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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Kemajuan teknologi saat ini telah melaju dengan pesat. Tanpa kita sadari 

kemajuan teknologi ini secara tidak langsung membawa perubahan yang sangat 

besar bagi dunia bisnis khususnya komputer. Komputer saat ini merupakan 

kebutuhan manusia dalam melakukan berbagai kegiatan, ditambah dengan adanya 

teknologi informasi yang semakin berperan didalam dunia pekerjaan. Dengan 

menggunakan piranti teknologi informasi yang tepat, maka akan dihasilkan 

informasi yang tepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan sehingga keputusan 

dapat diambil dengan cepat. 

Teknologi tidak hanya mencakup dalam bidang telekomunikasi saja, kini 

kemajuan teknologi pun telah merambah ke dunia pendidikan, gaya hidup, 

transportasi, termasuk dunia pariwisata. Dalam dunia pariwisata itu sendiri kita 

tidak hanya membahas tentang tempat, namun dalam destinasi wisata para 

pelancong dunia tak hanya sekedar tertuju pada tempat wisatanya sendiri. Sektor 

industri pariwisata Indonesia kini kian melejit, seakan tak ada habisnya untuk 

dijelajah oleh para wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Saat berbicara 

dalam konteks dunia pariwisata tentu tak luput dari industri perhotelan, ini yang 

membuat para pebisnis beralih ke industri perhotelan. Besarnya peluang dari 

dunia pariwisata ini sehingga membuat mereka melihat begitu besarnya 

keuntungan yang akan mereka dapatkan dikemudian hari yang kini membuat 

mereka bersaing dalam bisnis perhotelan. 

Dengan melihat perkembangan teknologi informasi saat ini menjadi hal 

yang sangat penting bagi dunia perhotelan. Sun Hotel Pangkalpinang merupakan 

salah satu perusahaan jasa yang bergerak dibidang perhotelan. Adapun cara yang 

digunakan oleh para tamu Sun Hotel Pangkalpinang  selama ini kebanyakan 

menggunanakan fasilitas telepon, faximile, travel agent ataupun pemesanan 

datang langsung ke hotel. 
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 Untuk meningkatkan sebuah layanan informasi kepada konsumen untuk 

memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan pemesanan kamar dan 

web sebagai media informasi dan promosi. Berdasarkan keadaan tersebut, maka 

perlu adaanya upaya untuk efisiensi dan efektivitas dalam hal operasional, tempat, 

waktu, dan flesibelitas, sehingga dapat dijadikan ujung tombak untuk 

meningkatkan layanan konsumen. Berdasarkan uraian diatas, sehingga penulis 

mengambil judul “ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI 

RESERVASI KAMAR BERBASIS WEB PADA SUN HOTEL 

PANGKALPINANG”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat diketahui pokok 

permasalahan yang terjadi yaitu belum dilakukannya secara maksimal proses 

pengelolaan data yang terintegrasi dengan baik melalui pemanfaatan teknologi 

informasi. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana cara mengoptimalkan sistem informasi pengolahan data berupa 

proses check-in hingga check-out kamar hotel yang belum 

terkomputerisasi. 

b. Bagaimana cara mengatasi kesulitan dalam pengolahan data tamu dimana 

sering terjadi kesalahan pencatatan data, ketika data akan disimpan secara 

berulang-ulang. 

c. Bagaimana cara mengatasi kesulitan dalam melakukan pencarian data 

disebabkan terlalu banyaknya data yang ada dan bertumpuk-tumpuk 

karena sistem belum terkomputerisasi. 

d. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat mempermudah proses reservasi 

pemesanan kamar secara komputerisasi serta juga dapat menyimpan 

banyak data atau dokumen secara komputerisasi. 

e. Bagaimana cara memberikan laporan-laporan penyewaan kamar secara 

cepat dan akurat ketika diperlukan. 
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1.3  Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang ada dapat diatasi dengan baik dan terarah pada 

tujuan yg diinginkan, maka masalah yang penulis bahas terbatas pada ruang 

lingkup : 

a. Objek penelitian hanya di Sun Hotel Pangkalpinang 

b. Sistem ini terbatas pada pemesanan kamar yang ada di Sun Hotel. 

c. Aplikasi pemesanan dan pembatalan pemesanan secara online. 

d. Pemesanan kamar bisa dilakukan pengguna atau pengunjung web dengan 

cara mendaftarkan diri sebagai pelanggan atau  melakukan login. 

e. Penambahan, pengeditan dan informasi lainnya hanya bisa dilakukan oleh 

administrator. 

f. Penyajian berupa informasi kamar, fasilitas kamar, tarif kamar dan 

informasi lainnya. 

g. Pelanggan yang sudah melakukan reservasi dapat mencetak bukti kwitansi 

reservasi yang akan dibawa saat check-in ke hotel. 

 

1.4  Metode Penelitian 

Didalam pengumpulan data penulis akan melakukan pengumpulan data 

dengan menggunakan metode sebagai berikut : 

a. Metode observasi  

Yaitu mengamati secara langsung terhadap objek yang akan di teliti agar 

dapat memberikan informasi yang tepat dan jelas. 

b. Metode Wawancara 

Yaitu melakuan Tanya jawab secara langsung kepada pihak yang 

bersangkutan dalam objek diteliti. 

c. Metode kepustakaan 

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara dibantu buku-buku (dari 

perpustakaan) dan juga didapat melalui media internet yang berhubungan 

dengan laporan penelitian ini. 
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1.4.1 Metode Pengumpulan Data  

Dalam melakukan penelitian ini,metodologi sangat diperlukan sebagai 

pedoman tentang bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan selama 

pengembangan system ini. Pada penulisan Skripsi ini penulis menggunakan 

metodologi iterasi. Metodologi ini cendrung bergerak ke bawah namun jika terjadi 

kebutuhan untuk kembali kesebuah langkah sebelumnya, maka bisa langsung ke 

tahap tersebut tanpa harus menyelesaikan seluruh tahapan (Efraim turban 

2005:403). Adapun tahapan metodologi interasi sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

b. Analisis 

c. Perancangan 

d. Implementasi 

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah iterasi dimana 

setiap fase dilakukan secara berulang-ulang sampai rancangan benar. 

 

1.4.2 Metode Analisa Sistem 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah : 

a. Menganalisa sistem yang ada, yaitu mempelajari dan mengetahui apa yang 

dilakukan oleh sistem yang ada. 

b. Menspesifikasi sistem, yaitu menspesifikasi masukan yang ada, database 

yang ada, proses yang dilakukan keluaran yang dihasilkan. Produk-produk 

yang dihasilkan dari tahap ini adalah berupa model dari sistem yang ada. 

Alat-alat yang digunakan dalam analisa sistem antara lain, yaitu : 

a. Activity diagram sistem berjalan, digunakan untuk memodelkan alur kerja 

atau Workflow sebuah proses bisnis dan urutan serangkaian aktivitas 

didalam suatu proses bisnis. 

b.    Use case diagram sistem usulan, digunakan untuk menggambarkan hubungan 

antara use case dengan aktor tanpa mendeskripsikan bagaimana aktivitas-

aktivitas tersebut diimplementasikan. 
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c. Deskripsi use case, digunakan untuk mendeskripsikan fungsi dasar (basic 

function) dari sistem, apa yang daapat dilakaukan oleh user dan bagaimana 

sistem merespon. 

 

1.4.3 Metode Perancangan Sistem 

  Tahap perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci 

berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga mengasilkan model yang ada, 

sehingga menghasilkan model sistem baru yang diusulkan dengan disertai 

rancangan database serta spesifikasi program. 

Alat-alat yang digunakan pada tahap perancangan sistem informasi ini 

antara lain sebagai berikut : 

a. ERD (Entity Relationship Diagram) 

ERD digunakan untuk mempresentasikan hubungan yang terjadi antara satu 

atau lebih komponen sistem. 

b. LRS (Logical Record Structure) 

LRS terdiri dari link –link (hubungan) diantara tipe record, link ini 

menunjukkan arah dari satu tipe record lainnya. 

c. Spesifikasi Basis Data 

Spesifikasi basis data digunakan untuk menjelaskan tipe data yang ada pada 

LRS secara detail. 

d. Sequence Diagram 

Menjelaskan interaksi objek yang disusun dalam suatu urutan waktu. Urutan 

waktu. Urutan waktu yang dimaksud urutan kejadian yang dilakukan oleh 

seorang aktor dalam menjalankan suatu sistem 

 

1.5  Tujuan dan manfaat  

  Tujuan adalah suatu usaha yang hendak dicapai dari awal terfokusnya 

sedangkan manfaat adalah hasil yang didapat setelah tujuan tercapai .Adapun 

tujuan dan manfaatdari dilakukannya penulisan ini adalah sebagai berikut: 
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1.5.1 Tujuan 

Berikut ini merupakan tujuan penelitian dari Analisa dan Perancangan 

Sistem Informasi Reservasi Kamar Berbasis Web pada Sun Hotel Pangkalpinang, 

adalah sebagai berikut : 

a. Merubah sistem manual menjadi sistem yang terkomputerisasi pada Sun 

Hotel Pangkalpinang. 

b. Membangun situs web yang yang dapat berjalan secara dinamis sesuai 

dengan keadaan sehingga informasi dapat dengan mudah diterima 

masyarakat luas. 

c. Sebagai media promosi hotel, sehingga dapat dikenal oleh berbagai pihak 

luar. 

d. Mempermudah pihak pengelola hotel dalam mengelola data pemesanan 

kamar oleh pelanggan. 

e. Memberikan kemudahan bagi pegawai hotel dalam menangani transaksi 

pemesanan oleh pelanggan. 

f. Sebagai panduan bagi pelanggan dalammenentukan jenis kamar yang akan 

dipesan apakah telah sesuai dengan harapan dan kemampuan membayar 

pelanggan. 

g. Memberikan tingkat efisiensi dalam sektor waktu dan jarak, karena pihak 

pelanggan tidak prlu datang langsung ke hotel untuk melakukan 

pemesanan kamar maupun transaksi pembayaran. 

 

1.5.2 Manfaat 

Berikut adalah beberapa manfaat dari sistem informasi reservasi kamar 

hotel ini, yaitu : 

a.   Mempermudah dan meringankan kerja karyawan dalam pengolahan data 

tamu dan data kamar yang lebih efektif dan efisien sehingga menghasilkan 

sistem yang lebih baik dari sistem yang sedang berjalan saat ini. 

b. Menyediakan penyimpanan yang lebih baik agar data-data tamu hotel yg 

menginap bisa tersimpan dengan baik dan aman. 
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c. Sistem ini akan membuat pencatatan dan perhitungan pada proses check-in 

hingga check-out akan lebih efektif dan efisien dibandingkan sebelumnya. 

d. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas kerja karywan dalam penyajian 

laporan bulanan. 

e. Mempermudah pihak hotel dalam mengadakan kerjasama dan menjalin 

hubungan baik dengan instansi perusahaan. 

 

1.6  Sistematika penulisan 

Agar penulis dapat menjelaskan tentang laporan skripsi ini secara terurai 

dengan baik dan akurat, maka penulisan yang Digunakan untuk menyusun laporan 

ini sebagai berikut : 

 

BAB I     PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang Bab ini menjelaskan tentang latar 

belakang, perumusan Masalah, Batasan masalah,metode penelitian, 

tujuan dan manfaat,serta sistem matik penulisan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI  

Berisikan penjelasan tentang teori umu, karakteristik sistem, 

klasifikasi sistem, konsep informasi  konsep, konsep dasar sistem  

informasi, komponen pengembangan sistem, metodologi 

pengembangan sistem, perancangan sistem, metode interasi dimana 

setiap tahap pekerjaan dapat dikerjan secara berulang-ulang, 

pemodelan proses,pemodelan data ERD (entity relationship 

Diagram ),bagan alir, teknologi basis data, tiori khusus tiori 

aplikasi.selain itu landasan teori merupakan tinjauan pustaka, 

menguraikan teori-teori yang mendukung judul, dan mendasari 

pembahasan secara detail. 

  

 

 



8 
 

BAB III   PENGELOLAAN PROYEK 

Bab ini berisi PEP (projecke Execution plan) yang berisi objektif 

proyek identifikasi stakeholders, indentifikasi deliverables, 

penjadwalan proyek (yang berisi:  work breakdown structure, 

milestone, jadwal proyek), RAB( Rancangan anggaran biyaya), 

struktur tim proyek  berupa  table RAM( responsib Assignment 

matriks )dan skema/diagram struktur,Analisa resiko (Project risk) 

dan meeting plan. 

 

BAB IV    ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Berisi antara lain : STRUKTUR ORGANISASI,jabatan dan Tugas 

Wewenang, Proses bisnis, Activity Diagram, Analisa Keluaran, 

Analisa Masukan, Identifikasi Kebutuhan, Use Case Diagram, 

Deskripsi Use Case, ERD, Transformasi ERD ke LRS, LRS, Tabel, 

Spesefikasi Basis Data, Rancangan Antar Muka, Rancangan Layar 

Dialog, Rancangan Layar Sequence, Class Diagram. 

 

BAB V      PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan  yang didapatkan dari pembahasan pada 

bab  dan saran-saran dari penulis. 

    

 

 

 


