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Abstrak 

Pondok makan raja sambel merupakan salah satu usaha jenis kuliner yang menyediakan 

makanan dan minuman bagi masyarakat. Dalam pengelolaan pondok makan ini masih 

menggunakan  sistem manual, hal ini menyebapkan beberapa kendala dalam operasionalnya. 

Adapun beberapa kendala diantaranya persiapan bahan makanan yang akan diolah tidak 

terkelola dengan baik, perencanaan makanan yang akan disajikan belum tersusun dengan baik 

serta keluhan dari beberapa pelangan mengenai proses pesanan makanan dan minuman yang 

dilakukan oleh pelanggan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Metode yang dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu metode waterfall.  Tahapan dalam penelitian ini yaitu melakukan analisa 
kebutuhan sistem, melakukan rancangan sistem, implementasi, verifikasi dan perawatan sistem. 

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem informasi manajemen pondok makan raja sambel 

yang dapat digunakan untuk mengelola operasional. Pengguna sistem ini dapat melakukan cetak 

data berdasarkan kategori yang diinginkan. 

 

Kata Kunci : Sistem Informasi, Pondok Makan dan Model Waterfall.  

.  

 

 

 

Abstract 
 Raja sambal restourant is a culinary business which provides food and drink for the 

society. The management of raja sambel restourant uses manual system. this coursed 

some problems in the operation of the restourant. The problem managed are properly the 

readiness of foot and drink are not the plan of food and drink which will be served are 
not arranged orderly and the complaints from customers about the order processing of 

foot and drink which are not proper as what the customers want. The method in this 

research is waterfall model. the steps in this research are analyzing the system needs, 
plan the system, implementation, verification and care system. The result of this study is a 

management information system of raja sambel restourant which can be used to 

managing the operation the user of this system can print the data according to the needs 
of the user. 
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1. PENDAHULUAN 

Pondok makan Raja Sambel merupakan salah satu pondok makan yang 

ada di kabupaten Ogan Komering Ulu. Pondok makan ini mulai berdiri sejak awal 

tahun 2014. Berbagai menu makanan dan minuman disajikan oleh pondok makan 

ini. Awalnya pondok makan ini hanya melakukan penjualan makanan dan 

minuman ditempat usahanya, namun dengan berkembangnya waktu antusias 

masyarakat cukup tinggi sehingga pondok makan ini juga melayani pesanan 

makanan baik katering maupun non katering. Awal berdirinya pondok makan ini 

pengelolaan dilakukan secara manual, semakin berkembangnya usaha pada 

pondok makan ini, pengelolaan secara manual tidak mungkin dilakukan karena 

secara pengelolaan dipandang  tidak efektif dan efisien. 

Beberapa permasalahan yang timbul dari pengelolaan secara manual ini 

diantaranya persiapan bahan makanan yang akan diolah tidak terkelola dengan 

baik, dalam hal ini perencanaan makanan yang akan disajikan tidak sesuai dengan 

bahan-bahan yang tersedia sehingga  proses memasak makanan tertunda karena 

bahan makanan belum tersedia. Proses pesanan makanan dan minuman yang 

dilakukan oleh pelanggan tidak terdokumentasi dengan baik sehingga sering 

terjadi komplain dari pelanggan serta proses pembayaran membutuhkan waktu 

yang tidak sedikit. 

Penelitian yang dilakukan oleh putra tentang Sistem informasi yang 

dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP, macromedia  dan mysql 

untuk menghasilkan sistem. Pada proses implementasi sistem diperlukan 

sosialisasi sistem informasi pengolah data stok bahan makanan untuk 

mempermudah pendataan dan pengolahan agar hasil lebih akurat dan efisien [1]. 

Pada penelitian Yudhistira transaksi yang terjadi pada setiap cabang rumah 

makan meliputi penjualan, pembelian, pembayaran dan produksi akan disimpan 

pada sebuah sistem basis data. data tersebut akan diolah  dan akan menjadi 

laporan-laporan akuntansi yang tepat dan efisien [2]. 
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Sistem yang dikembangkan untuk mendukung operasional rumah makan 

sehari-hari, mulai dari saat tamu datang pemesanan langsung ditempat, 

pemesanan booking, pembayaran dan pencetakkan tagihan serta kegiatan 

operasional rumah makan lainnya sehingga dapat memberikan pelayanan kepada 

pelanggan dengan baik [3]. 

Penggunaaan strategi pemasaran dengan 50% Discount di restoran dapat 

menjadi stimulus terhadap keputusan pembelian konsumen. Penelitian ini 

mencoba melihat pengaruh stimulus tersebut terhadap perilaku pengambilan 

keputusan pembelian konsumen restoran di Surabaya. Perilaku konsumen diamati 

melalui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut, yaitu faktor sosial, 

faktor personal, faktor psychological, dan faktor cultural, sedangkan keputusan 

pembelian diamati melalui bentuk proses pengambilan keputusan pembelian, dan 

digolongkan dalam Fully Planned Purchase, Partially Planned Purchase, dan 

Unplanned Purchase. Hasil penelitian dari 100 responden menunjukan bahwa 

stimulus “50% Discount” yang diberikan melalui faktor sosial dan psychological 

berpengaruh positif significan terhadap perilaku pengambilan keputusan, 

sedangkan faktor culture dan faktor personal tidak berpengaruh terhadap perilaku 

pengambilan keputusan pembelian konsumen [4]. 

Dari  waktu  kewaktu  bisnis  dibidang  makanan  mempunyai  

kecenderungan  terus meningkat.  Permintaan  pangan  yang  terus  meningkat  

karena  merupakan  kebutuhan  dasar manusia  berimbas  terhadap  peningkatan  

penawaran  makanan.  Hal  ini  sesuai  dengan  hukum permintaan  dan  

penawaran  (supply  and  demand  law).  Dalam  bidang  pemasaran,  kondisi  

paling  sulit  adalah  mempertahankan konsumen  untuk  selalu  menggunakan  

produk  dari  penjual,  atau  sering  disebut  dengan  loyalitas pelanggan. Untuk  

mampu  menciptakan oyalitas  pelanggan  tersebut,  para  pengusaha  perlu  

memiliki  suatu strategi pemasaran yang jitu dalam memasarkan produknya. Salah 

satu bentuk strategi pemasaran yang  mampu  mendukung  dalam  memasarkan  

produk  makanan  untuk  menciptakan  loyalitas konsumen adalah penggunaan 

strategi marketing mix (bauran pemasaran) yang meliputi product, price,  
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promotion,  dan  physical  evidence  atau  place.  Jika  konsumen  mendapatkan  

kepuasan terhadap  produk  yang  dijual,  maka  mereka  akan  loyal.  Jika  

terwujud  loyalitas  pelanggan,  maka akan berimbas terhadap peningkatan 

penjualan [5].   

 Berbagai  cara  dilakukan  oleh  masing-masing restoran  cepat  saji  untuk  

memenangkan  persaingan,  antara lain  yakni  dengan  meningkatkan  kepuasan  

konsumen.  Salah satu  restoran  cepat  saji  yang  berkomitmen  dalam 

meningkatkan  kepuasan  konsumennya  adalah  Restoran  XYZ. Attribut  

masukan    kepuasan  konsumen  dalam penelitian  ini,  mencakup  produk,  

pelayanan,  fasilitas,  harga dan lokasi yang berasal dari data hasil survei [6].  

Aplikasi berbasis  mobile  yang dibangun dengan menggunakan teknologi 

J2ME dapat memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan makanan 

secara  online, serta dapat meminimalisir penggunaan pulsa telepon. Dengan 

adanya aplikasi berbasis web, maka pihak restoran dapat memantau pesanan dari 

pelanggan serta dapat memelihara data-data yang berkaitan dengan pemesanan 

online  (seperti data menu makanan, data pelanggan, dan data pesanan) [7]. 
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2. METODE PENELITIAN 
 

2.1 Analisis Sistem 

Pada penelitian ini analisis  yang  digunakan  menggunakan kerangka  

kerja  PIECES  (Performance Information Economic Control Efficinecy Service). 

Performance  pondok makan raja sambel dinilai belum maksimal bila ditinjau dari 

sumber daya yang ada. Sehingga perlu ditingkatkan untuk menunjang visi raja 

sambel yang telah ditetapkan. Information, pengolahan data pada pondok makan 

raja sambel belum terdokumentasi dengan baik sehingga menyebapkan informasi 

yang dihasilkan tidak akurat. Economic, analisis ekonomi dilakukan guna 

mengetahui  penggunaan sumber dana. Pada analisis control dilakukan guna 

mengetahui berbagai kendala pada masing-masing bagian. Analisis efficiency 

dilakukan untuk mengetahui berbagai kinerja maupun informasi yang kuranag 

efisien dengan dilakukan analisis ini diharapkan baik kinerja maupun pengolahan 

informasi menjadi lebih baik. Analisis service dilakukan untuk mengetahui 

kelebihan dan kekurangan layanan informasi yang diberikan bagi stakeholder.    

 

2.2 Pengembangan Sistem   

Pada  proses pengembangan sistem informasi manajemen pondok makan 

raja sambel ini  dilakukan  dengan  menggunakan  waterfall model. Model ini 

pertama kali diperkenalkan oleh Winston Royce tahun 1970. Waterfall model ini 

merupakan model klasik yang sederhana dengan aliran sistem yang linier. Output 

dari setiap tahap merupakan input bagi tahap berikutnya. Model ini telah 

diperoleh dari proses rekayasa lainnya dan menawarkan cara pembuatan 

perangkat lunak secara lebih nyata [8].  Adapun metode pengembangan sistem 

terlihat seperti Gambar 1. 
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Gambar 1. Waterfall Model 

 

2.3 Perancangan Diagram Konteks 

Pada perancangan diagram konteks ini digunakan untuk mengetahui 

beberapa entitas yang terlibat dalam sebuah sistem dan keterlibatan entitas 

tersebut dalam sebuah sistem. Pada rancangan diagram konteks ini terdiri dari 

entitas pemilik, administrator dan pelanggan. Pada entitas administrator 

memberikan masukan sistem berupa data order, data karyawan, data kehadiran, 

data penggajian, data makanan dan data minuman. Pada entitas pelanggan 

menerima struk tagihan dari sistem. Pada entitas pemilik menerima laporan 

pendapatan dan laporan penggajian. Adapun rancangan diagram konteks terlihat 

seperti Gambar 2. 

 

Gambar 2. Diagram Konteks SIM Pondok Makan 
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2.4 Perancangan Data Flow Diagram 

Data flow diagram merupakan gambar detil dari rancangan diagram 

konteks. Pada sistem informasi ini ada beberapa proses diantaranya proses input 

data yang nantinya akan menjadi data master, proses transaksi yang nantinya 

melibatkan beberapa data master dan proses pembuatan laporan. Pada sistem ini 

administrator memasukan data-data master, data-data master dalam sistem ini 

diantaranya data master karyawan, data master makanan dan master minuman. 

Beberapa proses transaksi diantaranya data transaksi order, data transaksi 

kehadiran, dan data transaksi penggajian. Sedangkan pada proses pembuatan 

laporan pada sistem ini diantaranya proses pembuatan laporan tagihan untuk 

pelanggan, proses pembuatan laporan untuk pemilik diantarana laporan data 

penggajian, laporan data pendapatan dan laporan data karyawan. Adapaun data 

flow diagram sistem informasi manajemen pondok makan raja sambel terlihat 

seperti Gambar 3.  

 

Gambar 3. Rancangan DFD SIM Pondok Makan 
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2.5 Perancangan Relasi Antar Tabel 

Pada sistem informasi manajemen pondok makan raja sambel terdiri dari 6 

(enam) tabel. Tabel-tabel pada sistem informasi pondok makan diantaranya tabel 

karyawan, tabel kehadiran, tabel makanan, tabel minuman, tabel pelanggan dan 

tabel pesanan. Tabel karyawan memiliki hubungan dengan tabel kehadiran, 

sdangkan tabel pesanan berkorelasi dengan tabel karyawan, tabel makanan, tabel 

minuman dan tabel pelanggan. Adapun rancangan relasi antar tabel sistem 

informasi manajemen pondok makan raja sambel terlihat seperti Gambar 4.  

 

Gambar 4. Relasi antar tabel 
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2.6 Perancangan Menu 

Untuk memudahkan pembuatan menu dalam sebuah sistem, perlu kiranya 

dirancang terlebih dahulu agar nantinya menu yang dibuat dapat tersusun dengan 

baik. Pada menu utama sistem ini memiliki beberapa menu yaitu menu data 

master, menu data transaksi dan menu data laporan. Pada masing-masing menu 

terdapat submenu. Adapun rancangan menu utama sistem ini terlihat seperti 

Gambar 5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Rancangan Menu Utama 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem informasi manajemen 

pondok makan raja sambel yang dapat digunakan untuk mengelola transaksi 

harian. Pada menu utama sistem ini terdapat menu data master, menu data 

transaksi dan menu laporan. Pada masing-masing menu tersebut memiliki sub 

menu yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Pada menu utama juga 

terdapat menu yang sering digunakan, adapun menu yang dimaksud adalah data 

order, data tagihan dan data pembayaran. Tampilan menu utama sistem informasi 

manajemen pondok makan raja sambel terlihat seperti Gambar 6. 

Data Minuman 

Data Makanan 

DataKaryawan 

Data Master 

Data Order  

Data Penggajian 

Data Penjualan Makanan 

Presensi Karyawan 

Data Transaksi 

Lap. Karyawan 

Lap. Pendapatan 

Lap. Tagihan 

Lap. Penggajian 

Laporan 

Menu Utama 
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Gambar 6. Menu Utama SIM Pondok Makan Raja Sambel 

 

Salah satu menu yang sering digunakan dalam sistem ini adalah 

manajemen data pemesanan. Pada menu ini administrator dapat mengelola 

pesanan dari pelanggan. Pada form ini terdapat data pelanggan yang memesan dan 

jenis makanan serta data tentang pembayaran yang dilakukan. Adapun tampilan 

menu data manajemen data pemesanan terlihat seperti Gambar 7. 

 

Gambar 7. Manajemen data pemesanan 
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Pengujian Sistem 

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa  sistem yang 

dikembangkan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pada pengujian ini 

dilakukan dengan metode black box. Pengujian sistem dilakukan oleh 

administrator, dimana administrator melakukan uji coba terhadap fitur-fitur yang 

telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. 

Adapun hasil dari pengujian terlihat seperti Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Pengujian dengan Blackbox 

Test ID Test Case Actual Result 

1 Manajemen data 

pengguna 

True 

2 Manajemen data 

pelanggan 

True 

3 Manajemen data makanan True 

4 Manajemen data 

minuman 

True 

5 Manajemen data 

karyawan  

True 

6 Manajemen data pesanan True 

7 Manajemen data 

penjualan  

True 

8 Manajemen data presensi True 

9 Laporan Karyawan True 

10 Laporan penggajian True 

11 Laporan pendapatan True 

12 Struk tagihan True 
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4. KESIMPULAN 

Pada penelitian ini menghasilkan sebuah rancangan sistem informasi 

manajemen pondok makan raja sambel yang dapat digunakan oleh pihak raja 

sambel dalam mengelola pondok makan.  Kelebihan dari sistem ini adalah laporan 

yang dihasilkan dapat dikelompokan berdasarkan kategori yang telah ditentukan. 

Kelemahan dari sistem ini adalah sistem belum terintegrasi dengan cash register 

sehingga pembayaran uang tunai dari pelanggan belum tersimpan dengan baik.  

 

5. SARAN  

Saran yang ingin disampaikan oleh peneliti untuk penelitian lebih lanjut 

mengenai sistem informasi manajemen pondok  makan raja sambel adalah 

diperlukan beberapa validasi pada sistem ini serta tidak menutup kemungkinan 

sistem ini dikembangkan dengan basis perangkat bergerak sehingga memudahkan 

pelanggan dalam melakukan pesanan makanan. 
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