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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Flamboyant Catering adalah salah satu perusahaan yang melayani 

masyarakat khususnya dalam bidang jasa boga. Flamboyant Catering saat ini 

melayani berbagai kebutuhan konsumsi pada event-event besar pernikahan, 

syukuran, tumpeng dan pesanan-pesanan lainnya. Jangkauan/sasaran layanan jasa 

boga Flamboyant Catering ini sendiri selain di kota Surabaya, juga sudah sampai di 

kota Gresik dan Sidoarjo. Flamboyant Catering berdiri sejak tahun 1970 yang 

berlokasi di jalan Cipunegara Nomor 19, Surabaya. Proses bisnis yang berjalan saat 

ini pada Flamboyant Catering dalam proses pemasarannya  masih menggunakan 

cara dengan menyebarkan brosur-brosur kepada masyarakat umum, hasil referensi 

dari pelanggan sebelumnya, informasi dari mulut ke mulut serta kepercayaan 

berulang dari pelanggan.  

Permasalahan yang terjadi adalah penyampaian infromasi tentang catering  

tidak dapat tersalurkan secara merata  ke masyarakat. Sehingga informasi yang 

disampaikan dalam proses diatas dapat tidak tersampaikan secara benar. Biaya 

operasioanal juga menjadi tidak efisien dikarenakan perlunya membuat atau 

mencetak kertas brosur dengan kuantitas yang besar. Dan adanya persaingan bisinis 

yang ketat, karena perlu diketahui bahwa saat ini banyak catering-catering baru 

bermunculan dan menggunakan Teknologi Informasi untuk menjalankan media 

promosinya. Dalam proses pemesanan, Flamboyant Catering masih menggunakan 

cara konvensional dengan bertemu langsung dengan pelanggan, dari konsultasi 
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perencanaan acara hingga hari pelaksanaan pelanggan masih harus datang ke 

Flamboyant Catering.  

Masalah yang juga terjadi adalah pada saat awal perencanaan acara, dimana 

untuk melakukan pemesanan dan konsep atau simulasi pelanggan harus datang ke 

tempat Flamboyant Catering untuk berkonsultasi. Untuk mencatat proses 

pemesanan pihak Flamboyant Catering masih menggunakan sarana kertas untuk 

melakukan pencatatan pemesanan guna mengetahui pesanan apa yang diinginkan 

oleh pelanggan pada saat acara, adapun yang dicatat antara lain : jumlah pesanan 

(/orang), paket yang dipilih, gedung, dan lain sebagainya. Untuk laporan 

pemesannya sendiri, kemudian dicatat ke dalam buku induk. Hal ini menyebabkan 

waktu yang lama bagi Flamboyant Catering karena harus menulis satu per satu 

pesanan yang dipesan oleh pelanggan. Sehingga dari waktu yang lama tersebut akan 

memberikan dampak kepada pelanggan yang harus menunggu dan pelanggan harus 

meluangkan waktu dan tenaga untuk melakukan pemesanan dengan cara bertemu 

di tempat dengan pihak Flamboyant Catering.  

Saat ini Flamboyant Catering mengelola lebih dari 50 jenis makanan dengan 

jumlah makanan yang dapat diproduksi dalam skala besar tergantung oleh 

pemesanan yang dilakukan. Adapun data pendukung pesanan di dalam Catering 

Flamboyant adalah sebagai berikut; 

Tabel 1.1 Data Pemesanan Flamboyant Catering tahun 2016 

No  Bulan Jumlah Transaksi Pemesanan  Jumlah total Pesanan /orang 

1 Januari 5 kali pesanan 2675 Orang 

2 Februari 7 kali Pesanan 1500 Orang 

3 Maret 5 kali pesanan 1050 Orang 
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No  Bulan Jumlah Transaksi Pemesanan  Jumlah total Pesanan /orang 

4 April 6 kali pesanan 1300 Orang 

5 Mei 5 kali pesanan 950 Orang 

6 Juni 6 kali pesanan 1200 Orang 

7 Juli 6 kali pesanan 1000 Orang 

8 Agustus 8 kali pesanan 1500 Orang 

9 September 6 kali pesanan 1050 Orang 

10 Oktober 2 kali pesanan 800 Orang 

11 November 4 kali pesanan 1100 Orang 

12 Desember 7 kali pesanan 1400 Orang 

Total Jumlah 67 pesanan 15525 Orang 

*Sumber data: Flamboyant Catering diolah dari acara pernikahan minus 

pemesanan nasi kotak dan tumpeng. 

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan suatu aplikasi yang dapat membantu 

memaksimalkan kinerja Flamboyant Catering dalam melakukan proses 

pemasaran, transaksi pemesanan, dan pembuatan laporan yang sebelumnya 

dilakukan secara konvensional karena dengan cara konvensional dapat 

memperlambat proses-proses yang ada di Flamboyant Catering. Aplikasi yang 

dibangun ini nantinya akan mempermudah dan mempercepat proses pemasaran, 

transaksi pemesanan, dan pembuatan laporan. Dengan pembuatan aplikasi yang 

nantinya akan dibuat secara online ini diharapkan dapat mempercepat dan 

mempermudah kegiatan yang ada di Flamboyant Catering. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat 

dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana merancang bangun aplikasi promosi 

pada Flamboyant Catering Surabaya Berbasis Web.. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dan penyusunan laporan ini dilakukan secara terarah 

dan mendapatkan gambaran yang jelas, maka diperlukan batasan-batasan masalah, 

yaitu:  

1. Model yang digunakan pada website Flamboyant Catering Surabaya adalah 

menggunakan model eMICA (Extended Model of Internet Adoption). 

2. Rancang bangun website promosi Flamboyant Catering Surabaya 

mengimplementasikan model eMICA dengan tambahan fitur hingga tahap 

3 seperti testimony dan rating/tingkat kepuasan pelanggan. 

3. Aplikasi berbasis web ini merupakan website transaksional. 

4. Aplikasi hanya membahas proses pemesanan dan pembayaran saja. 

1.4 Tujuan 

Tujuan Rancang Bangun Aplikasi Promosi Berbasis Web pada Flamboyant 

Catering Surabaya adalah menghasilkan rancang bangun aplikasi promosi yang 

dapat mempermudah melakukan proses promosi, pemesanan, dan pembuatan 

laporan. 

 



5 

 

 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam pembuatan aplikasi promosi ini 

ialah sebagai berikut: 

1. Dapat membantu Flamboyant Catering dalam melakukan proses 

pemasaran/promosi serta mempermudah dalam proses pemesanan. 

2. Dapat mempermudah dan mempersingkat pembuatan urutan laporan 

pemesanan.. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan tugas akhir ini dibuat dengan sistematika pembagian bab 

sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang kondisi proses bisnis Flamboyant 

Catering saat ini. Bab ini juga membahas rumusan masalah yang 

merupakan jawaban dari latar belakang permasalahan, serta berisikan 

batasan masalah, tujuan, manfaat dan diakhiri dengan sistematika 

penulisan. 

BAB II:  LANDASAN TEORI 

Bab yang berisikan dan membahas tentang teori yang digunakan untuk 

referensi penyelesaian masalah serta teori yang mendukung untuk 

merancang sistem aplikasi.  

BAB III: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang hasil Analisis yang dilakukan dengan cara 

observasi dan wawancara. Selanjutnya dari hasil analisis tersebut maka 

dapat diperoleh user requirement dan system requirement sehingga dapat 
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digambarkan system flow, data flow diagram, entity relationship 

diagram, struktur basis data serta desain input dan output.  

BAB IV: IMPLEMENTASI DAN UJI COBA SISTEM  

Pada bab ini membahas implementasi sistem yang disesuaikan dengan 

rancangan dan desain sistem yang sebelumnya telah dibuat. Setelah 

diimplementasikan ke dalam bentuk perangkat lunak maka dilakukan 

pengujian terhadap sistem dengan menggunakan metode black box.  

BAB V: PENUTUP 

Pada bab ini berisikan uraian kesimpulan tentang sistem yang telah 

dibuat dan saran-saran yang dapat diberikan bagi Flamboyant Catering 

mengenai sistem aplikasi pemasaran.


