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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia, 

menuntut orang-orang yang bergerak di bidang industri, perusahaan, 

pendidikan, terutama di bidang bisnis  untuk lebih meningkatkan 

kemampuannya dalam hal pengembangan dan penggunaan teknologi. Di era 

modern saat ini, teknologi sangat di butuhkan sebagai sarana pendukung 

yang utama dalam hal pengembangan sistem informasi.  

Untuk dapat menghasilkan sistem kinerja yang baik, efektif dan 

efisien bagi suatu perusahaan agar dapat memberikan pelayanan yang baik, 

dibutuhkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yaitu teknologi 

dan sistem informasi. Informasi yang akurat sangat dibutuhkan untuk 

menunjang terciptanya pelayanan yang baik terhadap pengguna yang 

membutuhkan informasi tersebut. Salah satu perusahaan yang harus 

menyediakan pelayanan yang baik dan informasi yang akurat bagi 

penggunanya yaitu hotel. Hotel merupakan akomodasi pendukung dalam 

dunia pariwisata untuk memberikan fasilitas penginapan bagi para 

wisatawan yang ingin berkunjung ke suatu tempat. 

Hotel Mitra Garden Pangkalpinang merupakan salah satu hotel 

yang berada di Bangka Belitung yang bergerak dibidang jasa penyewaan 

kamar yang menyediakan fasilitas-fasilitas penyewaan kamar, laundry, 

restaurant serta ruang pertemuan. Saat ini hotel Mitra Garden masih 

menggunakan sistem yang manual dalam hal pengolahan data antara lain 

pemesanan kamar, check-in, check-out dan pembuatan laporan. Sistem 

manual disini adalah suatu sistem yang masih menggunakan tulis tangan 

tanpa tersentuh teknologi komputer sedikitpun. Hal ini mengakibatkan tidak 

efektif dan efisien nya proses pengolahan di hotel tersebut. 
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Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, penulis ingin membuat 

sistem informasi front office pada Hotel Mitra Garden Pangkalpinang  yang 

masih manual menjadi terkomputerisasi.  

 

1.2 Masalah 

Setelah penulis melakukan riset di Hotel Mitra Garden 

Pangkalpinang, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Lamanya proses pelayanan check-in dan check-out terhadap tamu. 

2. Sering  terjadi kesalahan dalam penulisan harga kamar hotel.  

3. Setiap kali check-in ditulis secara berulang-ulang di dalam buku yang 

berbeda. 

4. Lamanya proses pembuatan laporan serta harus dilakukan pengecekan 

secara berulang kali agar didapat laporan yang akurat. 

Agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang ada, maka 

penulis membatasi masalah hanya pada proses reservasi, check-in dan 

check-out, pembayaran bill laundry dan bill restaurant serta pembuatan 

laporan. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini yaitu merancang sebuah aplikasi pengolahan data 

check-in dan check-out pada hotel Mitra Garden Pangkalpinang yang 

diharapkan dapat membantu dalam hal: 

1. Mempercepat proses  pelayanan check-in dan check-out pada hotel Mitra 

Garden  Pangkalpinang terhadap tamu.  

2. Menghindari terjadinya kesalahan penulisan harga kamar hotel. 

3. Memberikan kemudahan dalam hal pencatatan proses check-in tamu 

dengan satu kali input. 

4. Memudahkan dalam hal pembuatan laporan sehingga data yang 

dilaporkan tepat dan akurat 
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1.4 Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN  

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

masalah yang dihadapi, tujuan penulisan dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI  

  Bab ini menjelaskan tentang konsep dasar sistem, konsep dasar 

informasi, pengertian analisa berorientasi objek dan 

perancangan berorientasi objek 

BAB III   TINJAUAN ORGANISASI 

  Bab ini berisi tentang gambaran umum hotel Mitra Garden 

yang terdiri dari  profil hotel, kegiatan hotel, struktur organisasi 

hotel, pembagian tugas manajemen hotel serta fasilitas hotel. 

BAB IV   ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

  Dalam bab ini berisi tentang analisa proses bisnis, activity 

diagram, analisa keluaran, analisa masukan, identifikasi 

kebutuhan, usecase diagram, deskripsi usecase, ERD (entity 

relationship diagram), transformasi ERD ke LRS,  LRS (logical 

record structure), tabel dan  spesifikasi basis data 

BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini merupakan bagian akhir penulisan yang berisi 

kesimpulan dan saran. 

 

  


