
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang penting untuk mengembangkan 

perekonomian masyarakat diseluruh negara. Banyak tempat yang mengandalkan 

sektor pariwisatanya untuk memajukan daerahnya, seperti daerah pesisir ataupun 

daerah kepulauan. Di daerah seperti itu banyak terdapat tempat – tempat penginapan 

atau hotel yang menyuguhkan pemandangan khas daerah tersebut, seperti pantai atau 

laut luas.  

Hotel – hotel di daerah Bangka masih banyak yang menggunakan sistem 

manual walaupun sudah bekerja sama dengan pihak travel agent. Hal ini 

menyebabkan saat tamu ingin check-in  menjadi lebih lambat karena mereka harus 

mengecek lagi apakah kamar yang dipesan masih kosong atau tidak, dan saat tamu 

akan check-out, resepsionis harus mengecek lagi tagihan tamu tersebut. Hotel Pantai 

Tanjung Pesona adalah salah satu hotel yang masih menggunakan sistem manual 

dalam proses pemesanan kamar mereka, padahal pantai Tanjung Pesona merupakan 

tempat diadakannya acara berskala internasional. Maka dari itu penulis ingin 

membuat situs yang mempermudah para tamu untuk melakukan pemesanan. 

Aplikasi yang digunakan pada sistem pemesanan kamar di Hotel Pantai 

Tanjung Pesona ini adalah berbasis web. Aplikasi ini dipilih karena mempermudah 

para pengguna untuk mengakses aplikasi tersebut tanpa harus mengunduh dan 

menginstal aplikasi tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah “Bagaimana 

cara merancang aplikasi berbasis web yang bisa membantu para pengguna untuk 

membantu mempermudah dalam pemesanan kamar ?“ 



 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Aplikasi ini dirancang dengan ruang lingkup Hotel Pantai Tanjung Pesona 

yang bertujuan sebagai rekomendasi pemesanan kamar. 

2. Aplikasi dirancang hanya bisa melakukan pemesanan kamar dan 

menampilkan fasilitas  kamar. 

3. Aplikasi yang akan dibuat dengan berbasis web. 

1.4  Tujuan & Manfaat Penulisan 

1.4.1 Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan ini adalah merancang sebuah aplikasi pemesanan kamar 

hotel berbasis web. 

1.4.2 Manfaat Penulisan 

1. Mempermudah para pengguna untuk memesan kamar. 

2. Menambah pengetahuan penulis dalam merancang aplikasi berbasis web. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum 

tentang penelitian yang dijalankan. Adapun isi Sistematika penulisan adalah sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika penulian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini bersisi tentang teori-teori dan konsep yang mendukung 

pembuatan laporan ini. Berisikan pengertian web, kajian tentang pemesanan 

kamar dan hal-hal lain yang mendukung. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini menjelasankan tentang model perancangan sistem, metode 

perancangan sistem dan tools (alat) yang digunakan dalam perancangan 

sistem. 



 

 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana sistem pemesanan kamar pada 

Hotel Pantai Tanjung Pesona saat masih menggunakan sistem manual dan 

menjelaskan tentang perancangan sistem pemesanan kamar yang berbasis 

web. 

BAB V PENUTUP 

 Pada bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran tentang rancangan 

sistem yang telah dibahas. 


