
 

BAB1 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

  edOTEL Pangakalpinang adalah hotel pendidikan yang beralamat di jalan 

Girimaya. Hotel ini menyediakan jasa berupa penyewaan kamar dan ruang 

pertemuan. 

  Hotel yang sedang berkembang ini masih menggunakan sistem yang manual 

dalam proses pencatatan dan pelaporannya, sehingga memperlambat proses 

penerimaan tamu dan pembuatan laporan yang kurang akurat dan memakan 

waktu yang lama. 

  Sistem ini diusulkan untuk mengatasi permasalahan atau kendala yang sering 

ditemui pada sistem manual yang sedang berjalan. Sehingga proses pencatatn 

dan pelaporan menjadi lebih efektif dan efisien. 

 

2. Masalah 

 Proses penerimaan tamu di edOTEL Pangkalpinang bisa dikatakan cukup 

bagus karena setiap data tamu dicatat dengan baik. Namun, Resepsionis sering 

harus mencatat data tamu yang sama berulang-ulang setiap kali tamu tersebut 

Check-in. Sehingga cara manual seperti ini kurang efisien. Sedangkan untuk 

pembuatan laporan tamu setiap bulan, Resepsionis memerlukan waktu yang 

cukup lama untuk menghitung jumlah tamu dan jumlah kamar yang terjual dalam 

satu bulan.  

 

3. Tujuan Penulisan 

 Diharapkan dengan menggunakan sistem yang terkomputerisasi proses 

pencatatan tamu cukup dilakukan satu kali untuk tamu yang sama setiap tamu 

tersebut check-in sehingga lebih efisien dan pembuatan laporan yang lebih efektif 



 

untuk membantu manager hotel menganalisa dan membuat keputusan yang 

diperlukan. 

4. Batasan Masalah 

Masalah yang terdapat dalam Laporan KKP ini meliputi semua prose penyewaan 

kamar yaitu: 

a. Tamu membuat pesanan kamar baik melalui telepon, faximile ataupun 

datang langsung. Resepsionis lalu mengecek ketersediaan kamar sesuai 

dengan tanggal yang dimaksud pada conventional chart apabila pesanan 

kamar yang diminta tersedia maka pesanan tersebut dicatat dalam 

reservation form. Apabila pesanan tidak tersedia maka Resepsionis akan 

memberikan konfimasi.  

b. Pada saat tamu check-in,  resepsionis lalu menanyakan kepada tamu apakah 

sudah membuat pesanan atau belum. Jika sudah maka Resepsionis 

meminjam kartu identitas tamu dan kemudian mencatat data-data tamu 

yang terdapat dalam kartu identitas kedalam registration form. Jika belum 

maka resepsionis akan mengecek ketersediaan kamar sesuai dengan tanggal 

yang dimaksud pada conventional chart apabila pesanan kamar yang diminta 

tersedia maka Resepsionis meminjam kartu identitas tamu dan kemudian 

mencatat data-data tamu yang terdapat dalam kartu identitas kedalam 

registration form. jika tidak tersedia maka pesanan akan ditolak. 

c. Resepsionis lalu mencatat nama dan nomor kamar tamu kedalam room rack 

slip dan menyerahkan kunci kamar kepada tamu   

d. Pada saat tamu check-out  Resepsionis membuat Guest Bill  yang berisi total 

pembayaran kamar yang harus dibayar berdasarkan room rack slip. 

e. Setiap bulan Resepsionis membauat laporan tamu yang diserahkan kepada 

pimpinan 

Namun dalam Laporan KKP ini penulis tidak membahas sewa kamar yang 

disertai extra bed dan sewa yang kamar yang disertai tagihan drugstore  dan 

laundry. 
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5.Metode Penelitian 

  Metode penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan Laporan KKP ini 

antara lain: 

a. Observasi  

Dalam hal ini penulis secara langsung melihat  proses penyewaan kamar 

yang dimulai dari pesanan kamar hingga pembayaran kamar oleh tamu. 

b. Wawancara  

Pada kegiatan  ini  diajukan  pertanyaan  lisan  serta  tulisan  dalam usaha   

untuk   melengkapi   data-data   yang   akan   diperoleh   serta   untuk 

mengetahui masalah yang terkait pada proses penyewaan kamar. 

c. Studi Pustaka 

Selain  kegiatan  observasi  dan  wawancara  dalam  pengumpulan  data, 

Penulis juga mencari  data dan informasi dari perpustakaan    dengan 

mempelejari  buku-buku,  atau diktat-diktat  yang berkaitan    dengan 

penyusunan laporan Kuliah Kerja Praktek ini.  

 

6. Sistematika Penulisan 

 Sesuai dengan ruang lingkup pembahasan Laporan KKP ini untuk 

mendapatkan gambaran yang jelas dan singkat mengeai Sistem Informasi 

Penyewaan Kamar, penulis menyusun Laporan KKP dalam 5 bab dengan 

sistematika sebagi berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN  

Dalam  bab  1  menjelaskan  tentang  latar  belakang  penulisan,batasan 

masalah, Tujuan  penulisan,  Metode   penulisan   dan sistematika penulisan.  

 

BAB II ORGANISASI  

 Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang sejarah singkat,  struktur  

organisasi,  serta  tugas  dan tanggung jawab  

 



 

BAB III  INFRASTRUKTUR  

Pada  bab  ini  penulis  akan  menguraikan  mengenai  konfigurasi software 

dan hardware yang digunakan untuk mengolah data, dan    membuat    laporan-

laporan    yang    ada    di    EdOTEL Pangkalpinang 

 

BAB IV  STUDI KASUS  

Dalam  bab  ini  akan  dijelaskan  tentang  masalah-masalah  yang sering    

dihadapi  pada  organisasi   Misalnya  pada    saat pendataan  tamu dan 

pembuatan laporan setiap  bulan.  

BAB V PENUTUP  

Bab   ini   merupakan   bagian   yang terakhir   dari   bab   yang 

menguraikan  kesimpulan  dari  keseluruhan  bab  serta  saran- saran  yang  

diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi  perkembangan dan kemajuan edOTEL 

Pangkalpinang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


