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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada zaman globalisasi seperti sekarang ini, telah banyak dilakukan penerapan teknologi 

informasi dalam berbagai bidang. Penerapan teknologi informasi ini dilakukan dengan tujuan 

untuk meningkatkan kerja sistem yang berjalan sebelumnya. Perkembangan teknologi informasi 

membutuhkan kemampuan sumber daya manusia untuk dapat menguasai dan mengikuti 

perkembangan dari teknologi informasi. (Sama, 2015) 

Teknologi informasi saat ini telah berkembang dengan pesat dan telah menambah ke 

berbagai sektor kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi diawali oleh munculnya 

internet sebagai media informasi yang dapat diakses dengan menggunakan komputer yang 

terkoneksi ke berbagai belahan dunia, sehingga pengaksesan informasi dapat dilakukan dimana 

saja sehingga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Misalnya melakukan transfer rekening bank, 

reservasi tiket pesawat, pengiriman email. (Aryanto, 2017) 

Tidak banyak orang yang memahami bahwa harga pokok produk dan jasa merupakan 

refleksi kemampuan suatu organisasi dalam memproduksi barang dan jasa. Semakin tinggi 

kemampuan mengelola biaya, maka akan semakin baik produk dan jasa yang ditawarkan pada 

pelanggan baik dari sisi harga maupun kualitas. (Said, Sapiri, & Hatta, 2017) 

Universitas Internasional Batam Program Studi Pariwisata merupakan salah satu program 

dimana mahasiswa diajarkan bagaimana cara melayani dan mengatur semua hal yang berkaitan 

dengan pariwisata. Salah satunya yaitu pembelajaran tentang restoran. Pembelajaran ini 

mencakup hal-hal yang berkaitan dari melayani, mengatur pesanan, menghitung masuk dan 

pengeluaran, struktur data, pembukuan dan lain-lain. Semua ini diajarin satu persatu agar 

mahasiswa dapat mengerti secara maksimal.  

Kekurangan dari sistem pembelajaran Universitas Internasional Batam Prodi Pariwisata 

adalah dengan menggunakan metode catat dan hitung. Disini kami merancang sebuah sistem 

menghitung pengeluaran khusus untuk pembelajaran jumlah stok dan harga stok yang dipakai. 

Dengan contoh menu nasi goreng membutuhkan nasi, minyak, telur, dan lain-lain, semua bahan 

dihitung secara rinci, mulai dari jumlah nasi yang dibutuhkan, jumlah minyak yang dipakai, dan 

lain-lainnya. Maka dari situ, sistem ini akan menghitung secara langsung jumlah pengeluaran, 

sekaligus keuntungan yang dapat diraup dari menu-menu yang ada. Dengan harapan sistem ini
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 dapat memberi manfaat kepada mahasiswa dalam pembelajaran dan memudahkan pembelajaran 

mereka. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirancang perancangan aplikasi berbasis web 

untuk mendukung pembelajaran mahasiswa Universitas Internasional Batam Program Studi 

Pariwisata dengan judul “Perancangan dan Implementasi Sistem Food and Beverage Cost di 

Universitas Internasional Batam”. 

1.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah membatasi masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut : 

1. Sistem ini hanya fokus pada input data dari user.

2. Sistem ini bersifat sebagai jembatan antara sistem stock dan sistem cashier.

3. Sistem menampilkan keuntungan dari jumlah pengeluaran bahan, bukan dari pengaruh

ekonomi luar.

1.3 Tujuan Perancangan 

Tujuan dari perancangan ini adalah sebagai berikut : 

1. Sistem ini akan merancang Sistem Food and Beverage Cost di Universitas

Internasional Batam.

2. Implementasi akan dilakukan pada Universitas Internasional Batam

1.4 Manfaat 

1. Setelah mengetahui kelemahan akan sistem, maka sistem dapat dikembangkan

menjadi lebih baik.

2. Semakin efektif maka semakin user friendly sebuah sistem, dan user tentu lebih

nyaman menggunakan sistem.

3. Untuk merancang dan mengimplementasikan Sistem Food and Beverage Cost di

Universitas Internasional Batam.
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 

manfaat, dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan 

buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literature review 

yang berhubungan dengan penelitian. 

BAB III  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, sejarah dan lokasi perusahaan. Bab ini juga 

menjelaskan struktur organisasi perusahaan. 

BAB IV  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini diuraikan menjadi bagian desain, metode yang digunakan dalam perancangan 

sistem serta tahapan penelitian secara rinci, singkat dan jelas. 

BAB V  ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan analisis sistem yang sedang berjalan, perkembangan. Serta 

menganalisis kebutuhan sistem dan kebutuhan user, selain itu juga berisi tentang langkah-

langkah merancang sistem baru berupa flowchart, data flow diagram (DFD), rancangan 

user interface. 

BAB VI  IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan implementasi dan pembahasan (screenshot layar dan penjelasan 

langsung mengenai layar tersebut), serta cara yang digunakan  dalam mengimplementasi 

sistem yang telah dibuat. 

BAB VII  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari perancangan dan penelitian dalam pembuatan 

sistem informasi food and beverage cost application. 
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