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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semakin berkembangnya sebuah usaha tentunya semakin banyak 

tantangan yang akan dihadapi. Momokitchen adalah sebuah restoran yang 

terus berkembang setiap harinya. Proses bisnis restoran Momokitchen saat 

ini masih berjalan secara manual sehingga sering terjadi kesalahan saat 

melakukan pembukuan dan juga tidak terhindar kecurangan yang dilakukan 

oleh pegawai restoran. Sudah tidak memungkinkan lagi untuk restoran 

Momokitchen melakukan semuanya secara manual.  Ini mengapa restoran 

Momokitchen membutuhkan implementasi sistem informasi.  

Sistem Informasi merupakan bagian penting dan bermanfaat pada 

jaman sekarang ini , kebutuhan penggunaan sistem informasi pun semakin 

meningkat. Dengan mudahnya penggunaan sistem informasi sekarang ini 

dalam mengumpulkan, menyimpan dan mengubah data menjadi informasi 

yang berguna untuk penggunanya ini dapat meningkatkan kualitas kinerja 

pengguna. Saat ini banyak sekali yang berlomba-lomba menciptakan sistem 

informasi POS. Pengguna sistem informasi POS pun semakin banyak, 

penggunaannya pun bisa dibilang mudah karena POS saat ini dirancang agar 

pengguna yang awam dengan dunia sistem informasi pun bisa 

menggunakannya. Salah satunya adalah MOKA POS yang peneliti gunakan 

untuk diimplementasikan pada restoran Momokitchen.  
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Peneliti memilih MOKA POS karena penggunaanya yang cukup 

mudah dimengerti untuk orang yang tidak terbiasa menggunakan sistem 

komputerisasi. MOKA POS pun menggunakan sistem cloud computing. 

Cloud computing ini memudahkan pengguna untuk mengakses data 

kapanpun dan dimanapun. Ini menjadi nilai tambahan ketika memilih sistem 

informasi POS yang akan digunakan. 

Dengan menggunakan sistem informasi MOKA POS yang berbasis cloud 

computing ini dapat memperbaiki proses bisnis restoran Momokitchen yang 

sekarang ini masih berjalan secara manual. Ini dapat mengurangi human 

error saat melakukan pembukuan dan juga dapat mengurangi kecurangan 

yang terjadi dalam restoran Momokitchen selama ini. Mengatur laporan, 

stock barang, membantu membuat keputusan, shift pekerja pun dapat 

dilakukan secara otomatis, semua proses bisnis akan terkomputerisasi 

menjadi lebih mudah dan efisien.
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka 

identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut : 

“Bagaimana melakukan implementasi MOKA POS pada restoran 

Momokitchen untuk membantu proses bisnisnya” 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari penelitian ini mencakup sebagai berikut: 

1. Restoran Klien 

Penelitian ini mengambil tempat di Restoran Momokitchen Gwalk F7 

Citraland. 

2. Perangkat Lunak (software) 

Perangkat lunak yang digunakan untuk implementasi sIstem informasi di 

restoran Momokitchen adalah MOKA POS. MOKA merupakan aplikasi 

sistem kasir berbasis cloud computing. Penggunaan aplikasi sistem informasi 

MOKA POS dapat diakses dengan mudah dimanapun dan kapanpun oleh 

pengguna, tampilan user interface MOKA POS yang user friendly 

memudahkan pengguna untuk mempelajarinya 

Modul-modul MOKA yang akan diimplementasikan adalah sebagai 

berikut : 

a. Point of Sale  : modul ini terdiri dari Register, Activity, 

Inventory , Shift , Setting. 

b. Dashboard   : modul ini terdiri dari Sales Summary dan 
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Item Summary 

c. Reports   : modul ini terdiri dari Sales Summary , 

Gross Profit , Payment Methods , Item Sales, Category Sales, 

Modifier Sales, Discounts, Collected By, Transactions, 

Invoices, dan Shift. 

d. Library   : modul ini terdiri dari Item library, 

Modifiers, Categories, Discount, dan Taxes. 

e. Ingredient   : modul ini terdiri dari Ingredient Library, 

Ingredient Categories, dan Recipes. 

f. Inventory   : modul ini terdiri dari Summary, Purchase 

Order dan Adjustment. 

g. Employees   : modul ini terdiri dari Role, Staff, dan 

PIN Access. 

h. Table Management  : modul ini terdiri dari Table Group, 

Table Map dan Table Report 

i. Untuk tampilan menu makanan berupa tulisan(tidak berupa 

gambar). 
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3. Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras yang digunakan untuk aplikasi tersebut adalah sebuah 

laptop yang digunakan untuk mengakses aplikasi web, satu buah Ipad dan 

receipt printer. Berikut adalah spesifikasi hardware yang digunakan : 

 

Tabel 1. 1 Spesifikasi laptop yang digunakan 

a. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. 2 Table spesifikasi Ipad yang digunakan 

           b. 

 

 

 

 

 

 

c. Receipt and Kitchen printer Epson TM-T82 Lan 

 

 Samsung NP900X3C 

Processor Intel Core i5-2457M Processor 

Sistem Operasi Windows 8 

RAM ( 4 GB 

Space 128 GB 

Aplikasi Browser Mozilla Firefox, Google Chrome 

 Apple Ipad Mini 2 WiFi + Cellular 

OS iOS 6 , upgradable to the latest iOS 

Chipset  Apple A5 

CPU Dual-core 1.0 GHz Cortex A9 

GPU Power VR SGX543MP2 

Memory 64 GB , 512 MB RAM 
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1.4 Standard Operational Procedure (SOP) 

Standard Operational Procedure (SOP) dalam restoran 

Momokitchen berjalan sesuai dengan keinginan. Belum adanya dokumentasi 

SOP dalam restoran Momokitchen  menjadi ruang lingkup pada penelitian ini. 

Ruang lingkup dalam pengerjaan Standard Operational Procedure 

(SOP) pada restoran Momokitchen, meliputi : 

1. Proses Pemesanan Makanan 

2. Proses Pembayaran 

3. Proses Pembelian Bahan Baku 

4. Proses Stok Opname 

5. Proses Input Menu 

6. Proses Cancel Invoice 

7. Proses Issue Refund 

8. Proses Adjustment Salah Produksi 

 

1.5 Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan proses  

implementasi sistem informasi MOKA POS pada restoran Momokitchen.  

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Laporan dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat 

bermanfaat untuk berbagai pihak , diantara lain adalah : 

1. Bagi pihak restoran Momokitchen , kegiatan penelitian dan implementasi 
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sistem informasi ini diharapkan dapat membantu  proses bisnis yang 

berlangsung di restoran Momokitchen serta mengoptimalkan penggunaan 

sistem informasi yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan yang lebih 

maksimal kedepannya. 

2. Bagi penulis, dengan adanya kegiatan penelitian dan implementasi ini 

dapat menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi penulis untuk terjun 

dalam dunia kerja sebagai konsultan sistem informasi nantinya. Laporan 

penelitian ini juga dapat membanu penulis menyelesaikan tugas akhir untuk 

membuat laporan pengimplementasian dan penggunaan sistem informasi 

pada restoran Momokitchen. 

 

1.7 Metodologi Penulisan Tugas Akhir 

Metodologi yang digunakan untuk memperoleh data informasi dalam 

pengerjaan tugas akhir ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Wawancara dengan pemilik restoran. 

2. Analisa kebutuhan restoran. 

3. Pengenalan kepada client dan menjelaskan produk sistem infomasi 

MOKA POS. 

4. Membuat SOP, Jobdesk dan Flowchart restoran Momokitchen 

5. Menjelaskan SOP, Jobdesk dan Flowchart kepada pemilik restoran 

Momokitchen 

6. Instalasi dan implementasi MOKA POS di restoran. 

7. Input data restoran dalam MOKA POS. 
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8. Training pemilik restoran Momokitchen. 

9. Uji coba sistem informasi MOKA POS yang sudah 

terimplementasi. 

10. Penulisan tugas akhir. 

 

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Penulisan laporan tugas akhir ini tersusun dalam 6 (enam) bab 

dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang 

Peneliti memilih judul Implementasi Sistem Informasi menggunakan 

MOKA POS Pada Restoran Momokitchen, rumusan masalah, ruang 

lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi 

pelaksanan, dan sistematika penelitian. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan megenai teori-teori yang digunakan 

sebagai dasar dalam penelitian ini. Adapun yang dibahas dalam bab 

ini adalah mengenai sistem informasi, point of sales dan cloud 

computing. 

 

BAB III ANALISA DAN DESAIN 

Pada bab ini menjelaskan tentang alur implementasi MOKA 
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POS pada restoran Momokitchen. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI 

Bab ini berisi implementasi terhadap hasil proyek yang sudah 

dilakukan. 

 

BAB V PENGUJIAN 

Bab ini berisi pengujian terhadap hasil proyek sudah 

dilakukan. 

 

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang dapat 

diambil dari penelitian tugas akhir. 

 

1.9 Company Profile 

 YC IT Solution adalah mitra terpercaya di dalam bidang sistem 

informasi. YC IT Solution menyediakan jasa analisis bisnis, layanan 

konsulttan, perencanaan dan implementasi teknologi informasi dalam bisnis 

anda. 
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Gambar 1. 1 Logo company profile 

 
 

Visi : Being the best partner in providing solutions for your business. 

Misi : Improving qualities and services. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


