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PEMBUATAN SELF-SERVICE SYSTEM DI DAPOER CHA CHA RESTO
Adi Nuryanto, Widyo Ari Utomo
STMIK AUB Surakarta
ABSTRACT
Current societal trends that point to a penchant for enjoying the culinary adventures make entrepreneurs
competing restaurants provide the best services to attract customers. In addition to the delights of the
cuisine, the service becomes one of the sensitive issues that could affect the level of crowds. Dapoer Cha Cha
Resto is one restaurant that still apply the conventional models of service, especially in the ordering
menu.The purpose of this research is to create a Self-Service System in Dapoer Cha Cha Resto. The system
was created to handle communication issues are often a problem in restaurants that implement conventional
models of service. This system allows customers to place an order menu, directly without having to be served
by a waitress. The system is designed with drag-and-drop technique so attractive and easy for prospective
users.
Keywords: Restaurant, Services, Drag and drop

I. PENDAHULUAN
Dari banyaknya pengusaha rumah
makan yang menjamur di berbagai daerah,
sebagian
besar
dari
mereka
masih
menggunakan sistem pemesanan menu secara
manual di rumah makannya, dimana proses
pemesanan makanan harus melalui beberapa
tahap yaitu diantaranya adalah pelanggan
mendatangi pelayan terlebih dahulu untuk
mengajukan pemesanan menu, kemudian
pelayan mencatat daftar menu pesanan
pelanggan di kertas, setelah itu daftar pesanan
diberikan ke kasir untuk dicatat dan kemudian
diproses di dapur. Resiko dari proses secara
manual yaitu menyebabkan masih adanya
kemungkinan untuk terjadi kesalahan yang
disebabkan oleh kelalaian dari pelayan dan
juga kejadian salah pesan karena kesalahan
komunikasi antara pelanggan dengan pelayan.
Selain itu, sistem pemesanan secara
manual juga memungkinkan terjadinya
kesalahan informasi dengan pihak dapur yang
menyebabkan antrean menu pesanan tidak
dikerjakan secara urut. Hal itu mengakibatkan
ketidaknyamanan pada pelanggan
ketika
pelanggan
merasa
telah
melakukan
pemesanan namun pesanannya tidak kunjung
disajikan karena pihak dapur tidak memproses
pesanan pelanggan secara urut. Perlu diingat,
ketidaknyamanan pelanggan menjadi satu hal
sensitif yang bisa menjatuhkan image rumah
makan di mata pelanggan maupun calon
pelanggan.
Dapoer Cha Cha Resto adalah salah
satu
rumah
makan
yang
masih
mengaplikasikan proses pemesanan mmenu

secara manual, sehingga permasalahanpermasalahan di atas masih mungkin terjadi
disana. Sebagai informasi, Dapoer Cha Cha
Resto merupakan salah satu restoran ternama
yang berlokasi di pinggiran Kota Solo,
tepatnya di Kelurahan Klodran, Colomadu.
Dengan mengusung konsep rumah makan
yang modern yang dilengkapi fasilitas gazebo
dan juga ruang pertemuan, Dapoer Cha Cha
Resto menjadi salah satu rujukan favorit bagi
yang mengadakan acara-acara yang diadakan
oleh suatu kelompok atau organisasi, seperti
reuni, ulang tahun, buka bersama dan lainlain.
Berbagai permasalah di atas hanya
dapat ditangani dengan sistem yang
dikerjakan oleh komputer dengan program
yang dirancang menjadi sebuah sistem
bersifat self-service, dimana sistem tersebut
akan menghadapkan pelanggan pada sistem
yang membantunya untuk melakukan
pemesanan menu sendiri tanpa harus
menunggu atau mendatangi pelayan. Sistem
tersebut dirancang dengan tampilan sederhana
dan mudah dipahami oleh pelanggan,
sehingga
pelanggan
tidak
mengalami
kesulitan dalam pengoperasiannya. Dengan
begitu, Proses pemesanan menu bisa berjalan
dengan cepat dan praktis, tanpa melalui proses
yang panjang serta mengurangi kemungkinan
terjadi kesalahan komunikasi seperti pada
permasalahan yang penulis uraikan di atas.
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II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Penelitian Terdahulu
Untuk mempelancar dan mendukung
penulisan skripsi ini, maka melihat skripsi
yang mendukung atau ada hubungannya
dengan apa yang saya buat, melihat hasil
pengamatan
penulis
terhadap
Skripsi
terdahulu yang berjudul “Aplikasi Pemesanan
Makanan dan Minuman Berbasis Web Pada
McBee Rumah Mochi Yogyakarta” yang
merupaan Skripsi (2012) dari Sdr. Namika
Adi Setiawan, Jurusan Teknik Informatika
STMIK-AMIKOM Yogyakarta.
Dari
hasil
pengamatan
dan
pengkajian, penulis menemukan beberapa
kekurangan dan kelemahan dari Skripsi yang
terdahulu yang diantaranya adalah sebagai
berikut :
a. Aplikasi sistem pemesanan tersebuthanya
merupakan pelengkap sistem pemesanan
secara manual yang masih diterapkan di
McBee Rumah Mochi Yogyakarta. Kedua
sistem berjalan secara bersamaan dalam
penerapan sehari-hari tanpa ada sistem
sinkronisasi antara pemesanan manual dan
pemesanan melalui aplikasi, sehingga bisa
terjadi kekacauan data penjualan.
b. Perangkat yang digunakan konsumen
untuk melakukan pemesanan adalah milik
konsumen, bukan merupakan fasilitas yang
disediakan oleh rumah makan, sehingga
tidak semua konsumen bisa menikmati
sistem tersebut.
c. Tidak ada informasi status ketersediaan
menu pada halaman daftar menu, sehingga
dapat menyebabkan ketidaknyaman pada
sisi konsumen. Yaitu ketika konsumen
sudah terlanjur memesan menu yang
diinginkan,
namun
menu
yang
diinginkannya tersebut ternyata dalam
kondisi habis.
Melihat dari beberapa kelemahan di atas,
maka penulis mencoba untuk membuat sistem
pemesanan yang penulis sebut sebagai selfservice systemdengan mengambil studi kasus
di Dapoer Cha cha Resto. Self-service system
yang dibuat oleh penulis didesain dengan
tampilan antarmukayang menarik dan mudah
dipahami serta ditambah dengan fitur-fitur
pembantu yang mendukung tercapainya
tujuan secara optimal.

2.2. Self Service System
Self Service System (SSS) adalah
suatu perantara sistem yang memungkinkan
konsumen untuk menghasilkan sendiri
pelayanan tanpa bergantung pada karyawan,
contoh pelayanan melalui internet. Meuter,
et al. (2000) memaparkan bahwa telah
banyak bukti inovasi teknologi akan terus
berlanjut yang semakin mempengaruhi
interaksi konsumen dengan perusahaan— di
mana interaksi ini akan menjadi suatu kriteria
penting untuk keberhasilan bisnis perusahaan
jangka panjang.
Hal inilah yang menarik perhatian
mereka untuk melakukan penelitian untuk
mengetahui: (1) faktor-faktor apa saja yang
menyebabkan konsumen puas atau tidak
puas pada pelayanan dengan SSS, (2)
adakah perbedaannya dengan pelayanan
antarpersonal, (3) bagaimana puas atau
tidak
puas
yang dirasakan konsumen
sehubungan dengan atribusi, perilaku
keluhan, informasi dari mulut ke mulut
(word-of-mouth—WoM), dan niat untuk
melakukan pembelian ulang. Adapun alasan
perusahaan menggunakan SSS adalah
karena beberapa alasan, yaitu: (1) banyak
bentuk pelayanan yang dilakukan melalui
teknologi, (2) banyak perusahaan yang telah
menggunakan SSS, (3) teknologi memberikan
kemampuan kepada konsumen untuk belajar,
menerima informasi, melatih diri sendiri,
dan menyediakan jasa sendiri.
Dalam perkembangan teknologi
SSS yang begitu pesat maka perlu
dipahami bagaimana perasaan konsumen,
bagaimana mereka menggunakannya, dan
apakah mereka akan menggunakannya di
masa datang. Hasil penelitian Meuter, et
al. (2000) menunjukkan bahwa konsumen
akan merasa puas menggunakan SSS di
saat-saat darurat, lebih baik dari alternatif
lain,
mudah digunakan, menghindari
keramaian, menghemat waktu, dapat
digunakan kapan dan di mana saja sesuai
keinginan konsumen, menghemat uang, dan
kebanggaan
mengerjakannya
sendiri.
Sedangkan ketidakpuasan akan dirasakan
apabila terjadi kesalahan sistem dan proses,
desain yang buruk, kesalahan yang
dilakukan sendiri.
Pengguna SSS cenderung menilai
hasil dari sistem, apabila mereka merasa
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puas atau tidak puas terhadap hasil, maka
atribut sistem yang paling dominan sebagai
penyebab. Keluhan akan disampaikan
apabila
menyangkut kesalahan sistem
(contoh: mesin rusak) dan proses (contoh:
terdapat masalah dalam proses sehingga
pelayanan atau transaksi tidak sempurna).
Karakteristik dari kegagalan ini memiliki
dampak yang berbeda pada perilaku
konsumen selanjutnya. Walaupun mengalami ketidakpuasan, beberapa
responden
berniat untuk kembali menggunakan SSS.
Responden
lebih
mungkin
untuk
menggunakan SSS dari perusahaan yang
sama di masa datang dan merekomendasikannya kepada orang lain apabila
kegagalan yang terjadi sebagai akibat
kegagalan sistem
dan
bukan
bentuk
kegagalan lainnya. Hal ini menunjukkan
bahwa perusahaan harus menghindari dari
kegagalan
ini
karena konsekuensinya
terhadap loyalitas pelanggan.
III. METODE PENELITIAN
3.1. Analisis Prosedur yang Saat Ini Berjalan
Berdasakan hasil penelitian di
Dapoer Cha Cha Resto, prosedur
pemesanan makanan yang sedang berjalan
di Dapoer Cha Cha Resto adalah sebagai
berikut :
a. Pelanggan memilih menu yang akan
dipesan. Setelah memilih menu yang akan
dipesan, pelanggan memberitahu kepada
pelayan cafe.
b. Pelayan menulis pesanan yang dipesan
pelanggan pada kertas/nota/kwitansi.
c. Petugas dapur atau koki menerima
kertas pesanan yang diberikan oleh
pelayan.
Petugas
dapur
melihat
ketersediaan pesanan yang dipesan, dan
mengkonfirmasi kepada pelayan jika
menu yang dipesan kosong, dan pelayan
mengkonfirmasi kepada pelanggan.
d. Petugas dapur membuatkan makanan
yang dipesan pelanggan.
e. Petugas kasir menerima kertas pesanan
yang dipesan pelanggan.
f. Petugas kasir memberi tahu kepada
pelanggan berapa total yang harus
dibayar.
g. Pelanggan memberikan sejumlah uang ke
petugas kasir sesuai dengan total harga
yang harus dibayar.

h. Petugas kasir memberikan nota pembayaran kepada pelanggan.
3.2. Evaluasi Sistem yang Saat Ini Berjalan
Berdasakan pada analisis dan hasil
wawancara terhadap apa yang dibutuhkan
dalam membangun aplikasi Pemesanan
makanan pada restoran ini maka dapat
dievaluasi hal-hal seperti pada tabel 1 berikut
Tabel 1 Permasalahan pada Sistem yang Saat
ini Berjalan
No

Permasalahan

pihak

1

Proses Penulisan pemesanan
makanan masih menggunakan
kertas dan alat tulis

2

Proses konfirmasi pesanan masih Dapur
secara manual
Proses penghitungan total
Kasir
pembayaran masih Manual

3
4

Dengan sistem yang berjalan
sekarang, Laporan dilakukan
dengan manual, besar
kemungkinan kesalahan pada
laporan transaksi.

Pelayan

Kasir /
Owner

3.3. Solusi Yang Ditawarkan
a. Self-Service System dimana pemesanan
menu akan dilakukan langsung oleh
konsumen sendiri melalui perangkat
komputer yang sudah ter-login di website
interaktif pemesanan menu dengan akun
yang disesuaikan identitas meja tempat
duduk pelanggan. Perangkat komputer
tersebut terhubung dengan Local Area
Network (LAN) dengan menggunakan
wireless. Sehingga data pesanan yang
dicatat oleh konsumen dapat langsung
dikirim ke dalam database, untuk
ditampilkan ke bagian dapur dan kasir. Hal
ini akan memberikan meningkatkan waktu
layanan dan keakuratan pesanan.
b. Perhitungan tagihan akan dilakukan
otomastis dan akan disimpan kedalam
database. Bagian kasir hanya mencetak
bon tagihan pelanggan. Ini akan
memudahkan tugas pelayan kasir dalam
memberikan tagihan pelanggan.
c. Gambaran mengenai solusi yang akan
ditawarkan dapat dilihat pada gambar 1.
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Gambar 1. Solusi Yang Akan Ditawarkan
3.4. Diagram Konteks
Diagram Konteks berisi penjelasan secara
umum
proses
yang
terjadi
yang
menggambarkan interaksi antara system dan
entitiy luar, adapun data context diagram selfservice system di Dapoer Cha Cha Resto.

Gambar 3. DAD Level 0
3.6. Relasi Antar Tabel

Gambar 2. Diagram Konteks
3.5. DAD Level 0
DAD Level 0 berfungsi untuk
menggambarkan sistem agar lebih jelas.
Karena diagram ini berisi tabel database
yang digunakan untuk menyimpan data,
sehingga tau betul akan setiap proses dan
tabel database yang digunakan. Tabel itu
meliputi tabel user, meja, makanan,
temp_pesanan, temp_pesanan2, pesanan dan
detail pesanan. Semua data yang diterima dari
entitas luar diproses dan hasilnya disimpan di
dalam tabel.
Gambar 4. Relasi Antar Tabel
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Implementasi Dan Pengujian
Dalam implementasinya, Self-Service
System di Dapoer Cha Cha Resto ini
memanfaatkan
wireless-LAN
untuk
membangun jaringan lokal agar dapat
menghubungkan antara server dan client
dalam menjalankan Self-Service System yang
berbasis website lokal ini. Karena sistem ini
berbasis website, maka untuk menjalankan
sistem ini, digunakan web browser yang
sudah cukup familiar di kalangan pengguna
internet, yaitu Mozilla Firefox.
Pengujian perangkat lunak merupakan
tahapan untuk menemukan kesalahankesalahan dan kekurangan-kekurangan pada
sistem yang dibangun sehingga bisa diketahui
apakah sistem
tersebut telah memenuhi
kriteria sesuai dengan tujuan atau tidak.
Adapun metode pengujian yang digunakan
pada perangkat lunak ini adalah metode
pengujian black box. Pengujian black box
berfokus pada persyaratan fungsional
perangkat lunak.

Gambar :
Ayam
bakar.jpg
(mengam
bil file
dari local
drive)

Isi dari text
box gambar
sesuai dengan
alamat gambar
yang
dimasukkan

Diterima

Ketika klik
simpan otomatis
menu baru akan
ditambahkan ke
daftar menu.

Tampil menu
yang baru
dimasukkan di
daftar menu.

Diterima

Tabel 3. Pengujian Tambah Meja
Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)
Input
Nomor
Meja: 9
(Belum
terdaftar)

Yang Diharapkan

Pengamatan

Simpulan

Text box nomor
meja dan password
terisi sesuai dengan
yang dimasukkan

Isi dari text box Diterima
nomor meja dan
password sesuai
dengan yang
dimasukkan

Password
(rahasia)
Ketika klik simpan, Nomor meja
Diterima
otomatis nomor
baru tampil di
meja baru akan
daftar meja
ditambahkan ke
daftar meja

Tabel 2. Pengujian Tambah Menu

Input

Text box gambar
terisi sesuai
dengan alamat
gambar yang
dimasukkan

Kasus dan Hasil Uji (Data
Benar)
Yang Diharapkan Pengamatan
Simpulan

Kasus dan Hasil Uji (Data Salah)
Nama
menu :
Ayam
Bakar

Text box nama
menu terisi sesuai
dengan yang
dimasukkan

Harga :
11000

Text box harga
terisi sesuai
dengan yang
dimasukkan

Isi dari text box Diterima
nama menu
sesuai dengan
yang
dimasukkan
Isi dari text box Diterima
harga sesuai
dengan yang
dimasukkan

Stok : 100

Text box stok
terisi sesuai
dengan yang
dimasukkan

Isi dari text box Diterima
stok sesuai
dengan yang
dimasukkan

Kategori :
makanan
(dropdown
menu)

Menu dropdown
terisi sesuai
kategori yang
dipilih.

Isi dari menu
dropdown
sesuai dengan
kategori yang
dipilih

Diterima

Deskripsi :
Ayam
kampung
dibakar
dengan
bumbu ala
dapoer
chacha

Text box
deskripsi terisi
sesuai dengan
yang dimasukkan

Isi dari text
box deskripsi
sesuai dengan
yang
dimasukkan

Diterima

Input

Yang Diharapkan

Pengamatan

Simpulan

No Meja : Ketika menekan
(Kosong) tombol Simpan
menampilkan
Password pesan “Data yang
(Kosong) Anda masukkan
tidak lengkap
Ulangi Lagi”

Tampil pesan Diterima
“Data yang
Anda
masukkan tidak
lengkap
Ulangi Lagi”

No Meja : Ketika menekan
2
tombol Simpan
menampilkan
Password pesan “Data yang
:
Anda masukkan
(Kosong) tidak lengkap
Ulangi Lagi”

Tampil pesan Diterima
“Data yang
Anda
masukkan tidak
lengkap
Ulangi Lagi”

No Meja : Ketika menekan
(Kosong) tombol Simpan
menampilkan
Password pesan “Data yang
:
Anda masukkan
(rahasia) tidak lengkap
Ulangi Lagi”

Tampil pesan Diterima
“Data yang
Anda
masukkan tidak
lengkap
Ulangi Lagi”
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No Meja :
2
(Sudah
terdaftar)

Ketika menekan
tombol Simpan
menampilkan pesan
“Nomor meja
sudah digunakan
Password Ulangi Lagi”
:
(rahasia)

Tampil pesan
“Nomor meja
sudah
digunakan
Ulangi Lagi”
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Diterima

meyakinkan diri atas menu yang akan menu
yang dipesan tersebut. Terdapat dua opsi,
yaitu “SETUJU” dan “TIDAK”. Jika menekan
tombol “SETUJU”, maka sistem akan
mengirimkan data pesanan ke administrator,
kasir dan dapur. Jika “TIDAK” maka sistem
akan kembali ke halaman daftar menu untuk
memilih lagi menu yang akan dipesan.

4.2. Tampilan Program
a. Halaman Daftar Menu
Setelah menekan tombol start pada
halaman pembuka, maka sistem akan
memasuki Halaman Daftar Menu, yang
merupakan inti dari sistem ini. Disini
pelanggan dihadapkan pada daftar menumenu hidangan yang tersedia di Dapoer Cha
Cha Resto dan juga baki pesanan.

Gambar 5. Halaman Daftar Menu
Daftar menu pada halaman ini
diibaratkan sebagai sebuah meja yang
digunakan untuk menaruh menu-menu
makanan seperti pada restoran prasmanan,
sementara baki pesanan diibaratkan sebagai
baki yang digunakan pelanggan untuk
menampung menu-menu yang diinginkan
pelanggan. Tampilan daftar menu sendiri
didesain untuk memudahkan pelanggan dalam
memilih menu makanan, dimana terdapat
keterangan nama, gambar, harga dan
ketersediaan menu. Pada sudut kiri atas pada
halaman ini juga terdapat animasi yang
memberikan
gambaran
tentang
cara
melakukan pemesanan melalui metode drag
and drop.
b. Halaman Konfirmasi Pemesanan
Setelah memilih menu-menu yang
akan dipesan, pelanggan akan diarahkan ke
halaman konfirmasi pemesanan. Halaman
konfirmasi pemesanan berfungsi untuk
memberi kesempatan bagi pelanggan untuk

Gambar 6. Halaman Konfirmasi Pemesanan
c. Halaman Daftar Pesanan
Setelah Mengkonfirmasi “SETUJU”
untuk memesan menu pada halaman
konfirmasi, pelanggan diarahkan ke Halaman
Daftar Pesanan yang menjabarkan daftar
menu yang telah dipesan oleh pelanggan serta
keterangan
status
proses
pesanannya.
Terdapat dua opsi lagi halaman ini, yaitu
“PESAN MENU TAMBAHAN” dan
“SELESAI DAN BAYAR DI KASIR”. Opsi
“PESAN MENU TAMBAHAN” memungkinkan
pelanggan
untuk
melakukan
pemesanan menu lagi sebagai menu
tambahan. Sementara opsi “SELESAI DAN
BAYAR DI KASIR” adalah untuk menutup
proses transaksi di meja dan kemudian
melakukan pembayaran di kasir.

Gambar 7. Halaman Daftar Pesanan
V. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang sudah
dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan,
antara lain :
a. Self-Service System di Dapoer Cha Cha
Resto dapat diselesaikan setelah melalui
beberapa metode yang diantaranya adalah
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Analisis, Desain Perangkat Lunak,
Implementasi dan Pengujian.
b. Dari hasil kuesioner dengan skala Likert,
rata-rata responden menyatakan setuju
dengan kinerja dan tampilan dari Service
System di Dapoer Cha Cha Resto dan tidak
menginginkan perubahan dalam sistem ini.
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