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ABSTRAK
Kensai merupakan sistem untuk pemesanan makanan jarak jauh yang mengintegerasikan sisi
penjual dan sisi pelanggan untuk mempercepat proses pemesanan serta pembayaran pada Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seperti pedagang kaki lima maupun rumah makan, café, dan
restoran. Banyak hal yang melatar belakangi perintisan Kensai, sehingga sering kali
pemlik/manajer café mendapatkan keluhan dari pelanggan pada proses pemesanan take away.
Keluhan yang sering terjadi diantaranya seperti terlalu lama menunggu pesanan, pesanan salah,
maupun sistem pelayanan yang lambat. Ada juga yang ingin membeli makanan menggunakan
aplikasi jasa antar makanan, namun tidak memiliki cukup uang karena adanya penambahan biaya.
Kensai mempermudahkan pembeli dalam melakukan proses pemesanan, dengan Kensai pembeli
dapat melakukan pemesanan sebelum sampai di tempat dan pelanggan juga dapat melihat berapa
lama pesanan akan diproses. Walaupun sistem ini mempermudah pelanggan dalam melakukan
proses take away, Kensai tidak dikenakan biaya tambahan pada semua item. Sistem terdiri dari
beberapa aplikasi, yaitu: Aplikasi mobile bagi penjual, dan Aplikasi mobile bagi pembeli. Sistem
juga menggunakan portable bluetooth printer yang dihubungkan dengan aplikasi penjual. Printer
digunakan sebagai media distribusi informasi pemesanan pada UMKM. Informasi pesanan baru
yang dibuat akan dicetak dan diberikan kepada pembeli sebagai bukti pemesanan.

A. LATAR BELAKANG
UMKM (usaha Mikro, Kecil dan Menegah) merupakan salah satu usaha yang bergerak
dibidang perekonomian. Menurut Peraturan Negara Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah jenis usaha yang dapat dipisahkan berdasarkan
nilai kriteria aset dan omset yang dimiliki oleh pemilik usaha tersebut. Mulai dari usaha mikro yang
memiliki aset maksimal 50 juta dan omset yang didapat maksimal 300 juta, usaha kecil yang
memiliki aset lebih dari 50 juta sampai 500 juta dengan omset yang di dapat lebih dari 300 juta
sampai 2,5 miliar dan usaha menengah yang memiliki aset lebih dari 500 juta sampai 10 miliar
dengan omset yang lebih dari 2,5 miliar sampai 50 miliar.
Di Indonesia perkembangan UMKM dibedakan atas 4 kriteria. Salah satu yang menjadi fokus
utama di sini adalah kriteria Livelihood yang merupakan usaha kecil menegah yang digunakan
sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal.
Contohnya adalah pedagang makanan atau minuman kaki lima.
Menurut pengamatan pribadi dari tim, pedagang makanan dan minuman kaki lima ini memulai
usahanya dari penjualan dengan menggunakan gerobak di pinggiran jalan sampai ada yang
menyewa pelataran toko untuk lapak gerobak tetap mereka. Sistem pemesanan yang dilakukan oleh
penjual dengan pelanggannya masih menggunakan cara manual yaitu pelanggan datang langsung
memesan dan menunggu sampai pesanannya diselesaikan. Namun, di beberapa tempat pada waktuwaktu tertentu seperti jam makan siang dan sore hari terjadi antrean yang panjang dengan pelanggan
yang datang dalam kondisi ramai. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan pemesanan dan
waktu yang lebih lama untuk pelanggan menunggu pesanannya diselesaikan.
Berdasarkan pengalaman tim yang merupakan mahasiswa dan memiliki jadwal yang sibuk
mulai dari perkuliahan, tugas hingga aktivitas organisasi lainnya, kami sering mengalami kendala
dalam mendapatkan makanan tepat waktu. Karena kesibukkan tersebut kami sangat susah untuk
meluangkan waktu disela-sela aktivitas untuk memesan dan menunggu antrean pesanan. Ditambah
lagi dengan fakta bahwa “anak kos” seperti kami yang biaya hidupnya hanya cukup untuk
kebutuhan utama sehari-hari, kami tidak sanggup jika harus menggunakan jasa antar makanan dan
minuman, seperti Go-Food, GrabFood, dan lainnya. Hal ini disebabkan oleh biaya tambahan yang
diterapkan untuk setiap menu dan biaya pengantaran yang cukup besar. Selain itu, pengusaha
makanan dan minuman seperti pedagang kaki lima masih menerapkan sistem pemesanan makanan
secara manual yaitu pemesanan harus dilakukan secara langsung. Kami sebagai mahasiswa tidak

memiliki banyak waktu untuk memesan dan menunggu antrean karena banyaknya aktifitas yang
harus dijalani

Gambar 1. Pembeli mengantre pesanan
Foto di atas merupakan salah satu contoh pedagang makanan kaki lima yang berada di daerah
banda aceh, dan terlihat antrean yang cukup panjang. Kondisi ramai seperti ini kadang membuat
para penjual susah untuk mengatur dan melayani pelanggan. Ditambah dengan banyak pelanggan
yang tidak sabaran dalam memesan makanan membuat penjual kuwalahan dalam menangani dan
melayani mereka. Kondisi seperti ini juga membuat penjual kebingunan karena tidak adanya urutan
dalam melayani pelanggan.
Oleh karena itu kami ingin membangun suatu aplikasi yang dapat menangani permasalahan
tersebut. Aplikasi ini berfokus hanya pada sistem pemesanan take away (pesan bungkus) dan sistem
kasir yang membantu proses pembayaran dan rekapitulasi penjualan. Aplikasi ini memiliki
keunggulan yaitu pelanggan dapat memesan dimanapun ia berada dan mengontrol proses
pembuatan pesanannya sehingga dia dapat menghemat waktu dalam pengambilan pesanan tersebut
dengan harga yang terjangkau.
Aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi berbasis Android ini memanfaatkan teknologi
cloud computing, web services (restful), mobile application dan mobile/portable printer.
Fungsionalitas utama yang ditawarkan oleh sistem pemesanan yaitu dapat memesan makanan
dimanapun pelanggan berada dan nantinya dapat menyelesaikan permasalahan yang kafe dan
restoran yang dikembangkan nantinya adalah penyelesaian kendala yang dialami oleh pelayan dan
kasir pada kafe/restoran.

B. TUJUAN
Tujuan dari perancangan sistem ini antara lain:
1. Dirancangnya aplikasi mobile bagi pelanggan agar dapat memesan dan memonitor proses
pembuatan makanan secara online tanpa harus antre dan tanpa biaya tambahan.
2. Dirancangnya aplikasi mobile bagi penjual agar tidak ada kesalahan dalam pendataan dan
pembuatan pesanan.
Sistem yang dibangun inovatif karena memiliki beberapa keunggulan yaitu pemesanan dan
pengawasan pesanan oleh pelanggan dapat dilakukan dimanapun secara real time, aplikasi
yang dikembangkan menjadi inovasi untuk menghemat waktu pelanggan dalam memesan
makanan dan mendapatkan harga pesanan yang real tanpa penambahan biaya, dan aplikasi
yang dikembangkan bagi penjual dapat memudahkan pembayarn dan rekapitualsi data
pesanan.
C. MANFAAT
Manfaat dari perancangan sistem ini antara lain:
1. Sistem yang dikembangkan berfungsi agar pelanggan dapat memesan makanan dari jarak
jauh.
2. Pelanggan dapat menghemat waktu karena tidak perlu mengantre pesanan.
3. Pengawasan terhadap pesanan dapat dilakukan oleh pelanggan melalui aplikasi secara real
time.
4. Sistem yang dikembangkan bagi penjual dapat mendata pesanan dengan benar.
5. Pembukuan dan rekapitulasi penjualan lebih praktis.

D. METODOLOGI PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK
Pengembangan aplikasi ini mengadaptasikan metode Goal Directed Design (GDD) untuk
mendapatkan fungsionalitas yang baik dan proses pekerjaan yang bersifat iteratif agar dapat
menghadirkan hasil yang matang untuk dipublikasikan. “Goal Directed Design” merupakan
sebuah metode perancangan desain yang berfokus pada tujuan dari pengguna. Cooper
berpendapat bahwa Tujuan tidak sama dengan tugas (task). Tujuan berfokus pada kondisi akhir
sedangkan tugas (task) merupakan proses untuk mencapai tujuan. Dengan berfokus pada

tujuan yang ingin dicapai oleh pengguna kita dapat memebuhi tujuan untuk memenuhi
kepuasan pengguna. Goal Directed Design memliki tahapan yang harus dilalui, yaitu:

Gambar 2. Gambar Goal Directed Design
1. Research
Tahapan ini berfokus pada pengumpulan data awal penelitian. Data awal didapatkan
dengan melakukan observasi dan juga wawancara dengan pengumpulan data berupa data
kualitatif. Hasil dari tahapan ini berupa dokumen profil dari website dan juga ruang lingkup
dari penelitian.
2. Modeling
Dalam tahapan modeling perilaku dan aktivitas yang didapatkan dari tahapan research akan
dilakukan pemodelan. Pemodelan dilakukan dengan menentukan persona dari website.
Persona merupakan karakter utama dalam narasi yang dijadikan pendekatan dalam
pembangunan desain. Hasil dari tahapan ini berupa pemodelan dari persona dan interaksi yang
dilakukan persona dengan lingkungan sekitar.
3. Requirement
Tahapan requirement merupakan pendefinisian kebutuhan yang dibutuhkan oleh website
berupa skenario. Skenario yang dilakukan berupa konteks skenario yang menggambarkan
ketika persona menggunakan website dalam aktivitas keseharian persona. Hasil dari tahapan
ini tidak hanya konteks skenario namun juga pendefinisian data requirement, fungsi
requirement, dan teknikal requirement.
4. Framework
Tahapan ini akan berfokus pada perancangan konsep website secara keseluruhan,
pembuatan kerangka behavior website, dan tampilan awal desain. Dalam tahapan ini dilakukan

pendefinisian elemen dari fungsi yang ada, wireframe website, keypath skenario yang
memberikan gambaran tentang bagaimana persona berinteraksi dengan website.
5. Refinement
Pembangunan website secara lebih detail yang berhubungan dengan tampilan secara
umum, experience user, visualisai, dan informasi pendukung lainnya.
6. Support
Support dilakukan pada saat tahapan pengembangan website.
E. ANALISIS DESAIN KARYA
Berikut merupakan masalah yang dialami dalam manajemen pemesanan dan pembayan
pada UMKM:
a) Pembeli harus datang ke tempat untuk memesan makanan dan minuman.
b) Pembeli harus mengantre saat memesan memesan makanan dan minuman.
c) Pembeli menghabiskan waktu untuk menunggu pesanan selesai.
d) Pembeli membayar biaya tambahan untuk setiap menu dan biaya antar jika
menggunakan aplikasi jasa antar pesanan makanan dan minuman.
e) Penjual kesulitan dalam menghitung rekapitulasi transaksi berkala.
f) Penjual sering mengalami kesalahan dalam perhitungan transaksi pembayaran pesanan.
g) Penjual kesulitan dalam mengurutkan pesanan para pembeli.
h) Penjual kesulitan dalam mengingat pesanan para pembeli.
Uraian masalah di atas diperoleh melalui wawancara dengan penjual dan pembeli dari
beberapa UMKM.
1. Target Pengguna
Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi pembeli dan penjual. Setiap pengguna dapat
menggunakan aplikasi ini untuk menyelesaikan permasalahan susahnya dalam proses
pemesanan take away. Adapun kelompok pengguna dibagi menjadi 2 berdasarkan proses
penggunaannya didalam sistem. Profil dari kelompok pengguna yang menggambarkan cerita,
tujuan atau motivasi personal mereka. Persona dapat dilihat pada lampiran

Tugas dari kelompok pengguna digambarkan dalam storyboard. Storyboard adalah sketsa
gambar yang disusun berurutan yang berfungsi untuk menceritakan alur tugas kelompok
pengguna. Storyboard dapat dilihat pada lampiran.
VPC bertujuan untuk membantu merancang Value Proposition dengan benar sesuai dengan
kebutuhan kelompok pengguna, pekerjaan yang harus dilakukan dan membantu memecahkan
masalah mereka. VPC dapat dilihat pada lampiran.
2. Batasan produk
Aplikasi berbasis mobile yang dibangun akan diterapkan untuk manajemen pemesanan
dalam bisnis UMKM. Batasan dari sistem ini hanya berfokus pada manajemen pemesanan
hingga pembayaran pesanan. Kelompok pengguna yang menggunakan aplikasi ini merupakan
pembeli yang ingin memesan makanan dan juga penjual di UMKM tersebut.
Aplikasi pembeli dapat berjalan pada perangkat smartphone berbasis mobile yang
memungkinkan pembeli untuk memesan makanan dan minuman dari jarak jauh tanpa
mengantre dan menunggu pesanan selesai, sehingga pembeli dapat mengambil pesanannya
jika pesanan sudah selesai diproses. Pembeli tidak dikenakan biaya tambahan pada setiap
menu. Aplikasi penjual berjalan pada smartphone berbasis mobile yang memungkinkan
penjual mengurutkan pesanan berdasarkan waktu masuknya pesanan dan tidak perlu mencatat
pesanan para pembeli dengan manual. Penjual dapat melihat riwayat pesanan yang telah
dipesan oleh pembeli disetiap bulan dan harinya.

F. SKENARIO PENGGUNAAN RANCANGAN PRODUK

LAMPIRAN
1. Persona
a. Persona Pembeli

b. Persona penjual

2. Value Proposition Canvas (VPC)
a. Pembeli

b. Penjual

