
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan kebutuhan dunia bisnis akan adanya sistem yang 

mendukung kebutuhan informasi yang cepat dan tepat, maka perusahaan 

membutuhkan sebuah sistem yang dapat mengolah semua data menjadi informasi 

yang berguna dan bermanfaat. Sistem yang dapat mengolah dan menghasilkan 

informasi disebut dengan sistem informasi. Sistem informasi yang didukung 

Teknologi Informasi (TI) dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika 

didesain menjadi sistem informasi yang efektif, sistem informasi yang menandakan 

bahwa sistem tersebut sukses (Haryanta, 2008). 

Dalam dunia organisasi maupun perusahaan sistem informasi terkini 

memerlukan adanya investasi teknologi dalam penggunaannya. Sistem informasi 

berbasis teknologi merupakan suatu media atau alat bantu untuk mengelola 

informasi dengan cepat agar dapat diakses oleh semua orang sehingga pengguna 

dapat mengolah, menyimpan, maupun mengirimkan informasi ke orang lain. 

Kemajuan teknologi banyak menyediakan manfaat bagi operasional perusahaan, 

karena informasi yang dihasilkan akan lebih up to date dibandingkan jika 

perusahaan tidak menggunakan teknologi (Yuliana, dkk, 2016). Sistem informasi 

juga digunakan oleh organisasi untuk membantu operasi organisasi menjadi lebih 

efisien. Sistem informasi juga merupakan faktor pembeda kompetitif yang utama. 

Organisasi akan menggunakan sistem informasi untuk mengembangkan produk, 

jasa, dan kemampuan yang akan memberikan keunggulan dalam pasar persaingan. 

Hotel Alpha adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa 

penginapan. Hotel Alpha beralamat di Jl. H. Imam Munandar (Harapan Raya), 

Simpang Sudirman No. 17,  Pusat Kota Pekanbaru. Sistem informasi yaitu Isa Hotel 

System (IHS) versi 3.8 melakukan pelayanan sirkulasi di Hotel Alpha. IHS telah 

diterapkan dihotel Alpha sejak 27 Februari 2012. Hotel ini juga terintregasi dengan 

sistem luar seperti Agoda, Traveloka hal ini bertujuan untuk memundahkan proses 

pembokingan kamar hotel tanpa harus datang langsung ke Hotel Alpha tersebut. 

Kegiatan pelayanan sirkulasi dengan IHS untuk meng-entri data tamu, mengecek 
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kamar yang kosong dan juga untuk melakukan transaksi administrasi dengan tamu 

hotel, peng-input-an data tamu, rekap laporan, penyimpanan history data tamu 

hotel, dan Transaksi pelanggan restaurant. 

Tahap awal penelitian digunakan oleh penulis untuk mengetahui kepuasan 

dari para user diawali dengan melakukan wawancara kepada Bapak Khairul Fata 

selaku reception yang merupakan pengguna IHS tersebut, untuk mengetahui 

kondisi apa saja yang terjadi dalam perusahaan yang berhubungan dengan IHS. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan ditemukan permasalahan pada IHS. Masalah 

yang kerap terjadi adalah:  

1. Karyawan tidak mendapatkan pelatihan dalam mengoperasikan IHS 

tersebut. Sehingga user kebingungan dengan fungsi pada fitur-fitur yang ada 

pada IHS tersebut. User yang tidak mendapatkan pelatihan hanya belajar 

dan berkomunikasi dengan sesama user sehingga berdampak terhadap 

pekerjaan menjadi tidak maksimal.  

2. Terjadi error pada saat reception dan roomboy melakukan auto room 

charge secara keseluruhan hal ini disebabkan karna ada kesalahan pada saat 

peng-input-an data yang tidak berhasil hal tersebut terjadi karena koneksi 

antara server MySQL dengan client IHS terputus (Network Database), pada 

saat terjadi error pada sistem user terpaksa harus mengulang kembali 

melakukan auto room charge dengan cara mengulangnya satu persatu, hal 

ini mengakibatkan aktivitas kinerja di hotel menjadi lamban. 

3. Tidak adanya teknisi khusus yang selalu standby di hotel pada saat terjadi 

masalah pada IHS, dan jika terjadi masalah pada sistem pihak hotel harus 

menghubungi teknisinya terlebih dahulu. Hal ini membuat aktivitas di hotel 

menjadi terganggu, ketika terjadi masalah pada sistem, pengguna harus 

melakukan aktivitas secara manual. Contohnya pada saat reception 

melakukan transaksi administrasi dengan tamu hotel  reception hanya 

menggunakan resgistration card dan juga pada saat melakukan pengecekan 

kamar yang kosong dilakukan secara manual.  
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4. Tampilan IHS yang tidak user friendly, hal ini membuat pengguna 

mengeluh dan menilai sistem IHS terlalu rumit dan sulit dipahami sehingga 

pengguna merasa kebingungan pada saat mengoperasikan IHS tersebut.  

5. IHS tidak pernah di update sejak pertama kali digunakan oleh Hotel Alpha 

sehingga mengakibatkan sering terjadi error dan loading yang sangat lama 

pada saat melakukan aktivitas dan pada saat user masuk ke satu menu dan 

melakukan input data  pada sistem sering terjadi sistem kembali ke menu 

awal atau menu login secara tiba-tiba, hal ini membuat user terpaksa harus 

melakukan login username dan password untuk masuk kembali ke sistem 

IHS dan mengulang melakukan input data dari pertama kembali, hal ini 

menyebabkan aktifitas di hotel alpha menjadi terganggu dan lambat. 

6. Terjadi kesalahan perhitungan transaksi administrasi tamu hotel yang tidak 

balance. Hal ini disebabkan karna ada  database yang error dan beberapa  

folder pada database yang terhapus sehingga menyebabkan aplikasi tidak 

menemukan database tersebut. Karna kesalahan tersebut reception 

mendapatkan infomasi yang tidak akurat dalam melakukan transaksi 

administrasi pada tamu hotel dan juga pada saat pembuatan laporan harian, 

untuk menemukan kesalahan yang tidak balance, reception  terpaksa harus 

menghitung kembali secara manual unuk mendapatkan informasi yang 

akurat. Hal ini menyebabkan pekerjaan menjadi lama. 

Dari permasalahan-permasalahan yang sering terjadi maka dapat 

disimpulkan bahwa IHS belum memberikan dampak yang signifikan terhadap 

pengguna  sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap kualitas sistem, kualitas 

informasi, kualitas layanan dan juga akan berdampak terhadap organisasi di Hotel 

Alpha menjadi tidak akurat dan efisien sehingga membuat adanya sikap penerimaan 

dan penolakan dari pengguna semakin terlihat.  

Salah satu penelitian mengenai model penilaian kesuksesan sistem 

informasi yang paling banyak dikutip adalah penelitian yang dilakukan oleh Delone 

and Mclean 2003. Delone and Mclean melakukan studi yang mendalam terhadap 

literatur mengenai kesuksesan sistem informasi. Mereka menemukan bahwa 

kesuksesan sebuah sistem informasi dapat direpresentasikan oleh enam variabel 
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yaitu Kualitas Sistem (System Quality), Kualitas Informasi (Information Quality), 

Kualitas Pelayanan (Service Quality),  Penggunaan (Use), Kepuasan Pengguna 

(User Satisfication), Manfaat-manfaat Bersih (Net Benefit).  

Telah banyak penelitian yang dilakukan seperti yang telah dilakukan oleh 

Yuliana, dkk, (2016) tentang analisis kesuksesan sistem informasi perhotelan 

dengan pendekatan Delone dan Mclane Pada Karyawan Hotel Aria Gajayana 

Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

posistif variabel kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan terhadap 

kepuasan pengguna serta mengetahui keberhasilan sistem informasi perhotelan 

yang digunakan oleh hotel. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, diperoleh beberapa kesimpulan yaitu terdapat pengaruh positif dan 

signifikan, variabel kualitas sistem dan kualitas layanan terhadap kepuasan 

pengguna sistem informasi perhotelan, variabel kualitas sistem mempunyai 

pengaruh dominan terhadap variabel kepuasan pengguna dan sistem informasi 

perhotelan yang digunakan oleh Hotel Aria Gajayana terasuk dalam katagori 

sukses.  

Dan pada tahun 2010 Purwaningsih melakukan penelitian  tentang analisis 

kesuksesan penerapan sistem informasi pada Sistem Informasi Pelayanan Terpadu 

(SIPT) Online pada  PT. Jamsostek (Persero). Penelitian yang dilakukan peneliti 

bertujuan untuk menguji dan mendapatkan bukti-bukti empiris mengenai faktor-

faktor penentu keberhasilan penerapan SIPT Online serta menilai keberhasilan 

penerapannya ditinjau dari kepuasan pengguna dengan kesesuaian tugas-teknologi 

(Task-Technology) sebagai variabel modiator dan dampaknya terhadap kinerja 

individu karyawan PT. Jamsostek (Persero). Berdasarkan analisis data yang 

dihitung dengan menggunakan aplikasi SPPS maka dapat disimpulkan bahwa 

kesuksesan penerapan SIPT Online PT. Jamsostek (Persero) dipengaruhi secara 

signifikan oleh kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, dan 

kepuasan pengguna serta kesesuaian tugas dan teknologi. 

Setelah dilakukan wawancara dan pengamatan oleh penulis belum 

pernahnya dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimanakah kesuksesan IHS 

tersebut. Sehingga perlu dilakukan penelitian terhadap IHS untuk dapat mengetahui 
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dengan pasti bagaimana kesuksesan sistem informasi tersebut, selain itu dengan 

dilaksanakan penelitian terhadap IHS, diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam mengembangkan IHS tersebut. Dan metode pendekatan yang 

sesuai dengan tugas akhir ini ialah pedekatan model Delone and Mclean. Delone 

and Mclean menghasilkan sebuah model kesuksesan sistem informasi yang dikenal 

dengan model kesuksesan sistem informasi Delone and Mclean. Pada penelitian ini 

peneliti akan menggunakan empat variabel yaitu tiga variabel bebas: Kualitas 

Sistem (System Quality), Kualitas Informasi (Information Quality), Kualitas 

Layanan (Service Quality), dan Variabel Terikat: Kepuasan Pengguna (User 

Satisfication). 

Melihat pentingnya sistem informasi hotel dan untuk mengetahui 

kesuksesan dan bagaimana pengaruh dalam penggunaan IHS versi 3.8 terhadap 

kinerja pelayanan sirkulasi di Hotel Alpha Pekanbaru, maka perlu diuji kesuksesan 

sistem informasi tersebut. Adapun judul penelitian yang penulis angkat adalah 

“ANALISA KESUKSESAN PENERAPAN ISA HOTEL SYSTEM (IHS) 

DENGAN PENDEKATAN MODEL DELONE AND  MCLEAN (Studi Kasus: 

Hotel Alpha Pekanbaru)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari permasalahan yang dijelaskan pada latar belakang di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 

menganalisis penerapan kesuksesan Isa Hotel System (IHS) dengan pendekatan 

model Delone and Mclean pada Hotel Alpha Pekanbaru”. 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian dilakukan dengan menggunakan empat varibel yang terdiri dari 

variabel bebas yaitu; Kualitas Sistem (System Quality), Kualitas Informasi 

(Information Quality), Kualitas Layanan (Service Quality) dan variabel 

terikat: Kepuasan Pengguna (User Satisfication). 

2. Penelitian ini hanya membahas tentang fitur Front Office saja. 

3. Populasi penyebaran kuesioner menggunakan teknik Nonprobability 

Sampling yaitu sampel jenuh. 
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4. Penelitian atau Responden ditujukan kepada semua pengguna IHS di Hotel 

Alpha Pekanbaru yang berjumlah 35 orang. 

5. Penghitungan data menggunakan Aplikasi perhitungan IBM SPSS 

Statistics20. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan utama dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kesuksesan  penerapan IHS dan variabel mana yang 

paling mempengaruhi kepuasan pengguna pada Hotel Alpha Pekanbaru 

dengan mengunakan pendekatan model Delone and Mclean. 

2. Untuk memberikan masukan berupa rekomendasi kepada pihak Hotel Alpha 

Pekanbaru. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat mengetahui tingkat kesuksesan dan variabel mana yang lebih 

mempengaruhi kepuasan pengguna dalam penerapan IHS pada Hotel Alpha 

Pekanbaru dengan menggunakan pendekatan model Delone and Mclean. 

2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan terhadap Hotel 

Alpha Pekanbaru  dalam pengembangan sistem IHS untuk kedepannya. 

1.6. Sistematika Peneltian 

  Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini di susun untuk memberikan 

gambaran umum tentang penelitian. Sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri 

dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari Tugas Akhir ini, yang 

meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dari pembahasan, manfaat yang di dapat. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini akan membahas teori-teori yang berasal dari jurnal, buku, serta 

studi kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori dalam 

pembuatan laporan Tugas Akhir ini. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan 

dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Baik penggunaan metode Delone 

and Mclean. 

BAB IV     ANALISIS DAN HASIL 

Bab ini akan menjelaskan tentang hasil analisa yang telah dilakukan 

dengan menggunakan metode Delone and Mclean.    

BAB V       PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari Tugas Akhir yang dibuat dan saran 

untuk penelitian selanjutnya. 

DAFTAR  PUSTAKA 

  


