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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan waktu, teknologi dan informasi saat ini telah 

berkembang dengan pesat dan perkembangan teknologi informasi juga telah 

mempengaruhi berbagai bidang, baik bidang pendidikan, industri, perusahaan 

maupun pemerintahan. Sistem informasi sangat berperan penting dalam dunia 

pekerjaan, dalam membantu manusia menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih 

cepat dan menangani arus informasi dalam jumlah yang besar sehingga dapat 

mencapai tingkat optimal dalam pengolahan data yang ada.  

Perkembangan teknologi dan informasi diawali dengan munculnya internet  

sebagai media informasi yang terkoneksi ke berbagai belahan dunia yang dapat 

diakses menggunakan komputer, sehingga informasi dapat diakses dimana saja 

tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Salah satu area bisnis yang memanfaatkan 

internet adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perhotelan. Banyak hotel-

hotel yang pada umumnya telah menggunakan fasilitas internet dalam melakukan 

pemesanan kamar secara online. Metode ini dipandang memiliki keuntungan lain 

dibandingkan dengan melakukan reservasi kamar secara langsung dikarenakan 

akan lebih memenangkan persaingan di antara hotel-hotel lainnya. Selain itu juga 

informasi reservasi pemesanan kamar secara online dapat membantu perusahaan 

dalam melakukan promosi dan memberikan kemudahan bagi setiap pelanggan 

yang ingin melakukan pemesanan kamar tanpa harus datang secara langsung. 

Hotel Pasadena merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa  

perhotelan dan berlokasi di jalan Komplek Pemda Kabupaten Bangka Barat Pal.4, 

Dayabaru, Belo Laut, Muntok. Selama ini, Sistem reservasi kamar dan sistem 

pendataan fasilitas lainnya masih menggunakan sistem offline atau secara manual. 

Pendataannya masih dilakukan dengan cara dituliskan kedalam buku. Selain itu 

juga tamu harus menelfon atau datang langsung ke hotel Pasadena untuk 

melakukan pemesanan kamar. Akibatnya, mempersulit karyawan untuk mendata 

tamu yang ingin menginap di hotel Pasadena apabila tamu sedang ramai sehingga 
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proses pemesanan kamarnya harus mengantri dan ini menjadi kurang efektif bagi 

tamu karena tidak praktis dan menyita banyak waktu. Selain itu juga tingkat 

kesalahan karyawan dalam pendataan tamu yang ingin menginap masih sangat 

tinggi. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka mendorong penulis untuk merancang 

sebuah sistem reservasi hotel yang dapat dilakukan secara online sehingga proses 

bisnis yang dijalankan dapat berjalan dengan efektif. Oleh karena itu penulis 

mengangkat topik tersebut dengan judul “Optimasi Proses Reservasi Hotel 

Menggunakan Model Fast pada Hotel Pasadena Muntok Bangka Barat 

Berbasis Web”. Sistem ini direncanakan akan diimplementasikan menggunakan 

bahasa pemrograman PHP dan menggunakan database MySQL. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka penulis dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengatasi kesulitan dalam pengolahan data tamu pada hotel 

Pasadena Muntok? 

2. Bagaimana mengatasi proses reservasi, pemesanan makanan dan minuman di 

restaurant, dan permintaan laundry? 

3. Bagaimana memberikan laporan-laporan secara cepat dan akurat? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan masalah yang akan dibahas dalam perancangan 

Sistem Informasi Reservasi Kamar Hotel Pada Hotel Pasadena Muntok Bangka 

Barat Berbasis Web sebagai berikut : 

1. Perancangan Sistem Informasi yang dibahas hanya membahas pada pemesanan 

kamar hotel, pemesanan makanan/minuman, permintaan laundry dan informasi 

fasilitas (Musholla, ATM Center, Restaurant, Meeting Room/Function, 

Wedding Package, Tour Package, Laundry, Family Karaoke, Free Wifi)  yang 

dimiliki oleh Hotel Pasadena Muntok. 
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2. Proses yang terlibat dalam sistem informasi perhotelan adalah proses pendataan 

kamar, proses pendataan tamu, proses pendataan menu restaurant, proses 

pendataan laundry, proses reservasi kamar, proses check in, proses pemesanan 

makanan, proses pembayaran pemesanan makanan, proses laundry, proses 

pembayaran laundry, proses check out, proses pembayaran check out, proses 

pembayaran kerusakan, proses pembuatan laporan reservasi kamar. 

3. Keluaran yang dihasilkan dari Sistem Informasi Perhotelan adalah cetak 

laporan reservasi kamar 

4. Tamu diwajibkan untuk menbayar satu hari biaya penginapan saat membooking 

kamar dan sisanya dapat dibayar setelah check out. 

5. Pembayaran pemesanan makanan/minuman atau laundry dapat dilakukan 

secara langsung/offline pada saat makanan/laundry diantarkan atau pembayaran 

dilakukan setelah check out. 

 

1.4.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan dan penulisan tugas akhir 

ini adalah membuat sebuah sistem informasi reservasi hotel pada Hotel Pasadena 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan hotel, mempermudah proses pemesanan 

kamar, mempermudah pencarian data dan meningkatkan keuntungan hotel dengan 

bertambahnya tamu yang memesan kamar hotel. 

Adapun manfaat yang diharapkan dari pembuatan tugas akhir ini adalah  

sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penulis dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang 

didapatkan selama kuliah di STMIK ATMA LUHUR dalam merancangan 

Sistem Informasi Reservasi Sewa Kamar Hotel . Selain itu juga penulis dapat 

menambah pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas terutama dalam 

membuatan Sistem Informasi Reservasi Sewa Kamar Hotel dan juga sebagai 

syarat memperoleh gelar sarjana komputer. 
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2. Bagi Hotel Pasadena Muntok 

Mempermudah karyawan hotel dalam proses mengelola data pemesanan 

kamar. Selain itu juga dapat membantu proses penginputan data, pencarian 

data dan laporan data pemesanan kamar dengan lebih cepat dan akurat 

sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan dan lebih praktis, serta sebagai 

media promosi agar hotel dapat lebih dikenal oleh berbagai pihak luar kota 

Muntok. 

3. Bagi Akademik 

Sebagai salah satu bahan referensi untuk STMIK Atma Luhur dalam 

pembuatan Sistem Informasi Reservasi Sewa Kamar Hotel dan juga dijadikan 

sebagai tolak ukur sampai dimana keberhasilan akademik maupun mahasiswa 

didalam proses belajar mengajar. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

  Untuk memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai materi pokok 

skripsi ini, penulis menyusun laporan ini dalam lima bab dengan sistematika 

sebagai berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas tentang berbagai landasan teori dan teori 

pendukung yang digunakan untuk mendukung judul skripsi yang 

diambil. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang model pengembangan sistem informasi, 

metode penelitian pengembangan sistem dan alat bantu 

pengembangan sistem.  
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BAB IV PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tinjauan umum tentang gambaran umum objek 

penelitian yang disertai dengan struktur organisasi, tugas dan 

wewenang, serta analisa proses bisnis, activity diagram sistem 

berjalan, anlisa masukan, analisa keluaran, identifikasi kebutuhan, 

use case diagram sistem usulan, deskripsi use case, rancangan 

masukan, rancangan keluaran, ERD, transformasi, LRS, tabel, 

spesifikasi basis data, class diagram, sequence diagram, 

deployment diagram, rancangan layar dan tampilan layar. 

 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari topik yang dipaparkan 

dan saran-saran yang mungkin diperlukan dalam pengembangan 

Hotel Pasadena Muntok Bangka Barat setelah menggunakan 

aplikasi web. 

 


