
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Seiring dengan semakin menjanjikannya peluang bisnis di bidang kuliner yang 

merupakan kebutuhan pokok dari masyarakat, keberadaan restoran atau tempat 

penyedia makanan menjadi semakin mudah ditemukan. Bahkan sekarang ini 

semakin banyak restoran yang membuka cabang di berbagai tempat guna 

menjangkau pelanggan di berbagai wilayah serta memperluas area pemasaran. 

Pengelolaan restoran tentunya tidak dapat terpisahkan dari berbagai informasi dan 

data seperti menu makanan, bahan baku, hingga penjualan yang apabila tidak 

dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah tersendiri bagi manajemen 

terlebih pada restoran multi cabang. 

 

Saat ini pengelolaan informasi secara manual masih banyak diterapkan oleh 

restoran termasuk Pondok Santap Glompong yang merupakan restoran dengan 

beberapa cabang dan tersebar di Provinsi Lampung. Pada restoran ini, persediaan 

bahan baku dan transaksi belum diarsipkan secara terperinci. Selain itu sistem 

pengelolaan menu pesanan pelanggan juga masih dicatat dalam nota pesanan 

kemudian diberikan kepada bagian dapur dan kasir untuk dilakukan proses 

pengolahan hidangan dan rekapitulasi tagihan. Oleh karena itu kerap terjadi 

kesulitan dalam mengelola pesanan seperti menentukan pesanan yang telah 
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diolah, telah diantar atau dibatalkan serta diperlukannya waktu untuk melakukan 

perhitungan secara manual yang dapat menimbulkan antrian yang tentunya dapat 

memperburuk kualitas pelayanan dengan semakin banyaknya pengunjung. Selain 

itu sistem manual yang diterapkan dapat memperbesar peluang tindak kecurangan 

akibat tidak adanya transparansi laporan bahan baku dan transaksi dari masing-

masing cabang. Untuk mengatasi kecurangan-kecurangan yang mungkin muncul, 

saat ini manajemen cabang dari Pondok Santap Glompong dipercayakan kepada 

anggota-anggota keluarga dari pemilik usaha. Sistem manajemen berbasis 

keluarga ini tentunya akan menghambat perkembangan jumlah cabang yang 

dimiliki karena keterbatasan sumber daya manusia yang dapat dipercaya sebagai 

pengelola dari pihak keluarga. 

 

Adapun proses yang terjadi dalam pengelolaan restoran ini diawali dari pembelian 

bahan baku oleh pusat dan selanjutnya didistribusikan ke masing-masing cabang. 

Pada setiap cabang, pelanggan yang datang akan melakukan pemesanan menu 

yang selanjutnya akan diproses oleh bagian dapur kemudian pelanggan tersebut 

melakukan pembayaran tagihan pada kasir di akhir transaksi. Pada setiap 

penutupan operasi harian restoran, hasil penjualan harian akan dilaporkan ke pusat 

berikut dengan permintaan bahan baku.  

 

Berawal dari permasalahan yang muncul dan juga alur aktivitas dari restoran 

tersebut, dirancanglah suatu sistem informasi untuk membantu pengelolaan 

restoran multi cabang ini sehingga ke depannya pemilik usaha dapat 

mempercayakan manajemen kepada orang lain karena informasi yang diperoleh 

dari sistem yang lebih valid dan tetap dapat melakukan pemantauan jarak jauh 
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secara remote. Oleh karena itu, proses pengiriman dan sinkronisasi informasi 

antar cabang dengan kantor pusat memerlukan suatu koneksi khusus yang aman 

melalui jaringan internet dikarenakan informasi yang akan dikirimkan merupakan 

data perusahaan yang selayaknya tidak diketahui oleh pihak luar. Dengan tujuan 

keamanan dan privasi tersebut dipilihlah metode koneksi Virtual Private Network 

(VPN) yang dapat membangun jaringan lokal antar cabang melalui internet.  

 

Sistem informasi yang akan dikembangkan ini meliputi pengelolaan bahan baku, 

menu hidangan, pemesanan menu secara mobile, transaksi, laporan-laporan 

keuangan, pemantauan cabang, pengiriman informasi antara cabang dan pusat, 

serta fitur lain yang mendukung kinerja restoran. Melalui perancangan sistem 

informasi ini diharapkan dapat menghasilkan terobosan baru dalam pengelolaan 

restoran multi cabang secara mudah dan efisien melalui jaringan internet. 

 

 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Merancang dan merealisasikan Sistem Informasi Restoran Multi Cabang 

dengan manajemen terpusat. 

2. Menerapkan sistem VPN (Virtual Private Network) dalam membangun 

koneksi antar cabang restoran. 

3. Menyajikan laporan perkembangan di setiap cabang restoran yang dapat 

diakses melalui internet untuk menunjang keputusan dalam manajemen 

restoran multi cabang. 
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C. Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan efisiensi waktu dan kinerja dalam pengelolaan restoran. 

2. Mempermudah pengguna dalam pemantauan perkembangan restoran di 

setiap cabang. 

3. Membantu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan serta daya 

saing restoran terhadap kompetitor. 

4. Memacu perkembangan restoran dalam memperbanyak cabang sehingga 

dapat menunjang kualitas perekonomian global.  

5. Memacu semangat wirausaha khususnya dalam bidang pengembangan 

perangkat lunak. 

 

 

D. Batasan Masalah 

 

 

Adapun beberapa hal yang menjadi batasan masalah dalam pembahasan tugas 

akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Perancangan yang dilakukan menggunakan metode rekayasa perangkat 

lunak modified waterfall. 

2. Sistem Informasi ini diaplikasikan dalam sistem operasi Windows. 

3. Analisis kebutuhan dan pengujian mengacu pada restoran tempat 

pelaksanaan studi kasus. 
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4. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian terhadap fungsi sistem 

informasi dalam pengelolaan restoran dan tidak membahas sistem kerja 

internal dari sistem serta keandalan keamanan jaringan VPN. 

 

E. Perumusan Masalah 

 

 

Masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

perancangan sistem informasi yang mampu mengelola restoran multi cabang 

manajemen terpusat menggunakan koneksi VPN melalui fokus aspek sebagai 

berikut : 

1. Perancangan perangkat lunak berbasis desktop untuk pengelolaan menu 

makanan, stok bahan baku, transaksi, pengaturan pengguna, serta 

manajemen laporan, konfigurasi serta pemantauan meja pelanggan dan 

kondisi restoran dengan aplikasi pemrograman Lazarus. 

2. Perancangan aplikasi pemesanan makanan berbasis web mobile dengan 

bahasa pemrograman PHP. 

3. Perancangan sistem koneksi antar cabang dengan kantor pusat 

menggunakan VPN. 

4. Perancangan mekanisme pembaharuan basis data dari kantor pusat oleh 

masing-masing cabang melalui proses sinkronisasi secara berkala. 

5. Perancangan mekanisme pengiriman laporan harian dari masing-masing 

cabang ke kantor pusat ketika restoran ditutup. 

6. Perancangan sistem pemantauan masing-masing cabang oleh kantor pusat 

secara online. 
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7. Implementasi sistem secara keseluruhan dalam pengelolaan restoran multi 

cabang manajemen terpusat. 

 

F. Hipotesis 

 

 

Hipotesis dari penelitian ini adalah dihasilkannya suatu Sistem Informasi Restoran 

Multi Cabang Manajemen Terpusat dengan metode rekayasa perangkat lunak 

modified waterfall untuk dapat mengelola data menu, bahan baku, pesanan 

pelanggan, transaksi, serta laporan perkembangan restoran yang seluruhnya dapat 

disinkronisasi antara pusat dan cabang melalui internet dengan menggunakan 

VPN (Virtual Private Network). 

 

 

G. Sistematika Penulisan 

 

 

Sistematika yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, 

perumusan masalah, hipotesis, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi teori-teori yang mendukung dalam perancangan dan implementasi sistem 

informasi restoran multi cabang manajemen terpusat dengan menggunakan VPN 

(Virtual Private Network). 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi rancangan sistem informasi restoran multi cabang manajemen terpusat 

dengan menggunakan VPN (Virtual Private Network), meliputi alat dan bahan, 

langkah-langkah pengerjaan, penentuan metode yang akan digunakan, analisis 

kebutuhan dan perancangan konseptual. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang proses pembuatan, pengujian dan analisis dari sistem informasi 

restoran multi cabang manajemen terpusat dengan menggunakan VPN (Virtual 

Private Network). 

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Berisi simpulan yang diperoleh dari perancangan dan implementasi sistem 

informasi, serta memuat saran yang terkait dengan hasil penelitian. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi berbagai sumber pustaka yang digunakan untuk dijadikan referensi dalam 

penulisan tugas akhir ini. 

LAMPIRAN 

Berisi dokumen-dokumen yang mendukung dalam penelitian. 

 


