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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Saat ini komputer sudah menjadi peran penting dalam setiap pekerjaan 

yang berhubungan dengan pengolahan data yang sudah pasti dikerjakan 

manusia, tetapi akan lebih mudah menyelesaikannya dengan bantuan komputer.  

Salah satu perusahaan yang membutuhkan sistem informasi adalah 

perusahaan yang bergerak dibidang perhotelan. Hotel yang kita ketahui adalah 

salah satu tempat untuk menginap, yang dimana sebuah hotel tersebut 

membutuhkan adanya sebuah sistem yang akan membantu proses administrasi 

perhotelan. 

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, telah melahirkan 

perangkat komputer sebagai salah satu alat yang digunakan untuk mengatasi 

suatu permasalahan dalam suatu organisasi, adanya keberadaan komputer 

sebagai pengolah data yang dapat memberikan suatu informasi dengan 

kemampuan kerja yang terorganisasi  dan cepat dapat mengatasi masalah yang 

sedang dihadapi oleh suatu instansi atau perusahaan. 

Saat ini perusahaan yang bergerak dibidang perhotelan masih ada yang 

menggunakan sistem secara manual, seperti Hotel Edotel. Kita mengetahui 

bahwa sistem yang terkomputerisasi lebih akurat dibandingkan dengan yang 

manual. Apalagi sebuah hotel, keakuratan data dan kecepatan proses data 

sangat diperlukan untuk memasukkan data tamu hotel bilamana data tersebut 

akan dibutuhkan kembali. 

Dari hasil survei yang telah dilakukan pada Hotel Edotel Pangkalpinang 

Provinsi Bangka Belitung. Proses pengolahan data pelanggan yang ada masih 

kurang efektif yaitu penginputan dan penyimpanan datanya masih hanya 

menggunakan sistem manual saja. Dalam laporan juga masih menggunakan 

sistem manual. 
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Pada akhirnya hotel tersebut akan dinilai lambat dalam proses check in 

tamu atau booking ataupun dalam hal laporan. Untuk itu dibutuhkan sebuah 

sistem yang tepat untuk mengatasi masalah diatas, dalam segi keakuratan dan 

kecepatan proses data. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di latar belakang diatas 

maka dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana merancang Aplikasi Berbasis Website untuk menunjang proses 

reservasi dan pelayanan kamar hotel? 

b. Bagaimana mengatasi kesulitan dalam pengolahan data reservasi dan 

kegiatan operasional dimana sering terjadi kesalahan pencatatan dan 

pencarian data yang akan disimpan secara berulang-ulang? 

c. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat mempermudah dan mempercepat 

proses check in maupun check out? 

d. Bagaimana Menyajikan laporan penyewaan secara cepat dan akurat ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah ini dibuat sesuai dalam pembahasan dan penelitian 

pada Hotel Edotel yang memiliki ruang lingkup/batasan masalah yaitu 

membahas rancangan sistem informasi pengelolaan data dan pemesanan kamar 

secara tunai yang menyangkut proses pemesanan kamar berbasis website, 

check-in dan check-out, pengelolaan pelayanan, serta pembuatan laporan 

penyewaan kamar secara terkomputerisasi. 

1.4 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berorientasi 

objek dan terstruktur dengan menggunakan model dan tool sebagai berikut : 

a. Model FAST 

Metodologi pengembangan sistem dalam penelitian ini menggunakan FAST 

(Framework for the Application of System Thinking) yang merupakan metodologi 

yang dapat menghasilkan sistem informasi dengan kualitas yang terbaik dalam 



 

3 
 

waktu singkat. Metode ini lebih fleksibel, dapat disesuaikan dengan standar dan 

dapat dikembangkan dengan metode lain yang sedang berkembang seperti 

orientasi objek.  

Metode ini memiliki 8 tahapan namun yang akan digunakan adalah 6 tahapan 

yaitu: 

1. Scope definition (Definisi Lingkup) 

2. Problem analysis (Analisis Permasalahan) 

3. Requirements analysis (Analisis Kebutuhan) 

4. Logical design (Desain Logis) 

5. Decision analysis (Analisis Keputusan) 

6. Physical design and integration 

 

b. Metode Pengumpulan Data 

Dalam tahap ini persiapan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data 

seperti : 

1) Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk melengkapi hasil pengamatan yang dilakukan 

dengan cara menanyakan beberapa hal pertanyaan sesuai dengan jawaban 

yang diperlukan dalam menganalisis data yang ada, masalah yang terjadi, 

serta cara penanggulangan yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang 

ada. Wawancara dilakukan dengan cara menggunakan daftar wawancara. 

2) Pengamatan 

Dalam hal pengamatan, yang biasa dilakukan adalah mengerti ruang lingkup, 

dan kegiatan yang ada didalam organisasi yang di amati, melihat apa yang 

bisa dilakukan dan apa yang terjadi masalah dalam organisasi sehingga bisa 

mendapatkan cara untuk mengatasi hal-hal yang menjadi masalah. 

Pengamatan dilakukan dengan cara datang langsung ke tempat riset. 

 

c. Tool (Alat Bantu) 

Penulis menggunakan beberapa diagram Unified Modelling Language (UML) 

sebagai alat bantu dalam menganalisa sistem yang akan dirancang untuk 
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digunakan pada hotel Edotel. Sistem ini akan mendiskripsikan sistem yang sedang 

berjalan serta mendiskripsikan konsep baru yang akan dikembangkan dimana 

sistem baru tersebut tentunya dapat memberikan solusi-solusi dari permasalahan 

yang ada serta memenuhi kebutuhan sistem yang dibutuhkan pada hotel edotel. 

1.5 Tujuandan Manfaat Penulisan 

Tujuan dan Manfaat Penelitian Rancang  Bangun Sistem Informasi 

Administrasi Perhotelan Berbasis Web Menggunakan Model Fast pada Hotel 

Edotel Pangkalpinang adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Tujuan 

Berikut ini adalah beberapa tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

a. Untuk merancang suatu aplikasi berbasis websiteagar dapat memberikan 

kemudahan dalam pengelolaan data reservasi kamar dan kegiatan 

operasional agar menghasilkan informasi yang dibutuhkan lebih cepat dan 

akurat 

b. Untuk mengatasi kesulitan sehingga memudahkan manajer hotel dalam 

mengevaluasi kemajuan hotel, dan memudahkan resepsionis dalam 

mengelola data reservasi dan kegiatan operasional yang masih sering 

mengalami kesalahan pencatatan dan pencarian data yang akan disimpan 

secara berulang 

c. Untuk menjamin keamanan data dan dokumen yang tersimpan didalamnya 

sehingga dapat mengoptimalkan layanan, pengunjung dan jasa hotel 

lainnya secara cepat dan memuaskan sehingga menimbulkan image yang 

baik terhadap hotel 

d. Untuk menyajikan  laporan penyewaan kamar agar lebih cepat dan akurat 

 

1.5.2 Manfaat 

Berikut ini adalah beberapa manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

a. Manfaat bagi Hotel Edotel : 
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1. Dengan adanya sistem ini, maka pengolahan data reservasi kamar dan 

kegiatan operasional hotel akan lebih akurat dan dapat meminimalisir 

kesalahan yang sering terjadi sebelumnya  

2. Mempermudah dan memperlancar cara kerja karyawan dalam 

pengelolaan data kamar dan operasional hotel lebih efektif dan efisien 

sehingga menghasilkan sitem yang lebih baik dari sistem yang berjalan 

saat ini. 

b. Manfaat bagi Penulis: 

1.   Menambah ilmu dan pengetahuan dalam merancang suatu sistem 

informasi  

2. Bisa menerapkan ilmu yang selama ini didapat dan dipelajari dengan 

membantu memecahkan masalah yang ada sehingga dapat dikerjakan 

dengan lebih akurat, tepat waktu dan lebih cepat 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Untuk memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai materi pokok 

skripsi ini, maka penulis membaginya dalam beberapa bab yang terdiri dari : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini membahas mengenai berbagai landasan teori dan teori 

pendukung yang digunakan untuk mendukung judul skripsi yang 

di ambil. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
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 Bab ini berisi tentang model pengembangan perangkat lunak, 

mtode penelitian, dan tools (alat bantu dalam analisis dan 

merancang system informasi) 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini membahas mengenai struktur organisasi, jabatan tugas dan 

wewenang, analisis system berjalan, analisis hasil solusi, analisis 

kebutuhan system usulan, rancangan basis data , rancangan antar 

muka dan rancangan class diagram. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan saran dari 

penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 


