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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi pada saat ini telah berkembang pesat di dunia, terutama 

di Indonesia, khususnya yaitu komputer. Komputer merupakan kebutuhan manusia 

di dalam melakukan berbagai kegiatan, apalagi adanya teknologi informasi yang 

sangat berperan penting dalam memudahkan pekerjaan manusia terutama di dunia 

pekerjaan. para pengguna teknologi informasi saat ini telah mencangkup hampir 

semua umur, mulai dari anak kecil sampai dewasa. 

Setiap hari pengguna teknologi informasi terus meningkat dan mengalami 

peningkatan drastis dari tahun ke tahun dengan adanya internet, teknlogi internet 

merupakan pendukung penggunaan teknlogi informasi. Dengan teknologi 

informasi yang tepat, makan akan menghasilkan informasi yang tepat dan akurat 

datanya, sehingga keputusan dapat di ambil dengan cepat. 

Perkembangan teknologi modern sekarang ini telah menunjukkan kemajuan 

yang luar biasa. Kehadiran teknologi informasi telah memberikan dampak yang 

cukup besar tehadap perusahaan. Banyak hotel-hotel yang menggunakan fasilitas 

internet dalam sistem pemesanan kamar. Hal inilah merupakan metode yang 

memiliki keuntungan lain apabila dibandingkan secara langsung memesan kamar 

langsung datang ke hotel. 

Hotel Grand Vella merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

pelayanan penyewaan kamar hotel yang menyediakan tempat inap yang terdiri 

berbagai macam kategori jenis kamar dengan tarif yang telah di tentukan oleh hotel. 

Maka dari itu di perlukan suatu sistem informasi berbasis web yang dapat 

membantu kinerja Hotel Grand Vella agar pelaksanaan kegiataan setiap hari dapat 

berjalan dengan baik dan lancar serta data yang di proses lebih akurat dan tajam. 

Hotel Grand Vella merupakan hotel yang masih dikatakan hotel yang 

sedang berkembang dengan sistem saat ini dan terus berupaya meningkatkan 

layanan serta standar kualitas hotel dari berbagai sisi dalam pemanfaatan teknologi 

informasi. Beberapa sistem yang dinilai perlu dibenahi adalah sistem pemesanan 
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sewa kamar, sistem check-in, sistem check-out dan promosi. Sistem tersebut perlu 

dibenahi dengan sistem baru yang terkomputerisasi berbasiskan web yang dinilai 

lebih efisien. Semakin tingginya persaingan antar hotel di kota pangkalpinang 

dalam reservasi kamar hotel secara online menyebabkan Grand Vella Hotel 

senantiasa harus meningkatkan pelayanan dan akses yang mudah kepada konsumen 

dalam sistem pemesanan kamar secara online dalam menjaga kepuasan konsumen.  

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen seperti, 

kualitas jasa yang disediakan, kualitas layanan jasa dan harga yang ditetapkan oleh 

pihak hotel. Hal ini sangat dirasakan oleh Grand Vella Hotel karena sudah 

menggunakan media internet dalam penyampaian, agar dapat mengikuti 

perkembangan zaman yang terus berkembang maka Grand Vella Hotel harus segera 

menyediakan sebuah media informasi berbasis web, ini membuktikan bahwa media 

informasi global seperti website sangat sangat membantu hotel-hotel untuk 

mempromosikan dan memperkenalkan fasilitas-fasilitas yang diberikan hotel 

kepada masyarakat. 

 Selama ini yang digunakan hotel dalam melakukan reservasi kamar hotel 

kebanyakan menggunakan web, telepon, faximile, travel agen serta datang 

langsung ke hotel, maka dari itu penulis membuat suatu sistem informasi reservasi 

kamar hotel untuk memecahkan masalah tersebut sebagai bahan skripsi dengan 

judul “ ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI  

PENYEWAAN KAMAR DI GRAND VELLA HOTEL”. Dengan adanya 

aplikasi berbasis web ini, maka akan tercipta pengolahan data yang terorganisir, 

sehingga memudahkan dalam pengaksesan data dan penyampaian informasi yang 

tersedia. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana sistem informasi penyewaan kamar hotel yang sedang berjalan 

pada Grand Vella Hotel. 
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b. Bagaimana merancang Sistem Informasi penyewaan kamar hotel dan 

pengelolaan data tamu pada hotel Grand Vella Hotel. 

c. Bagaimana membangun dan mengimplementasikan sistem informasi 

penyewaan pada Grand Vella Hotel. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dari beberapa identifikasi permasalahan yang di temukan dalam perancangan 

sistem informasi berbasis web pada hotel Grand Vella Hotel ini maka penulis 

memberikan batasan masalah antara lain; 

a. Sistem informasi pemesanan kamar ini hanya berlaku pada Grand Vella Hotel. 

b. Sistem informasi yang dibangun hanya membahas tentang pemesanan kamar 

secara secara langsung dan tidak langsung (web), informasi fasilitas dan 

pengelolaan transaksi pembayaran yang dimiliki Grand Vella Hotel  

c. Sistem informasi Pemesanan kamar Grand Vella Hotel check-in, check out, 

laundry, restaurant dan extra Bed tambahan 

d. Website yang dirancang memberi pelayanan atau informasi tentang produk. 

e. Sistem hanya memberikan informasi tentang hotel seperti gambar hotel, alamat 

hotel, dan harga kamar serta fasilitas-fasilitas yang dimiliki Grand Vella Hotel. 

f. Sistem hanya menyampaikan berapa banyak kamar yang masih tersedia dan 

dapat di pesan dengan berdasarkan pada tanggal berapa dan sampai kapan kamar 

akan di pesan. 

g. Pemesanan kamar melalui web hanya sampai konfirmasi pembayaran 

h. Sistem informasi berbasis desktop hanya berupa rancangan tidak sampai cetak 

i. Sistem informasi di web hanya membahas laundry, restoran, bed tambahan dan 

reservasi kamar hotel hanya sampai komfirmasi pembayaran  

j. user yang menggunakan sistem informasi ini adalah tamu dan admin 
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1.4 Metode Penelitian 

Semua data dalam skripsi ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan 

penulis dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

a. Metode Pengumpulan Data 

1) Observasi 

Yaitu  mengamati secara langsung terhadap objek yang akan di teliti gara 

dapat memeberikan informasi yang tepat dan jelas 

2) Wawancara 

Pada tahap ini melakukan tanya jawab secara langsung kepada yang 

bersangkutan dalam objek yang di teliti. 

3) Studi Kepustakaan 

Pada tahap ini dilakukan studi kepustakaan untuk mencari dasar-dasar dan 

teori pendukung dalam pembuatan skripsi ini. 

b. Analisa sistem 

Salah satu pendekatan pengembangan sistem adalah pendekatan Analisa 

Object Oriented. Pendekatan Object Oriented dilengkapi dengan alt-alt teknik 

pengembangan sistem sehingga hasil akhirnya akan didapat sistem yang Object 

Oriented yang dapat didefinisikan dengan baik dan jelas. Kegiatan yang 

dilakukan pada tahap ini adalah :  

1) Menganalisa sistem yang ada, yaitu memahami proses bisnis sistem yang 

sedang berjaln guna mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang 

ada. 

2) Analisa dokumen, proses yang dilakukan dan keluaran yang dihasilkan, 

guna memahami kebutuhan akan dokumen-dokumen baru. Penulis 

menggunakan bebrapa diagram UML (Unified Modeling Language) sebagai 

alat bantu dalam menganalisis sistem untuk mendeskripsikan proses bisnis 

yang sedang berjaln serta mendeskripsikan konsep sistem baru yang akan 

dikembangkan dimana sistem baru tersebut tentunya dapat memberikan 

solusi-solusi dari permasalahan yang ada serta memenuhi kebutuhan sistem. 

Beberapa diagram UML tersebut adalah : 

a) Activity Diagram 
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Activity Diagram digunakn untuk memodelkan alur kerja atau workflow 

sebuah proses bisnis dan urutan aktifitas didalam proses. 

b) Use Case Diagram 

Use Case Diagram digunakn untuk menjelaskan manfaat sistem jika 

dilihat menurut pandangan orang yang berada diluar sistem atau actor. 

Use Case Diagram juga merupakan deskripsi fungsi sistem yang akn 

dikembangkan. 

c) Use Case Description 

Use Case Description digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci 

mengenai Use Case Diagram. 

d) Analisa Dokumen Keluaran 

Analisa dokumen keluaran ini dimaksudkan untuk mengetahui dokumen-

dokumen apa saja yang dicetak atau keluar dari lembaga. 

e) Analisa Dokumen Masukan 

Analisa dokumen masukan ini dimaksudkan untuk mengetahui 

dokumen-dokumen apa saja yang masuk atau dokumen yang disimpan 

untuk lembaga. 

 

c. Perancangan sistem 

Tahap perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci berdasarkan 

hasil analisa yang ada, sehingga menghasilkan model sistem baru yang 

diusulkan, dengan disertai rancangan databse dan spesifikasi program. 

Alat bantu yang digunakan penulis dalam merancang sistem adalah : 

1) Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan 

antar data store yang ada dalam diagram arus data. 

2) Logical Record Structur (LRS) 

Logical Record Structure berasal dari setiap entity yang diubah kedalam 

sebuah kotak dengan nama entity berada diluar kotak dan atribut berada 

diluar kotak. 
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3) Tabel / Relasi 

Relasi digunakn untuk mendefinisikan dan mengilustrasikan model 

conceptual secara terperinci dengan adanya primary key dan foreign key. 

4) Spesifikasi Basis Data 

Spesifikasi Basis Data digunakan untuk menjelaskan tipe data yang ada 

pada model conceptual secara detail. 

5) Class Diagram 

Menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan obyek beserta 

hubungan satu sama lain seperti pewarisan, aosiasi dan lain-lain. 

6) Sequence Diagram 

Menggambarkan interaksi antar obyek di dalm dan di sekitar sistem 

(termasuk penguna, display dan sebaginya) berupa message yang 

diambarkan terhadap waktu. 

 

1.5 Tujuan penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini 

adalah : 

a. Membuat suatu sistem informasi reservasi kamar hotel untuk membantu dalam 

proses pemesanan kamar hotel. 

b. Untuk menganalis sistem informasi yang sedang berjalan pada hotel Grand 

Vella Hotel. 

c. Membangun situs web yang dapat berjalan secara dinamis sesuai dengan 

keadaan informasi sehingga mudah diakses dan diterima masyarakat luas. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adupun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Dengan sistem berbasis web memberikan kemudahaan dalam proses 

pemesanan kamar hotel, tanpa harus datang langsung hotel. 

b. Membantu perusahaan dalam pemberian informasi sebagai media promosi 

hotel 
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c. Membantu pihak hotel khususnya para pegawai untuk mempermudah pada 

proses pelayanan pemesanan kamar, pelayanan pemesenan kamar dan 

membantu kegiatan operasional hotel. 

d. Mempermudah pengguna dalam mengetahui berbagai informasi mengenai 

Grand Vella Hotel dan mempermudah dalam proses pemesanan kamar hotel. 

 

1.7 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dibuat untuk memberikan gambaran umum mengenai 

penelitian yang dilakukan dan kejelasan mengenai penulisan hasil penelitian. oleh 

sebab itu sistematika penulisan yg akan digankan adalah :    

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan awal pembahasan yang mengemukakan latar belakang, 

masalah, perumusan masalah, batasan masalah, metode penelitian, tujuan, manfaat 

dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai berbagai macam landasan teori yang 

digunakan dalam pembuatan skripsi serta landasan-landasan lainnya yang menjadi 

dasar penulisan skripsi ini dan sesuai dengan kebutuhan. 

 

BAB III PENGELOLAAN PROYEK 

Bab ini menjelaskan mengnai PEP (Project Execution Plan) yang berisi 

obyektif proyek, Identifikasi Stakeholders, Identifikasi Deliverables, Penjadwalan 

Proyek (yang berisi : WBS (Work Breakdown Structure), milestone, jadwal 

proyek), Struktur Tim Proyek berupa tabel RAM (Responsible Assigrument 

Matrix) dan meeting plan. 
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BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang struktur organisasi, jabatan dan tugas wewenang, 

analisa masalah sistem yang berjalan, analisis hasil solusi dan analisis kebutuhan 

sistem usulan. 

 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini penulis akan memberikan dan membahas mengenai 

kesimpulan dan saran. 

 

 


