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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penginapan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang 

menawarkan suatu jasa dalam hal penyediaan tempat tinggal, yang sifatnya 

sementara dan dalam waktu - waktu tertentu bagi siapa saja yang memerlukannya. 

Biasanya yang ingin menginap di suatu penginapan adalah orang-orang yang 

sedang bepergian pada suatu daerah tertentu, dimana orang-orang tersebut berasal 

dari daerah yang tidak sama dengan tempat penginapan tersebut berada. 

Pemesanan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh konsumen sebelum 

membeli. Untuk mewujudkan kepuasan konsumen maka perusahaan harus 

mempunyai sebuah sistem pemesanan yang baik. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia yang dimaksud pemesanan adalah “proses, perbuatan, cara memesan 

(tempat, barang, dsb) kepada orang lain”. 

Penginapan Kacang Pedang Permai merupakan perusahaan yang bergerak 

di bidang jasa yang dituntut untuk mengutamakan kualitas pelayanan kepada para 

tamunya yang terletak di jl.Veteran No.259 RT.03, Kel.Kacang Pedang, 

Kec.Gerunggang Kota Pangkal Pinang.  

Pada Penginapan Kacang Pedang Permai saat ini memiliki kendala 

lambatnya pencarian informasi pengunjung dan kamar yang mengakibatkan 

pelayanan terhadap pengunjung menjadi lambat. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu 

pengaturan sistem yang baik, yang dapat meningkatkan pelayanan terhadap 

pengunjung, mempermudah pencarian informasi pengunjung dan kamar selain itu 

juga memungkinkan agar Penginapan Kacang Pedang Permai dapat bersaing 

dengan Penginapan lainnya.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis menganggap perlu untuk 

melakukan penelitian mengenai sistem informasi yang cocok untuk diterapkan 

pada Penginapan Kacang Pedang Permai. Selanjutnya penulis mencoba untuk 
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membuat sebuah rancangan bangun Sistem Pemesanan Kamar Penginapan 

berbasiskan Website dengan menggunakan Framework. 

Framework merupakan atau dalam bahasa indonesia dapat diartikan 

sebagai ”Kerangka Kerja” merupakan kumpulan dari fungsi-fungsi atau prosedur-

prosedur dan class - class untuk tujuan tertentu yang sudah siap digunakan 

sehingga bisa lebih mempermudah dan mempercepat pekerjaan seorang 

programer, tanpa harus membuat fungsi atau class dari awal. Framework ini 

digunakan untuk membangun sebuah website dinamis dengan menggunakan 

Framework PHP dengan model MVC (Model, View, Controller) yang dapat 

mempercepat pengembangan untuk membuat sebuah aplikasi website. 

Penulis mencoba untuk membuat sebuah rancangan pemesanan kamar 

(Booking), Check-in dan transaksi pembayaran (Check-Out) berbasis website 

menggunakan Framework dengan harapan sistem informasi pemesanan kamar 

penginapan ini nantinya dapat meningkatkan efisiensi kinerja karyawan dan dapat 

memeberikan informasi yang cepat, tepat, efisien dan efektif tentang informasi 

pemesanan kamar, data tamu, transaksi pembayaran dan meningkatkan mutu 

pelayanan. 

Untuk itulah penulis tertarik untuk mengajukan Judul “Pengembangan 

Sistem Pemesanan Kamar Berbasis Website Menggunakan Framework Studi 

Kasus Penginapan Kacang Pedang Permai“. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di latar belakang diatas 

maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara merancang dan mendesain sistem pemesanan secara 

online yang mudah digunakan untuk meningkatkan pelayanan terhadap 

customer. 

2. Bagaimana cara menerapkan program sistem pemesanan berbasis web 

pada Penginapan Kacang Pedang Permai.  
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1.3     Batasan Masalah 

Dari uraian permasalahan diatas maka penulis menganggap perlu 

membatasi permasalahan yang akan dibahas agar nantinya tidak menyimpang dan 

meluas dari batasan masalah berikut: 

1. Desain sistem pemesanan kamar penginapan kacang pedang permai  

berbasis website dengan menggunakan metodologi Fast. 

2. Sistem pemesanan ini hanya dapat digunakan pada Penginapan Kacang 

Pedang Permai.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penyusunan dari tugas akhir ini adalah: 

1. Untuk merancang dan mendesain sistem pemesanan secara online 

yang mudah sehingga dapat digunakan oleh admin untuk mengatasi 

kelemahan sistem manual yang digunakan saat ini dan meningkatkan 

pelayanan terhadap customer. 

2. Untuk Menerapkan program sistem pemesanan pada Penginapan Kacang 

Pedang Permai berbasis website. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari hasil riset ini peneliti berharap hasil riset ini bisa bermanfaat bagi 

akademis, dan bagi penginapan Kacang Pedang Permai. Dengan tujuan diatas riset 

ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan 

teknologi di penginapan Kacang Pedang Permai. Serta peniliti berharap riset ini 

dapat bermanfaat dan memudahkan konsumen dalam melakukan pemesanan 

kamar di penginapan Kacang Pedang Permai.  
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1.6 Sistematika Penulisan  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Landasan teori akan membahas tentang teori yang mendukung pembuatan aplikasi 

web sebagai Sistem Informasi Pemesanan kamar di Penginapan kacang pedang 

permai, beserta penjelasan software yang akan digunakan.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menerangkan penganalisaan masalah dan merancang sistem ,model 

pengembangan sistem informasi, metode penelitian pengembangan sistem, alat 

bantu pengembangan sistem.  

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian disertai dengan 

struktur organisasi, tugas wewenang, dan pembahasan berisi analisa proses bisnis, 

identifikasi kebutuhan, Use Case Diagram sistem usulan, deskripsi use case, 

rancangan masukan, rancangan keluaran, erd, transformasi, LRS, tabel, spesifikasi 

basis data, class diagram, sequence diagram, deployment diagram(khusus 

untuntuk implementasi web dan mobile), rancangan layar dan tampilan layar 

(hasil implementasi dengan bahasa pemograman. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari skripsi yang telah disusun. 

 

 

 


