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ABSTRAK 

 

Office Coffee merupakan salah satu coffee shop yang didirikan untuk membangun budaya minum kopi 

multinasional yang diadaptasi dari perkembangan trend kopi di seluruh dunia dengan konsep dan idealisme yang 

dibangun secara kuat hingga tercipta sebuah sudut pandang yang sangat baik terhadap industri ini. Dalam 

melaksanakan pelayanan kepada pelanggan masih mengalami permasalahan karena masih menggunakan buku 

menu dan meja yang tidak memiliki nomor meja, sehingga barista harus mengingat pelanggan yang memesan dan 

mengingat tempat duduknya. Begitu juga dengan adanya pembaharuan menu baru, menu rekomendasi atau 

upselling yang harus di ganti setiap minggu atau dua minggu yang memerlukan waktu, dana dan tenaga berlebih. 

Aplikasi Pemesanan Menu Makanan dan Minuman dan Billing Berbasis Web dibuat untuk mengatasi 

permasalahan yang ditemukan pada Office Coffee. Tools untuk merancang aplikasi ini menggunakan 

UML(Unified Modelling Language) dan metode pengembangan aplikasi menggunakan waterfall. Pengujian 

aplikasi ini menggunakan pengujian black box serta bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP dan MySQL. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Aplikasi Pemesanan Menu Makanan dan Minuman dan Billing 

Berbasis Web yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan fungsional pada Office Coffee yaitu mengurangi 

penggunaan kertas untuk pemesanan menu, menghemat waktu barista untuk proses pemesanan menu serta 

pencarian data dan mempermudah barista dalam penjualan kepada costumer. 

Penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan, oleh karena itu terdapat beberapa rekomendasi yang diajukan peneliti 

untuk peneliti selanjutnya yaitu dengan mengembangkan Aplikasi Pemesanan Menu Makanan dan Minuman dan 

Billing yang dapat berjalan pada platform android serta pemesanan menu dan penjualan dapat dilakukan lewat 

smartphone.  

 

Kata Kunci: Pemesanan Menu, Penjualan, Office Coffee, Web , MySQL, PHP, UML (Unified Modelling 

Language). 

 

 

ABSTRACT  

 

Office Coffee is one of the coffee shops that was established to build a multinational coffee drinking culture which 

is adapted from the development of coffee trends around the world with a concept and idealism that is strongly 

built to create a very good perspective on this industry. In carrying out services to customers, they still experience 

problems because they still use menu books and tables that do not have table numbers, so baristas must remember 

the customers who ordered and remember their seats. Likewise with the renewal of new menus, menu 

recommendations or upselling that must be changed every week or two weeks which require excessive time, funds 

and energy. 

The Food and Beverage Menu Ordering and Web-Based Billing Application was created to solve problems found 

in Office Coffee. Tools for designing this application use UML (Unified Modeling Language) and application 

development methods using a waterfall. Testing this application using black box testing and the programming 

languages used are PHP and MySQL. 

The results obtained from this study are the Food and Beverage Menu Ordering and Web-Based Billing 

Applications that have been made in accordance with the functional requirements of Office Coffee, namely 

reducing the use of paper for menu ordering, saving baristas time for menu ordering processes as well as data 

search and making it easier for baristas to sell. to the customer. 



This research is inseparable from the shortcomings, therefore there are several recommendations put forward by 

researchers for further researchers, namely by developing a Food and Beverage Menu Ordering and Billing 

Application that can run on the Android platform and menu ordering and sales can be done via a smartphone. 
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PENDAHULUAN  

Office Coffee merupakan salah satu unit bisnis yang berada di bawah naungan CV. Indo Harvest yang 

bergerak dibidang makanan dan minuman.Dalam melaksanakan pelayanan kepada pelanggan masih mengalami 

permasalahan karena masih menggunakan buku menu dan meja yang tidak memiliki nomor meja, sehingga barista 

harus mengingat pelanggan yang memesan dan mengingat tempat duduknya.. Begitu juga dengan adanya 

pembaharuan menu baru, menu rekomendasi atau upselling yang harus di ganti setiap minggu atau dua minggu 

sekali di cetak 8 lebih buku menu untuk bar bawah dan bar atas karena di Office Coffee mempunyai 2 bar (atas 

dan bawah) menjadi kendala. Belum lagi buku menu yang terbuat dari kertas glossy sering terkena noda – noda 

kopi setiap harinya, sehingga harus diganti dengan yang baru. Masalah tersebut di atas disebabkan sistem 

pelayanan tidak mempunyai aplikasi menu, sehingga mengharuskan pihak Office Coffee untuk mempunyai 

sebuah aplikasi yang mampu memproses data secara cepat, akurat dan secara otomatis (komputerisasi) mampu 

menyimpan serta menampilkan menu, sehingga informasi dan data penjualan yang dihasilkan lebih akurat  dan 

dapat terkelola dengan baik. Melihat kondisi tersebut di atas perlu adanya perancangan aplikasi menu berbasis 

web yang terkomputerisasi. 

 

METODE  

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Penulis melakukan pengamatan secara langsung di Office Coffee, terutama pada Unit Office Coffee 

Banjarmasin yang akan menggunakan aplikasi ini. 

2. Wawancara 

Penulis melakukan komunikasi pada Muhammad Rofi’i selaku staff barista Office Coffee untuk 

menggali dan menemukan permasalahan, dimana informan diminta pendapatnya agar memperoleh 

aplikasi sesuai dengan kebutuhan. 

3. Studi Pustaka 

Penulis melakukan studi pustaka di berbagai literatur untuk menggali informasi mengenai profil Office 

Coffee, aplikasi serta bahasa pemprograman yang digunakan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian ini adalah untuk membuat aplikasi pemesanan menu yang terkomputerisasi pada 

Office Coffee. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan akan mempermudah segala pengelolaan data dan penjualan 

pada pemesanan menu. Membuat sistem informasi penjualan akan lebih. 

1. Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan 

Selama melakukan kegiatan penelitian dengan menanyakan serta melihat dan menemukan berbagai 

dalam kekurangan dalam sistem yang ada, banyak sekali ditemukan pemasalahan dan bermacam kendala 

serta kesulitan dalam pelayanan jual beli dan pengolahan data untuk perkembangan coffee shop dan 

perusahaan kedepannya. Sistem yang ada masih menggunakan database atau produk Microsoft, 

contohnya penjualan produk menggunakan Microsoft Excel dan datanya masuk ke sebuah spreadsheet 

dan tidak adanya penyimpanan yang berbasis internal, sama halnya dengan pemesanan menu makanan 

dan minuman dan billing menggunakan buku menu dan kertas menu.. 

2. Flowmap Sistem Yang Berjalan 

Berikut gambaran umum flowmap sistem yang berjalan: 

 



 

 
Gambar Flowmap Sistem Baru sistem baru pemesanan menu makanan dan minuman dan 

billing 

3. Use Case Diagram 

Menggambarkan sejumlah external actors dan hubungannya ke use case yang diberikan oleh sistem. 

Use case adalah deskripsi fungsi yang disediakan oleh sistem dalam bentuk teks sebagai dokumentasi 

dari use case symbol. 

 

 
Gambar Use case Diagram 

4. Class Diagram 

Class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat 

untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode operasi. 



 

 
Gambar Class Diagram 

 

5. Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

a) Tampilan Form Login 

Tampilan Form Login pada gambar dibawah ini untuk memasuki dan menggunakan fungsi-fungsi di 

aplikasi, diperlukan sebuah akun untuk mengaksesnya. 

 
Gambar Tampilan Form Login 

 

b) Tampilan Form Menu Utama 

Menu Utama berisi logo dari instansi perusahaan dan beberapa menu yang berfungsi untuk navigasi ke 

menu lain. 



 

 
Gambar Tampilan Menu Utama 

c) Tampilan Form Data Makanan 

Form ini berisi data makanan yang sudah di input oleh barista (admin) untuk keperluan penjualan. 

 
Gambar Tampilan Form Data Makanan 

 

d) Tampilan Form Tambah Makanan 

Form ini digunakan apabila ada menu makanan baru yang akan dimasikan kedalam menu baru. Berisi 

beberapa operasi yaitu upload foto dengan format jpg dan gif, batal dan simpan. 

 
Gambar Tampilan Form Tambah Makanan 



 

e) Tampilan Form Data Minuman 

Form ini berisi data makanan yang sudah di input oleh barista (admin) untuk keperluan penjualan. 

 
Gambar Tampilan Form Tambah Minuman 

f) Form Data Upselling 

Form ini menampilkan data menu – menu yang di upselling penjualannya, terdapat beberapa operasi 

seperti hapus, detail dan tambah upselling. Dapat menambahkan 6 data upselling saja. 

 
Gambar Form Data Upselling 

g) Form Data Penjualan 

Form ini berisi beberapa operasi yaitu tambah, edit, hapus dan filter untuk pencarian data penjualan. 

 
Gambar Form Data Penjualan 



 

h) Tampilan Form Input Pilih Menu 

Form ini berfungsi untuk menginput menu yang dipilih saat melakukan penjualan. 

 
Gambar Tampilan Form Input Pilih Menu 

i) Form Tambah Penjualan 

Form ini berisi beberapa operasi yaitu selesai, batal dan kembali ke data penjualan untuk kembali 

kedata penjualan. Digunakan untuk mengisi data yang diperlukan untuk melakukan penjualan. 

 
Gambar Form Tambah Penjualan 

j) Form Data Pengeluaran 

Form ini berisi data – data pengeluaran dan beberapa operasi yaitu tambah, edit, hapus dan filter untuk 

pencarian data bulanan pengeluaran itu sendiri. 

 
Gambar Form Data Pengeluaran 

k) Data Kas Tunai 

Berisi beberapa operasi yaitu filter untuk mencetak rekap data kas tunai perbulannya. 



 

 
Gambar Data Kas Tunai 

l) Tampilan  Data Kas Digital 

Berisi beberapa operasi yaitu filter untuk mencetak rekap data kas Digital perbulannya. 

 
Gambar Data Kas Digital 

m) Laporan kas digital 

Berisi laporan kas digital yang di filter berdasarkan bulannya. 

 
Gambar Laporan Kas Digital Perbulan 

 

n) Laporan kas tunai 

Berisi laporan kas tunai yang di filter berdasarkan bulan yang dipilih. 



 

 
Gambar Laporan Kas Tunai Perbulan 

o) Laporan struk nota 

Berisi laporan menu yang dipesan oleh costumer, juga bukti pembayaran. 

 
Gambar Laporan struk nota 

 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Adapun pengolahan sistem dan pembahasan yang dikemukakan dalam suatu Aplikasi Pemesanan Menu 

Makanan dan Minuman dan Billing Berbasis Web, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:.  

1) Aplikasi ini dapat meminimalisir penggunaan kertas sehingga mampu menghemat pengeluaran 

dana. 

2) Aplikasi ini dapat menghemat waktu pegawai untuk proses memasukkan data makanan dan 

minuman serta pencarian data karena aplikasi ini mudah dalam pengunaannya. 

3) Aplikasi ini dapat mengurangi resiko kehilangan data karena sudah tersimpan di database. 



 

2. Saran 

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, untuk 

pengembangan aplikasi lebih lanjut, maka perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini: 

1) Aplikasi ini masih menggunakan fitur–fitur yang sederhana, diharapkan aplikasi dikembangkan 

menjadi lebih baik lagi dan semakin memudahkan dalam proses pengolahan data. 

2) Aplikasi Pemesanan menu makanan dan minuman dan billing ini hanya berjalan pada platform  

web sehingga disarankan untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan aplikasi yang 

dapat berjalan pada platform android. 
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