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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia yang saat ini sudah 

sangat kompleks dan maju serta dapat menuntut orang-orang yang bergerak 

dibidang studi industri, perusahaan, dan pendidikan terutama pada bidang bisnis. 

Pada era globalisasi perkembangan teknologi pesat serta persaingan bisnis yang 

sangat ketat.  

Untuk itu agar menghasilkan sistem kinerja yang baik dan efektif suatu 

perusahaan yang dapat memberikan pelayanan yang baik, serta dibutuhkan 

sumber daya manusia untuk merangkai sistem informasi dan teknologi agar bisa 

menghasilkan sebuah sistem yang diinginkan. Salah satu sebuah perusahaan 

dibidang jasa harus memberikan suatu pelayanan yang sangat baik bagi 

penggunanya yaitu Hotel Sutos. Hotel Sutos merupakan salah satu hotel yang 

beralamat di Sungailiat, Bangka yang bergerak dibidang jasa penyewaan kamar 

yang menyedikan fasilitas-fasilitas penyewaan kamar, restaurant, serta ruang 

pertemuan.  

Dalam menangani jasa pelayanan pemesanan kamar hotel pada Hotel Sutos 

pada saat ini masih dilakukan secara manual dalam pemesanan kamar, check-in 

serta check-out. Dengan adanya sistem yang manual pada Hotel Sutos ini, maka 

sistem tersebut harus di ubah dan ditingkatkan menjadi sistem yang 

terkomputerisasi agar bisa melakukan pengolahan data yang ada pada Hotel 

Sutos lebih akurat dan tepat. Untuk itu dibutuhkan sistem yang berbasis 

komputerisasi untuk meningkat tekonologi yang semakin maju. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis dapat membuat judul 

penelitian ini menjadi “Sistem Informasi Reservasi Dan Pelayanan Kamar 

Pada Hotel Sutos Berbasis Website”. Dalam melakukan penelitian model 

pengembangan sistem dipergunakan adalah model FAST (Framework For The 

Application Of Systems Thinking). Dan didukung UML (Unified Modelling 

Language) sebagai alat bantu merancang sistem. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka didapat beberapa rumusan masalah 

pada Hotel Sutos , yaitu sebagai berikut :  

1. Bagaimana merancang sistem informasi reservasi pemesanan kamar , 

check-in dan check-out pada Hotel Sutos? 

2. Bagaimana merancang sistem informasi sebagai sarana penjualan reservasi 

pemesanan kamar secara online dengan informasi harga yang murah dan 

cepat di Hotel Sutos? 

3. Bagaimana merancang sistem informasi pemesanan makanan dan minuman 

di restaurant dan reservasi ruang pertemuan pada Hotel Sutos? 

1.3 Batasan Masalah 

Dari permasalahan diatas, adapun batasan-batasan masalah yang akan dibahas 

pada Hotel Sutos, yaitu : 

1. Sistem yang dirancang hanya membahas tentang pemesanan kamar hotel, 

harga kamar hotel dan type kamar hotel, pemesanan makanan dan minuman 

di restaurant dan reservasi ruang pertemuan pada Hotel Sutos. 

2. Pada sistem yang dirancang pembayaran bisa dilakukan di tempat Hotel 

Sutos dan online. 

3. Pada sistem ini penulis hanya menggunakan 6 tahapan dari 8 tahapan yang 

ada pada metode FAST (Framework For The Application Of Systems 

Thinking). 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak di capai oleh penulis dari penelitian sistem ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Merancang Sistem Informasi Reservasi pada Hotel Sutos dari yang manual 

menjadi terkomputerisasi seperti website. 

2. Sebagai acuan Hotel Sutos untuk membangun sebuah sistem yang 

menghasilkan sistem yang lebih informatif dan up to date. 
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1.4.2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dari Sistem Informasi Reservasi dan Pelayanan 

Kamar pada Hotel Sutos adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menambah wawasan dan pengalaman penulis dalam melakukan 

penelitian, menganalisis serta merancang sistem informasi. 

2. Memberikan kemudahan untuk pegawai Hotel Sutos dalam mengelola 

informasi dengan cepat dan mudah. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai materi pokok 

skripsi ini, penulis menyusun laporan ini dalam lima bab dengan sistematika 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini merupakan bagian yang terdiri dari konsep dasar sistem 

informasi, analisa sistem, perancangan sistem, konsep dasar 

berorientasi objek, analisa dan perancangan beriorientasi objek serta 

teori-teori pendukung lainnya yang berkaitan dengan sistem yang 

akan dibahas. Serta pemahaman tentang bagaimana memahami dan 

menspesifikasi dengan detail yang harus dilakukan oleh sistem. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini menjaskan metode-metode penelitian, seperti model 

pengembangan sistem informasi, metode penelitian pengembangan 

sistem dan alat bantu dalam merancang sistem informasi. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

 Pada bab ini berisi tinjauan umum tentang gambaran umum objek, 

penelitian yang disertai dengan struktur organisasi, tugas dan 
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wewenang, serta analisa proses bisnis, activity diagram sistem 

berjalan, analisa masukan, analisa keluaran, identifikasi kebutuhan 

use case diagram sistem usulan, deskripsi use case, rancangan 

masukan, rancangan keluaran, ERD, transfomasi, LRS, table, 

spesifikasi basis data, class diagram, sequence diagram, deployment 

diagram, rancangan layar dan tampilan layar. 

BAB V PENUTUP 

 Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil 

penulisan skripsi dan saran-saran dari penulis untuk meningkatkan 

kemampuan sistem dalam pengembangannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


