
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Saat ini komputer sudah menjadi peran penting dalam setiap pekerjaan yang 

berhubungan dengan pengolahan data yang sudah pasti dikerjakan manusia, 

tetapi akan lebih mudah menyelesaikannya dengan bantuan komputer. 

 Salah satu perusahaan yang membutuhkan sistem informasi adalah 

perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan. Hotel yang kita ketahui adalah 

salah satu tempat untuk menginap, yang dimana sebuah hotel tersebut 

membutuhkan adanya sebuah sistem yang akan membantu proses adminstrasi 

perhotelan. 

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, telah melahirkan 

perangkat komputer sebagai salah satu alat yang digunakan untuk mengatasi 

suatu permasalahan dalam suatu organisasi, adanya keberadaan komputer 

sebagai pengolah data yang dapat memberikan suatu informasi dengan 

kemampuan kerja yang terorganisasi dan cepat dapat mengatasi masalah yang 

sedang dihadapi oleh suatu instansi atau perusahaan. 

Saat ini perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan masih ada yang 

menggunakan sistem secara manual, seperti Hotel Griya Tirta. Kita mengetahui 

bahwa sistem yang terkomputerisasi lebih akurat dibandingkan dengan yang 

manual. Apalagi disebuah hotel, keakuratan data dan kecepatan proses data 

sangat diperlukan untuk memasukkan data tamu hotel bilamana data tersebut 

akan dibutuhkan kembali. 

Dari hasil survey yang telah dilakukan pada Hotel Griya Tirta 

Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung. Prosespengolahan data pelanggan 

yang  ada masih kurang efektif yaitu  penginputan dan penyimpanan datanya  

hanya dengan menggunakan sistem manual saja. Dalam laporan juga masih 

menggunakan sistem manual. 

 



 Pada akhirnya hotel tersebut akan dinilai lambat dalam proses check in tamu 

atau booking ataupun dalam hal laporan. Untuk itu dibutuhkan sebuah sistem 

yang tetap untuk mengatasi masalah diatas, dalam segi keakuratan dan 

kecepatan proses data. 

 

1.2 Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan permasalahan 

yang terdapat di Hotel Griaya Tirta sebagai berikut : 

1. Kesulitan dalam pencarian data tamu yang masih menggunakan arsip bill 

kamar 

2. Kesulitan mencarikan data-data yang lama dan pencarian harus dilakukan 

satu persatu 

3. Keterlambatan dalam pembuatan laporan mingguan maupuan bulanan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah ini dibuat agar sesuai dalam pembahasan. Secara umum 

permaslahan dalam sistem adminitrasi perhotelan adalah sebagai berikut : 

1. Mendata kamar 

2. Mendata ruang rapat  

3. Mendata fasilitas hotel 

4. Mendata tamu 

5. Menerima pemesanan kamar dari tamu 

6. Menerima pemasan ruang pertemuan 

7. Pembuatan bill kamar 

8. Pembuatan kuitansi tamu 

9. Pembuatan laporan kamar 

10. Pembuatan laporan ruang rapat 

11. Pembuatan Bill ruang rapat 

 

 

 



1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dan Manfaat penelitian Analisa dan Perancangan Sistem Informasi 

Pengolahan Data Adminitrasi Perhotelan pada Hotel Griya Tirta Pangkalpinang 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui sejauh mana cara kerja sistem yang digunakan oleh bagian 

Front Office 

2. Membantu bagianFront Office untuk mempermudah proses dalam 

proses pengelolahan data tamu dengan menggunakan sistem yang baru 

lebih efektif 

3. MempermudahFront Office untuk memproses pesenan kamar maupun 

ruang rapat 

4. Mempermudah Front Office untuk memproses pencarian data tamu 

dengan sistem baru 

5. MempermudahFront Office untuk pembuatan laporan harian, 

mingguan, dan bulanan  

6. Mempermudah Front Office dalam pencarian informasi kamar yang 

kosong 

 

1.5 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

1.5.1 Model Waterfall 

Waterfall merupakan salah satu metode dalam SDLC yang mempunyai 

ciri khas pengerjaan setiap fasewaterfall harus diselesaikan terlebih dahulu 

sebelum melanjutkan ke fase selanjutnya. Artinya fokus tehadap masing-

masing fase dapat dilakukan maksimal karena tidak adanya pengerjaan yang 

sifat pararel. 

  



Fase dalam Metode Waterfall 

Tahapan tahapan ari metode waterfall adalah sebagai berikut: 

1. Requirement analysis 

2. System Design 

3. Implementation 

4. Integration & Testing 

5. Operation & Maintenance 

 

1.5.2 Tools ( Alat Bantu ) 

Penulis menggunakan beberapa diagram Unified Modelling Language 

(UML) sebagai alat bantu dalam menganalisa sistem untuk 

mendeskripsikan proses bisnis sistem yang sedang berjalan serta 

mendiskripsikan konsep sistem baru yang akan dikembangkan dimana 

sistem baru tersebut tentunya dapat memberikan solusi–solusi dari 

permasalahan yang ada serta memenuhi kebutuhan system. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai materi pokok 

skripsi ini, maka penulis membaginya dalam beberapa bab yang terdiri dari : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, metode penelitian, tujuan penelitian dan 

sistematika penulisan. 

 BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini membahas mengenai berbagai landasan teori dan teori 

pendukung yang digunakan untuk mendukung judul skripsi yang 

di ambil. 

 BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang model pengembangan perangkat lunak, 

metode penelitian, dan tools (alat bantu dalam  



analisis dan merancang sistem informasi).  

 BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahasa mengenai stuktur organisasi, jabatan tugas 

dan wewenang, analisis sistem yang berjalan, anlisis hasil solusi, 

analisis kebutuhan sistem usulan, rancangan basis data, 

rancangan antar muka dan rancangan class diagram. 

 BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan pada bab-bab sebelumnya dan saran 

dari penulis. 

 


