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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini merupakan jaman yang sudah memasuki jaman yang 

modern, segala sesuatu yang dikerjakan sangat membutuhkan bantuan 

kemajuan teknologi yang sangat berkembang pesat saat ini. Website 

merupakan suatu kemajuan teknologi yang sudah dibutuhkan untuk 

membantu kinerja dari suatu perusahaan untuk berkembang walaupun 

perusahaan tersebut baru startup. Website membuat pasar dari perusahaan 

tersebut menjadi lebih besar, yang dahulu hanya offline saja kini 

perusahaan juga bisa online dengan bantuan website tersebut. Pengaruhnya 

juga dapat sebagai media promotion, meningkatkan penjualan melalui 

media online, menambah profit melalui iklan yang dipasang di website, 

selain itu juga dapat sebagai sumber informasi untuk kemajuan bisnis. 

Menurut kutipan yang diambil data statistik resmi dari (APJII) 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia, untuk tingkat 

pembelanjaan online di Indonesia, adalah 22.8% (14 juta) dari 63 juta 

pengguna internet di Indonesia, 34.6% beranggapan takut terjadinya 

penipuan, dan 13.8% sisanya beranggapan barang online cenderung 

mahal. Namun pihak APJII beranggapan bahwa pembelanjaan online di 

Indonesia akan terus meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan 

berkembangnya teknologi. 
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Kemudian berlanjut pada data survery APJII pada tahun 2012, 

pengguna internet di Indonesia pada tahun 2012 mencapai angka 63 juta 

penduduk, dan diproyeksikan terus naik mencapai 139 juta penduduk pada 

tahun 2015. Survei yang dilakukan APJII tersebut merupakan jalinan 

kerjasama dengan pusat Badan Statistika Indonesia, dengan populasi 

sampel rentang usia 12 - 65 tahun, dilakukan di 42 kota dan 31 propinsi. 

Dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa potensi market online di 

Indonesia sangat tinggi, dan akan sangat disayangkan apabila tidak 

dimanfaatkan. 

Website E-commerce dapat  juga diterapakan pada bisnis restoran, 

dimana website yang dibentuk merupakan website delivery order. Website 

yang diterapkan pada restoran dengan cara pembelanjaan / pembelian 

menu – menu yang tersedia secara online. Delivery order sendiri memliki 

kriteria dan prosedur yang tergantung di setiap restoran yang memakai 

delivery order, karena setiap delivery order antara satu restoran dengan 

restoran yang lain tidak sama. Untuk website delivery order restoran yang 

terdapat di Hotel Olympic Surabaya yang memiliki nama Oresto memiliki 

cara pembayaran untuk pemesanan menu makanan / minuman  yaitu cash 

on delivery (COD). Dengan menggunakan sistem COD diharapkan dapat 

menarik minat dari 34.6% populasi sampel yang beranggapan takut 

terkena penipuan. Dari sudut pandang tersebut, dapat dilihat bahwa 

peluang bisnis ini adalah sangat dibutuhkan saat sekarang, karena menurut 
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proyeksi dari data survey APJII, pengguna internet dari tahun ketahun 

akan terus berkembang.   

Pembuatan website dlivery order yang akan diterapakan kepada 

restoran Hotel Olympic Surabaya atau yang bernama Oresto diharapkan 

dapat meningkatkan jumlah penjualan take away . Berdasarkan data – data 

penjualan yang didapatkan dari pihak restoran tercatat bahwa pada bulan 

Agustus, September, Oktober terhitung omset penjualan dari 3 bulan 

terakir adalah sebesar Rp.83.487.800. Nilai rata-rata penjualan yang 

dihasilkan untuk setiap bulannya adalah Rp. 27.829.266,- dihasilkan dari 

rata-rata 1012 penjualan, dan 14 pesanan take away per bulannya.  Dengan 

demikian diharapkan juga banyak peminat / pembeli menu makanan / 

minuman untuk take away dapat meningkat pada bulan – bulan berikutnya 

dengan adanya website delivery order tersebut.  

1.2. Rumusan Masalah  

• Bagaimana membuat sebuah website dynamic menggunakan konsep 

prinsip website usability kepada Hotel Olympic Surabaya?  

• Bagaimana Website delivery order yang telah dibuat dapat di 

implementasikan kepada Hotel Olympic Surabaya?  

1.3. Ruang Lingkup  

 Pembuatan sebuah buah website dan satu buah design brosur untuk 

pihak restaurant Hotel Olympic Surabaya. Jenis website yang diinginkan 

pihak client adalah website dinamik untuk company profile dan delivery 

order. Website company profile dan delivery order dibuat menggunakan 
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framework PHP Codeigniter, dengan spesifikasi fitur yang diinginkan oleh 

pihak client adalah terbatas untuk wilayah Surabaya, dan minimum price 

Rp 40.000.   

 Fitur yang diinginkan oleh pihak klien dalam website yang akan 

dibuat adalah terdapat akun yang dapat mengatur semua kendali yaitu 

dengan menggunakan master account, kemudian juga terdapat seseorang 

yang dari pihak klien yang akan mengoperasikan website untuk delivery 

order yang akan dioperasikan oleh resepsionis yang akan mengecek setiap 

order yang masuk dalam website, kasir akan mendapatkan admin account 

untuk dapat melakukan penerimaan order. Untuk user akan diberikan fitur 

untuk dapat melakukan register dan juga dapat melakukan order setelah 

guest mendapatkan user account. Website yang dibuat mempunyai fokus 

design untuk desktop,  yang akan digunakan sebagai tampilan untuk profil 

restoran dan untuk delivery order. Framework yang digunakan untuk 

pembuatan website tersebut  adalah PHP Codeigniter,   

 Pembayaran dilakukan menggunakan konsep cash on delivery, 

yakni dilakukan pembayaran ditempat lokasi antar. Untuk menimalisasi 

terjadinya pembatalan, pihak restaurant Hotel Olympic Surabaya akan 

melakukan panggilan telepon ke pihak buyer terlebih dahulu setelah 

mendapatkan notifikasi order. Apabila terjadi pembatalan, nomor telepon 

buyer tersebut akan direkap dalam database pembatalan. Kategori 

makanan yang dijual adalah berdasarkan menu makanan restaurant Hotel 
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Olympic Surabaya saat ini, dan dapat ditambahkan sewaktu-waktu. 

Kontrak tidak meliputi biaya maintenance, selepas selesainya project.  

1.4. Tujuan Penelitian Tugas Akhir  

• Membuat sebuah website dynamic dengan penerapan konsep prinsip 

website usability untuk Restaurant Hotel Olympic, yang difungsikan 

sebagai company profile, dan online delivery order.  

• Website delivery order yang telah dibuat dapat bermanfaat untuk 

pengembangan sales Hotel Olympic Surabaya, dengan memberikan 

informasi dari kumpulan data yang terkumpul dari sistem website delivery 

order.  

1.5. Manfaat Penelitian Tugas Akhir  

1) Akademik (Bagi Mahasiswa):  

 Manfaat pengerjaan project ini bagi mahasiswa adalah, 

mendapatkan pengalaman berharga mengenai bagaimana cara menghadapi 

client, termasuk kebutuhan dan fitur yang diinginkan. Mahasiswa 

berhadapan dengan situasi kerja nyata, dimana pekerjaan yang berhasil 

akan mendatangkan keuntungan secara nyata berupa materi, sesuai dengan 

kesepakatan kontrak yang telah dibuat.   

2) Praktis (Bagi Client):  

 Dalam hal praktis, kedua website juga brosur yang kami buat 

diharapkan mampu memuaskan pihak client. Kedua website yang telah 

dibuat, diharapkan dapat berguna dalam meningkatkan sales dan profit 

dari bisnis client.  
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1.6. Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir  

 Metode peneletian yang digunakan adalah metode studi 

Pengembangan aplikasi adalah menggunakan metode RAD (Rapid 

Aplication Development)  

 Tahapan dalam perkembangan RAD terdapat 5 kategori, yaitu: 

1. Business modelling, adalah fase ini untuk menganalisa aliran informasi 

dalam proses bisnis. Seperti bagaimana informasi yang digunakan, 

siapa yang melakukan proses, dan bagaimana informasi didapat. 

2. Data Modelling, untuk mendefinisikan sekumpulan objek data dan 

hubungan atribut dari masing-masing data yang dibutuhkan dalam 

tahapan business modelling. Di tujukkan dalam ER diagram. 

3. Proses Modelling, untuk mendefinisikan bagaimana serangkaian objek 

yang dipakai dalam 2 tahapan awal, digabungkan untuk dapat 

menambah / mengganti / mendapatkan kembali sebuah objek data baru. 

Fase ini akan ditampilkan dalam diagram sequence, use case dan 

activity diagram. 

4. Aplication Generation, adalah sebuah tahapan untuk mencari aplikasi 

atau komponen bantuan yang sebelumnya telah ada, sehingga dapat 

dikembangkan kembali untuk memfasilitasi pembuatan aplikasi.  

5. Testing dan Turnover, dilakukan dalam tahapan akhir, untuk melakukan 

pengujian dan pengembangan selanjutnya apabila dibutuhkan. Fase ini 

akan ditampilkan dalam hasil test UAT. 
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1.7. Sistematika Penulisan Tugas Akhir  

Bab 1 – Pendahuluan  

Pada bab awal ini, akan diberikan isi uraian mengenai latar belakang 

masalah, Rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat penelitian, 

metodologi pelaksanaan, company profile dan sistematika penulisan.  

Bab 2 – Tinjauan Teori   

Bab 2 ini akan berisikan deskripsi dan pengertian dari teori-teori yang 

digunakan. Teori-teori dan terminologi khusus yang digunakan dalam bab 

3 dan 4 akan dituliskan dalam bab 2 ini. Tinjauan teori juga berguna bagi 

dasar pembahaan hipotesis.     

Bab 3 – Desain Sistem   

Merupakan bab yang berisi mengenai metode yang digunakan dalam 

penelitian, data variabel yang digunakan, jadwal penelitian, dan teknik 

pengumpulan data yang digunakan.  

Bab 4 – Implementasi dan Pengujian  

Pada Bab 4 melakukan pembahasan mengenai hasil implementasi website 

delivery order yang telah selesai dibuat sesuai dengan permintaan 

Restaurant Hotel Olympic Surabaya.  

Bab 5 – Kesimpulan dan Saran  

Pada bab terakhir ini akan menguraikan mengenai kesimpulan dari 

keseluruhan project, serta saran-saran yang didapat untuk di 

implementasikan kembali dikedepannya.   
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1.8. Company Profile  

 Techno Vision, bergerak dalam bidang pembuatan website dan 

aplikasi untuk delivery order restaurant. Sebagai layanan tambahan, 

Techno Vision juga akan ikut berperan dalam memberikan pengajaran tata 

cara pakai aplikasi / website yang telah dibuat, juga ikut berperan dalam 

meningkatkan branding client, melalui media online & promosi website.  

 Techno Vision dibentuk dari semakin tingginya kebutuhan 

masyarakat akan website dynamic, yang hanya bukan sekedar berperan 

sebagai sebuah media promosi/deskipsi produk seperti layaknya website 

statik, melainkan sebuah alat yang dapat membantu bisnis pengguna 

semakin berkembang. Dengan adanya perusahaan Techno Vision, kami 

berharap bahwa manfaat teknologi dalam pengembangan bisnis, dapat 

dirasakan oleh masyarakat luas (khususnya bisnis startup), bukan hanya 

terbatas untuk perusahaan besar saja. Client juga dapat melakukan request 

fitur kebutuhan mereka untuk ditambahkan kedalam website. 

 Kami mempunyai fokus konsep pada pengembangan bisnis food 

and beverage, dengan jasa pembuatan website & aplikasi delivery order 

untuk restaurant / cafe / bisnis startup dan sejenisnya yang membutuhkan 

adanya servis tersebut. Sesuai dengan Tagline kami "IT-to maximize your 

business", tentunya kami berharap bahwa website atau aplikasi yang kami 

buat akan mendatangkan profit / omset berlipat bagi bisnis anda.  

 Produk & Jasa yang Ditawarkan:  

• Pembuatan website statik  
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• Pembuatan website dynamik   

• Aplikasi website delivery order untuk bisnis restaurant  

• Graphic design untuk media promosi (brosur, logo, branding, flyer)  

• Pembuatan fitur khusus untuk website dynamik / aplikasi, by client 

request. 

• Layanan maintenance website / aplikasi  

1.9 Profil Perusahaan – Restaurant Hotel Olympic Surabaya 

Olympic Hotel telah dibangun sejak tahun 1945, dan mulai 

beroperasi pada tanggal 14 Juni 1956. Presiden Soekarno yang merupakan 

presiden pertama di Indonesia sendiri yang memberi ijin untuk kota 

Surabaya membangun 3 bangunan pertama. Dari tiga bangunan itu, salah 

satunya adalah bangunan Olympic Hotel Surabaya. 

Olympic Hotel Surabaya dibangun oleh Bapak Ong Kie Tjay, 

dengan hanya berbekal ilmu pendidikan SD. Ong Kie Tjay mampu 

mendesai sendiri arsitektur dari Hotel Olympic Surabaya yang saat ini 

telah diresmikan oleh pemerintha kota Surabaya untuk dijadikan Cagar 

Budaya karena bentuk luar Hotel Olympic Surabaya yang tidak mengalami 

perubahan setelah 50 tahun lamanya.  




