankan server lokal
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3

MySQLi

4

Sublime Text 3

5

Web Browser

6

Web Hosting

7

Data Restoran Joglo Tiga Putri

Untuk membuat database dan
tabel
Untuk

memasukkan

kode

program
Google Chrome
Untuk publikasi aplikasi ke
dalam bentuk online
Sebagai Inputan database

3.6 Perancangan
3.6.1

Perancangan Database
Perancangan database merupakan bagian penting dalam suatu perancangan

sistem. Perancangan database menentukan isi serta pengaturan data dalam suatu
rancangan. Berikut merupakan gambaran dari perancangan database reservasi
Restoran Joglo Tiga Putri yang terdiri dari Entity Relationship Diagram (ERD) dan
struktur tabel.
1.

Entity Relationship Diagram (ERD)
Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan salah diagram atau

gambar yang dapat digunakan untuk menampilkan suatu desain database yang telah
dibuat, disimpan, serta dipakai pada suatu sistem. ERD pada sistem informasi
reservasi restoran Joglo Tiga Putri dapat dilihat pada gambar 3.4 berikut ini :
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Gambar 3. 4 Entity Relationship Diagram (ERD)
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2.

Struktur Tabel
Struktur tabel merupakan penjelasan tabel database pada sistem yang

dibangun terdapat beberapa tabel pada sistem reservasi Restoran Joglo Tiga Putri
diantaranya yaitu tabel detail pemesanan, tabel meja, tabel pemesanan, tabel produk
tabel request, tabel tukar poin dan tabel user. Berikut merupakan penjelasan pada
setiap tabel, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 3. 2 Tabel detail pemesanan
No

Field Name

Type

Width

Keterangan

Contoh

1.

nomor

Int

11

Primary key

120

2.

id_pemesanan

Varchar

11

Forigen key

TRA001

3.

id_produk

Varchar

5

Forigen key

PR002

4.

qty

Int

11

1

Tabel 3. 3 Tabel kategori
No

Field Name

Type

Width

Keterangan

5

Primary key

1.

id_kategori

Int

2.

nama_katagori

Varchar 15

Contoh
5
Ayam

Tabel 3. 4 Tabel meja
No

Field Name

Type

Width

Keterangan
Primary key

Contoh

1.

id_meja

Varchar 11

2.

nama_meja

Varchar 30

Meja 1

3.

status

Int

10

11

MEJ001

Tabel 3. 5 Tabel pembayaran
No

Field Name

Type

Width

Keterangan

1.

id_pembayaran

int

2.

id_pemesanan

Varchar 10

3.

photo

text

4.

status

int

Contoh

5

Primary key

5

Forigen key

TRA001
Gambar

11

1
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Tabel 3. 6 Tabel Pemesanan
No

Field Name

Type

Width

Keterangan

Contoh

1.

id_pemesanan

Varchar 11

Primary key

TRA001

2.

id_user

Varchar 10

Forigen key

AK002

3.

nama_pemesan

Varchar 30

Julia

4.

no_hp

Text

087865013865

5.

id_meja

Varchar 11

MEJ002

6.

jml_kursi

Int

4

7.

bayar

8.

cash

9.

cashback

2

Decima

39000

10,0

l
Decima

40000

10,0

l
Decima

1000

10,0

l

‘1’,
10.

Status

4

’2’,

Enum

’3’
11.

tgl_pesan

Datetim

2021-09-17

e

Tabel 3. 7 Tabel produk
No

Field Name

Type

Width

Keterangan

1.

id_produk

Varchar 5

2.

nama_produk

Varchar 30

3.

id_katagori

int

4.

Harga

decimal 10,0

5000

5.

gambar

Text

gambar

6.

Poin

Int

5

5

Primary key

Contoh
PR001
Susu anget

Forigen key

6

1
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Tabel 3. 8 Tabel rating
No

Field Name

Type

Width

Keterangan

Contoh

1.

id_rating

int

6

Primary key

1

2.

Id_user

Varchar

10

Forigen key

AK002

3.

Id_pemesanan

varchar

10

Forigen key

TRA005

4.

penilaian

int

10

5

Tabel 3. 9 Tabel request
No

Field Name

Type

Width

Keterangan

Contoh

1.

Id_request

Varchar 10

Primary key

1

2.

Id_pemesanan

Varchar 10

Forigen key

TRA004

3.

alasan

Text

4.

status

Int

Anak sakit
1

1

Tabel 3. 10 Tabel saran
No

Field Name

Type

Width Keterangan

1.

Id_saran

Int

10

Primary key

1

2.

Id_user

Varchar 10

Forigen key

AK001

3.

pesan

Text

Porsi makanan perlu
ditambahkan

Tabel 3. 11 Tabel tukar poin
No

Field Name

Type

Width Keterangan

Contoh

1.

Id_tukar

int

11

Primary key

2.

id_user

Varchar 10

Forigen key

AK002

3.

id_produk

Varchar 10

Forigen key

PR001

Tabel 3. 12 Tabel user
No
1.

Field Name
id_user

Type
Varchar 5

Width

Keterangan
Primary key

Contoh
AK001
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3.

2.

nama

Varchar 30

Lilis

3.

no_hp

Text

087865013865

4.

email

Text

lilis31@gmail.com

5.

alamat

Text

Tubanan rt 6 rw 4

6.

username

Text

Lilis31

7.

password

Text

3108

8.

gambar

Text

gambar

9.

level

Enum

‘1’,’2’,’3’

2

10.

poin

Int

5

1

Relasi Tabel
Relasi tabel merupakan hubungan antar tabel hubungan relasi ini

menampilkan hubungan antar tabel yang satu dengan tabel yang lain. Relasi tabel
berfungsi untuk mengatur operasi pada database. Berikut relasi tabel pada database
sistem informasi reservasi Restoran Joglo Tiga Putri yang akan dijelaskan pada
gambar 3.5 sebagai berikut :

Gambar 3. 5 Relasi tabel
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3.6.2

Perancangan Sistem
Pada perancangan sistem yang penulis usulkan, perancangan sistem dibuat

dengan menggunakan flowchart sistem yang diusulkan, context diagram, DFD
level 0 yang diusulkan dan DFD level 1.
1.

Flowchart Sistem Yang Diusulkan
Flowchart sistem yang diusulkan berguna untuk memahami langkah-

langkah sistem yang akan dibuat dalam penelitian ini. Flowchart dokumen sistem
yang diusulkan dapat dilihat pada gambar 3.6 berikut ini :
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Gambar 3. 6 Flowchart sistem yang diusulkan
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2.

Context Diagram
Context Diagram merupakan suatu diagram yang mencakup suatu proses

dan menjelaskan tentang ruang lingkup pada sistem. Context Diagram menyajikan
keseluruhan gambaran pada suatu sistem. Pada Context Diagram hanya
diperbolehkan terdapat satu proses serta sistem dikontrol oleh boundary (bisa
ditampilkan dengan garis putus). Context diagram sistem informasi reservasi
restoran Joglo Tiga Putri dapat dilihat pada gambar 3.7 berikut ini :

Gambar 3. 7 Context diagram

3.

DFD Level 0
DFD level 0 merupakan diagram yang menampilkan sistem hubungan

eksternal entitas. Semua entitas pada DFD level 0 termasuk juga aliran data akan
arahkan ke sistem. Pada DFD Level 0 tidak ada informasi data yang tersimpan serta
diagram tergolong sangat sederhana. DFD Level 0 dari sistem informasi reservasi
restoran Joglo Tiga Putri dapat dilihat pada gambar 3.8 sebagai berikut:
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Gambar 3. 8 DFD level 0
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4.

DFD Level 1
DFD level 1 merupakan tahapan lanjutan dari DFD Level 0, yaitu semua

proses pada DFD Level 0 akan dirinci sehingga lebih lengkap dan detail. Proses
utama pada DFD Level 1 akan dipecah pecah menjadi sub proses. Berikut ini
merupakan gambaran DFD Level 1 dari sistem informasi reservasi restoran Joglo
Tiga Putri:

Pada DFD level 1 proses 1 ini setiap proses dijelaskan secara lebih detail
lagi proses 1 yaitu proses input data. DFD level 1 proses 1 dapat dilihat pada gambar
3.9 berikut ini:

Gambar 3. 9 DFD level 1 proses 1

Pada DFD level 1 proses 2 ini setiap proses dijelaskan secara lebih detail
lagi proses 2 yaitu proses pemesanan. DFD level 1 proses 2 dapat dilihat pada
gambar 3.10 berikut ini:
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Gambar 3. 10 DFD level 1 proses 2

Pada DFD level 1 proses 3 ini setiap proses dijelaskan secara lebih detail
lagi proses 2 yaitu proses pembayaran. DFD level 1 proses 3 dapat dilihat pada
gambar 3.11 berikut ini :

Gambar 3. 11 DFD level 1 proses 3

Pada DFD level 1 proses 4 ini setiap proses dijelaskan secara lebih detail
lagi proses 2 yaitu proses laporan. DFD level 1 proses 4 dapat dilihat pada gambar
3.12 sebagai berikut :

Gambar 3. 12 DFD level 1 proses 4
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3.6.3

Perancangan User Interface
Perancangan User Interface merupakan tampilan visual pada suatu produk

yang berfungsi untuk menjembatani sistem dengan user. Perancangan user
interface adalah salah satu bagian yang penting dalam perancangan sebuah sistem
dikarenakan user interface memberikan informasi kepada user dan juga mampu
menerima informasi dari user. Berikut merupakan desain interface yang penulis
rancang dibawah ini .
1.

Tampilan awal
Tampilan awal merupakan tampilan yang muncul pertama kali saat user

membuka aplikasi reservasi Restoran Joglo Tiga Putri. Tampilan awal aplikasi
dapat dilihat pada gambar 3.13 berikut ini:

Gambar 3. 13 Tampilan Awal
2.

Halaman Login
Halaman login merupakan tampilan saat user akan masuk dan ingin

melakukan pemesanan meja dan produk pada aplikasi reservasi Restoran Joglo Tiga
Putri, aplikasi login muncul pertama kali saat user menggunakan aplikasi reservasi
Restoran Joglo Tiga Putri. Halaman login dapat dilihat pada gambar 3.14 berikut
ini :
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Gambar 3. 14 Halaman login

3.

Halaman Buat Akun Pelanggan
Halaman buat aku merupakan halaman untuk pendaftaran akun pelanggan

sebelum melakukan reservasi meja dan pemesanan makanan. Pelanggan melakukan
pengisian data diri sebagai awal pendaftaran. Halaman buat akun pelanggan dapat
dilihat pada gambar 3.15 berikut ini :
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Gambar 3. 15 Halaman buat akun pelanggan

4.

Halaman Dashboard Pelanggan
Halaman dashboard pelanggan merupakan tampilan awal aplikasi setelah

pelanggan melakukan login. Pada halaman ini pelanggan melihat menu-menu yang
terdapat pada aplikasi reservasi restoran Joglo Tiga Putri. Halaman buat akun
pelanggan dapat dilihat pada gambar 3.16 berikut ini :
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Gambar 3. 16 Halaman dashboard pelanggan

5.

Halaman Produk Pelanggan
Halaman produk pelanggan merupakan halaman yang berisi berbagai

produk makanan dan minuman serta harga produk. Pada menu pertama pelanggan
dapat melihat berbagai menu sebelum melakukan pemesanan. Halaman Produk
pelanggan dapat dilihat pada gambar 3.17 berikut ini:

Gambar 3. 17 Halaman Produk Pelanggan
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6.

Halaman Order Pelanggan
Halaman order pelanggan merupakan halaman pemesanan pertama

pelanggan. Pelanggan dapat menentukan tanggal serta waktu pemesanan tempat.
Halaman order pelanggan dapat dilihat pada gambar 3.18 berikut ini:

Gambar 3. 18 Halaman order pelanggan

7.

Halaman Order Meja Pelanggan
Halaman order meja pelanggan merupakan halaman pelanggan untuk

melakukan pemilihan letak meja. Tahap ini pelanggan bebas menetukan meja mana
yang ingin ditempati. Halaman order meja pelanggan dapat dilihat pada gambar
3.19 berikut ini :
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Gambar 3. 19 Halaman order meja pelanggan

8.

Halaman Pilih Kursi Pelanggan
Halaman pilih kursi pelanggan merupakan halaman pelanggan untuk

menentukan banyaknya kursi yang akan dipesan. Halaman pilih kursi pelanggan
dapat dilihat pada gambar 3.20 berikut ini:
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Gambar 3. 20 Halaman pilih kursi pelanggan

9.

Halaman Order Produk Pelanggan
Halaman order produk merupakan lanjutan dari halaman order, halaman

makanan ini digunakan untuk memilih menu makanan yang akan dipesan. Halaman
order produk pelanggan dapat dilihat pada gambar 3.21 berikut ini :

Gambar 3. 21 Halaman order makanan pelanggan
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10. Halaman Detail Pemesanan Pelanggan
Halaman detail pemesanan merupakan halaman yang menunjukan
selesainya pengambilan pesanan dan pelanggan membayar sesuai pesanan yang
dipilih. Halaman detail pemesanan pelanggan dapat dilihat pada gambar 3.22
berikut ini:

Gambar 3. 22 Halaman detail pemesanan pelanggan

11. Halaman Tukar Poin Pelanggan
Halaman tukar poin merupakan halaman reward untuk pelanggan sebagai
bentuk salah satu implementasi CRM pada aplikasi reservasi Restoran Joglo Tiga
Putri, pelanggan setelah melakukan order secara otomatis poin akan bertambah
pada halaman tukar poin yang kemudian poin dapat ditukarkan pada produk yang
ada di restoran. Halaman tukar poin dapat dilihat pada gambar 3.23 berikut ini :
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Gambar 3. 23 Halaman tukar poin

12. Halaman Kotak Saran Pelanggan
Halaman kotak saran pelanggan merupakan halaman untuk pelanggan dapat
memberikan saran yang membangun pada restoran, halaman ini merupakan salah
satu implementasi CRM pada aplikasi reservasi restoran Joglo Tiga Putri. Halaman
kotak saran dapat dilihat pada gambar 3.24 berikut ini :

Gambar 3. 24 Halaman kotak saran
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13. Halaman Dashboard Admin
Halaman dashboard admin merupakan tampilan awal admin setelah login
akun admin. Halaman dashboard admin dapat dilihat pada gambar 3.25 berikut ini
:

Gambar 3. 25 Halaman dashboard admin

14. Halaman Data Akun
Halaman data akun merupakan halaman yang berisi data akun mulai dari
data pelanggan, admin sampai dengan data akun owner. Berbeda dengan pelanggan
yang harus melakukan buat akun terlebih dahulu data admin dan owner diinputkan
oleh admin. Halaman data akun dapat dilihat pada gambar 3.26 berikut ini:
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Gambar 3. 26 Halaman Data Akun
15. Halaman Input Kategori Produk
Halaman input kategori produk merupakan halaman yang digunakan
untuk menginputkan berbagai kategori produk yang ada di Restoran Joglo Tiga
Putri. Halaman Input kategori produk dapat dilihat pada gambar 3.27 berikut ini :

Gambar 3. 27 Halaman Input Kategori Produk

16. Halaman Input Produk
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Input produk merupakan halaman data produk atau menu yang ada di
Restoran Joglo Tiga Putri. Pada halaman ini admin menginputkan menu menu apa
saja yang tersedia di restoran sehingga dapat muncul pada halaman produk pada
pelanggan serta pelanggan dapat memilih menu apa saja yang tersedia di Restoran
Joglo Tiga Putri. Halaman input produk dapat dilihat pada gambar 3.28 berikut ini
:

Gambar 3. 28 Halaman input produk

17. Halaman Input Meja Admin
Halaman input meja admin merupakan halaman data meja yang hanya
bisa diinputkan oleh admin. Halaman input meja dapat dilihat pada gambar 3.29
berikut ini :
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Gambar 3. 29 Halaman input meja

18. Halaman Order Admin
Halaman order admin merupakan halaman order bagi pelanggan yang
sebelumnya belum melakukan reservasi dengan aplikasi. Halaman order admin
dapat dilihat pada gambar 3.30 berikut ini :

Gambar 3. 30 Halaman order admin
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19. Halaman List Order Admin
Halaman list order merupakan halaman list pemesanan dari pelanggan
yang masuk ke admin dengan demikian admin dapat melihat daftar pesanan dari
pelanggan. Halaman list order admin dapat dilihat pada gambar 3.31 berikut ini:

Gambar 3. 31 Halaman list order admin

20. Halaman List Order Produk
Halaman list order produk merupakan halaman lanjutan list order,
halaman ini berisi data data produk yang dipesan oleh pelanggan. Halaman list
order produk dapat dilihat pada gambar 3.32 berikut ini :
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Gambar 3. 32 Halaman list order produk

21. Halaman Verifikasi Pembayaran
Halaman verifikasi

pembayaran merupakan

halaman

verifikasi

pembayaran pemesanan pelanggan yang dilakukan admin. Pelanggan mengirimkan
gambar data transaksi pembayaran kemudian admin akan memverifikasi
pembayaran. Halaman verifikasi pembayaran dapat dilihat pada gambar 3.33
berikut ini :

Gambar 3. 33 Halaman verifikasi pembayaran
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22. Halaman Request
Halaman request merupakan halaman pembatalan pemesanan oleh
pelanggan dikarenakan suatu alasan yang jelas. Pada halaman ini admin yang akan
menerima apakah akan dilakukan pembatalan atau tidak. Halaman request dapat
dilihat pada gambar 3.34 berikut ini:

Gambar 3. 34 Halaman request

23. Halaman Profil Admin
Halaman profil admin merupakan halaman yang berada di bagian pojok
kanan aplikasi terdapat dua sub yaitu keluar dari aplikasi serta informasi mengenai
profil admin untuk bagian admin. Halaman profil admin dapat dilihat pada gambar
3.35 berikut ini
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Gambar 3. 35 Halaman profil admin

24. Halaman Dashboard Owner
Halaman dashboard owner merupakan tampilan awal owner setelah
melakukan login. Halaman dashboard owner dapat dilihat pada gambar 3.36 pada
halaman berikut ini:

Gambar 3. 36 Halaman dashboard owner
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25. Halaman Laporan Owner
Halaman laporan owner merupakan halaman yang berisikan data laporan
penjualan. Halaman laporan owner dapat dilihat pada gambar 3.37 berikut ini :

Gambar 3. 37 Halaman laporan owner

26. Halaman Kotak Saran Owner
Halaman kotak saran merupakan halaman pada owner yang berisikan
saran saran dari pelanggan guna meningkatkan pelayanan dari restoran. Halaman
kotak saran dapat dilihat pada gambar 3.38 berikut ini :

Gambar 3. 38 Halaman kotak saran owner
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27. Halaman Profil Owner
Halaman profil owner merupakan halaman yang berisikan data diri
owner, foto profil serta ganti password. Terletak pada bagian pojok kanan atas
aplikasi web. Halaman profil owner dapat dilihat pada gambar 3.39 berikut ini:

Gambar 3. 39 Halaman profil owner

