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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Puri Ansell The Cottage adalah salah satu hotel yang ada di kota Sungailiat 

Bangka tepatnya berada di Jalan Laut Kampung Pasir Sungailiat, didirikan oleh 

Bapak Sian Soegito yang diresmikan pada tahun 2016. Saat ini Puri Ansell 

dikelola oleh anak dari Bapak Sian Soegito yaitu Bapak Anton Soegito Poetra. 

Nama Puri Ansell diambil dari nama cucu pertama dari Bapak Sian Soegito yang 

bernama. Pada awalnya, Puri Ansell The Cottage dibangun bukan untuk tujuan 

komersil, tetapi untuk sebagai tempat menginap keluarga maupun  kerabat dekat 

saja, unit kamar yang ada pun cuma 6 kamar saja. Namun ternyata banyak yang 

menyukai hotel ini karena view dan bangunan yang berbeda dengan hotel-hotel 

yang ada di Pulau Bangka. Kemudian dilakukanlah penambahan kamar bertahap 

sehingga sekarang sudah memiliki 32 kamar dengan 5 tipe kamar yang berbeda 

yaitu tipe Cottage, Chalet, Deluxe, Superior, dan Standar. Sampai saat ini Puri 

Ansell memliki 15 karyawan diantaranya ada di bagian Receptionist, House 

Keeping, Security serta bagian petugas kebersihan. Untuk melakukan reservasi 

kamar di Puri Ansell The Cottage bisa dilakukan dibagian receptionist. 

Untuk melakukan reservasi kamar di Puri Ansell The Cottage konsumen 

dapat datang langsung ke Puri Ansell The Cottage  menuju bagian receptionist 

ataupun bisa juga dengan via telepon. Kemudian receptionist akan memeriksa 

dahulu ketersediaan kamar sesuai dengan keinginan konsumen. Jika kamar yang 

diinginkan konsumen masih tersedia maka receptionist akan mencatat pemesanan 

kamar di Microsoft Excell dan buku reservasi manual. Kemudian konsumen harus 

membayar uang muka untuk membayar kamar yang dipesannya sebesar 50% dari 

harga kamar yang akan dilunasi saat proses check-out nanti. Selanjutnya 

konsumen melakukan proses check-in dengan membayar cash deposit dan 

menitipkan kartu tanda pengenal seperti KTP/Passport sebagai jaminan jika ada 
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kerusakan difasilitas kamar saat ditempati oleh konsumen dan akan dikembalikan 

saat check-out setelah dilakukan pengecekan kamar oleh bagian house keeping.  

Sampai saat ini media yang digunkan Puri Ansell The Cottage untuk proses 

reservasi kamar hotel masih menggunakan Microsoft Excell dan buku reservasi 

manual, hal tersebut berdampak pada pelayanan kepada konsumen yang kurang 

maksimal dikarenakan terkadang pencatatan reservasi kamar yang sudah dipesan 

oleh konsumen tidak tersimpan dengan benar datanya karena terhapus di 

Microsoft Excell ataupun catatan reservasi dibuku manual hilang, hal ini 

mengakibatkan ada konsumen yang tidak mendapatkan kamar padahal konsumen 

sudah melakukan reservasi pemesanan kamar jauh-jauh hari dan sudah membayar 

uang muka, hal ini akan membuat konsumen kecewa dengan pelayanan yang 

diberikan pihak hotel Puri Ansell The Cottage dan akan membuat citra Puri Ansell 

The Cottage menjadi buruk.  

Selain itu dalam pembuatan laporan receptionist harus melakukan pencarian 

dan pengumpulan data dari semua transaksi sehingga membutuhkan waktu yang 

lama serta masih sering terjadi kesalahan dalam laporannya sehingga datanya  

menjadi tidak akurat juga harus dicetak berulang-ulang ketika data laporannya 

salah. 

Sistem yang dipakai saat ini dirasa kurang efektif dan merepotkan karena 

memiliki banyak kekurangan seperti menghabiskan waktu yang lama dalam 

pengolahan datanya dan memiliki resiko tinggi seperti terjadi kehilangan data 

maupun manipulasi data. Oleh karena itu hotel Puri Ansell The Cottage  

membutuhkan sebuah aplikasi yang bisa memudahkan proses transaksi reservasi 

kamar, pembuatan nota/invoice dan juga laporan,  sehingga dapat mengurangi 

tingkat kesalahan yang ada. 

Oleh sebab itu untuk menangani masalah yang ada di Puri Ansell The 

Cottage tersebut, diperlukan sistem informasi reservasi perhotelan yang 

terkomputerisasi untuk mempermudah receptionist dalam melakukan pencatatan 

reservasi kamar hotel dan pembuatan laporan serta untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada konsumen. 
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Metode perancangan sistem yang akan dipakai untuk melakukan penelitian 

ini yaitu dengan metode Rapid Application Development (RAD), metode ini 

dirasa metode yang paling efektif dalam pengelolaan data reservasi, sehingga 

dapat memudahkan receptionist dalam mengelola data dan transaksi penyewaan 

kamar juga dapat mengurangi tingkat kesalahan yang tidak dinginkan serta 

menyederhanakan pemeliharaan data yang terkait dengan transaksi reservasi dan 

penyewaan kamar hotel. 

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang ada di hotel Puri Ansell The 

Cottage tersebut maka judul penelitian ini adalah “Sistem Informasi Reservasi 

Kamar Hotel Puri Ansell The Cottage berbasis Desktop menggunakan 

Metode Rapid Application Development (RAD)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

a) Bagaimana merancang sistem informasi reservasi kamar hotel berbasis 

desktop dengan metode Rapid Application Development (RAD) ? 

b) Bagaimana meningkatkan kinerja pegawai hotel Puri Ansell The 

Cottage dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap 

tamu hotel ? 

 

1.3. Batasan Sistem 

Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi : 

a) Sistem informasi reservasi kamar hotel akan dirancang berbasis desktop. 

b) Sistem informasi ini hanya dapat diakses oleh admin yaitu resepsionis 

c) Sistem informasi yang dibuat mencakup hanya pengolahan data tamu, 

data kamar, serta data check-in dan check-out. 

d) Untuk reservasi kamar harus membayar uang muka sebesar 50% dari 

total harga kamar yang dipesan, dapat dilakukan dengan cara tunai dan 

debit card tidak menggunakan credit card. 

e) Untuk pembayaran Cash Deposit hanya menggunakan uang tunai tidak 

menggunakan kartu kredit atau kartu debit maupun dengan cara transfer. 
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f) Sistem informasi yang dirancang hanya dapat membuat data reservasi 

kamar hotel, pembuatan nota/invoice transaksi terkait penyewaan kamar 

hotel, laporan pemesanan kamar, data kamar, data tamu. 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

a) Penelitian ini dibuat dengan tujuan agar mempermudah resepsionis 

untuk melakukan pencatatan reservasi kamar hotel dan laporan serta 

untuk membantu kinerja pegawai dan mempercepat proses reservasi 

kamar hotel. 

b) Meningkatkan pelayanan kepada tamu hotel. 

1.4.2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam upaya perbaikan masalah yang terkait Reservasi Kamar 

Hotel Puri Ansell The Cottage untuk melakukan pencatatan resevasi kamar dan 

laporan reservasi kamar yang sudah terkomputerisasi. 

 

1.5. Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam melakukan pembuatan dan penyusunan 

laporan kuliah praktek ini yaitu : 

a) Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model SDLC (System 

Development Life Cycle) dimana menggunakan pola teratur secara bertahap. 

b) Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode RAD (Rappid 

Application Development) bertujuan untuk mempersingkat waktu 

pengembangan yang dilakukan sehingga relatif lebih cepat. 

c) Tools yang digunakan dalam penelitian ini yaitu UML (Unified Modeling 

Language)  yaitu bahasa pemodelan sistem yang berorientasi objek.  
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