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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pada zaman modern ini, teknologi dan informasi telah berkembang dengan 

sangat pesat. Segala aktivitas dan pekerjaan manusia baik dalam sebuah 

organisasi, perusahaan, instansi, maupun perorangan telah menggunakan 

komputer. Saat ini komputer bisa dikatakan telah menjadi suatu kebutuhan bagi 

manusia dalam melakukan berbagai kegiatannya dan ditambah lagi dengan adanya 

teknologi informasi yang semakin berperan aktif di dalam dunia pekerjaan 

memaksa setiap perusahaan untuk bisa menggunakan perangkat teknologi 

informasi pada setiap proses bisnisnya agar bisa menghasilkan informasi yang 

tepat, cepat, akurat dan sesuai dengan kebutuhan. 

Internet (interconnected network) adalah sekumpulan jaringan komputer 

global yang saling terhubung satu dengan yang lainnya, yang mampu 

menyediakan akses yang tidak terbatas untuk layanan komunikasi dan sumber 

daya informasi. Saat ini internet sangatlah dibutuhkan dalam berbagai kegiatan 

dan pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini tidak lepas semenjak 

munculnya internet. Hal ini berdampak pula pada perusahaan-perusahaan untuk 

bisa mengikuti perkembangan teknologi pada setiap proses bisnis mereka agar 

bisa bersaing dengan perusahaan lain. Begitu pula pada setiap manajemennya, 

manajemen pada perusahaan haruslah terorganisir, pengolahan data haruslah lebih 

cepat dan akurat serta pada setiap transaksi yang ada haruslah lebih mudah dan tak 

menghabiskan banyak waktu agar lebih efektif dan efisien. Karenanya penerapan 

teknologi informasi yang berbasis internet dalam suatu perusahaan merupakan suatu 

kebutuhan. 

Grand Madina Hotel adalah salah satu hotel berbintang 3 (tiga) di Kota 

Pekanbaru yang terletak di Jl. Kubang Raya No.18 Pekanbaru. Grand Madina 

Hotel mulai beroperasi pada Januari 2014 yang didirikan oleh bapak Darwis Lubis 

bersama PT. Madina Permai. Sampai saat ini Grand Madina Hotel telah memiliki 

19 karyawan, 3 (tiga) orang sebagai resepsionis dimana dibagi menjadi 3 shift 
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kerja yaitu dari pukul 7.00 sampai pukul 15.00, pukul 15.00 sampai pukul 19.00 

dan pukul 19.00 sampai 7.00 kemudian 5 (lima) orang sebagai food and drink, 10 

(sepuluh) orang sebagai house keeping dan 1 (satu) orang sebagai accounting. 

Grand Madina Hotel menyediakan fasilitas yang lengkap dimana pihak 

hotel mengusung konsep mewah, lengkap dan terjangkau bagi tamunya. Saat ini 

Grand Madina Hotel telah memiliki 27 kamar dengan 5 tipe kamar yaitu masing-

masingnya Deluxe A dengan harga Rp. 250.000 berjumlah 7 kamar, Deluxe B 

dengan harga Rp. 285.000 berjumlah 14 kamar, Executive dengan harga Rp. 

305.000 berjumlah 1 kamar, Junior Suite dengan harga Rp. 375.000 berjumlah 4 

kamar dan Presidential Suite dengan harga Rp. 600.000 berjumlah 1 kamar. 

Fasilitas hotel yang ditawarkan adalah terdapat meeting room, VIP room, coffee 

room, mini bar, loundry service, room service, free WiFi, security 24 hours, big 

park area dan fasilitas kamar yang disediakan yaitu air conditioner, LED TV, hot 

water shower, refrigerator dan electric a key.  

Saat ini pihak hotel terus berupaya untuk meningkatkan layanan serta 

standar kualitas hotel dari berbagai sisi, baik dari sisi peningkatan teknologi 

informasi maupun peningkatan layanan administrasi hotel. Sistem pemesanan 

kamar hotel yang berjalan pada Grand Madina Hotel berjalan dengan 2 cara, yang 

pertama costumer datang secara lansung ke hotel baik untuk memboking kamar 

ataupun untuk check in dan yang kedua yaitu dengan via telepon, costumer bisa 

menelepon untuk memboking kamar hotel. Namun pada via telepon sering terjadi 

permasalahan, yaitu ketika costumer menelepon ke hotel, resepsionis tidak 

mengetahui siapa menelepon. Terkadang ada yang benar-benar ingin memboking 

kamar dan ada yang hanya ingin mengetahui informasi tentang hotel baik itu 

alamat, harga dan tipe kamar karena memang informasi tentang hotelpun sulit 

untuk ditemukan. 

Dengan sistem informasi perhotelan costumer tidak perlu lagi menelepon 

untuk mengetahui seluruh informasi tentang Grand Madina Hotel, cukup dengan 

mengakses website Grand Madina Hotel maka costumer dapat mengetahui segala 

informasi mengenai Grand Madina Hotel. Berdasarkan hasil wawancara kepada 

costumer didapatkan juga bahwa costumer setuju jika dengan adanya sistem 
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informasi perhotelan berbasis web akan lebih memudahkan costumer dalam 

mendapatkan informasi tentang Grand Madina Hotel. 

Dalam menjalankan proses bisnisnya pihak Grand Madina Hotel masih 

menggunakan sistem manual dan belum terkomputerisasi, dimana dalam proses 

pemesanan kamarnya masih menggunakan kertas form yang berisi tentang data 

costumer, data kamar yang disewa dan data waktu check in/check out. Kertas form 

ini ada 3 macam yaitunya reservation form, registration form, dan daftar isian 

orang asing. Masing-masingnya terdiri dari 3 lembar yaitu untuk costumer, 

resepsionis dan accounting. Hal ini tentu sangat tidak efektif karena kertas form 

ini akan memakan banyak biaya dalam pembuatannya juga banyak memakan 

tempat untuk penyimpanannya. 

Selain itu dalam pengelolaan data-datanya pihak hotel masih menggunakan 

aplikasi pengolah lembaran kerja, resepsionis harus memasukkan ulang data 

costumer yang ada pada kertas form costumer. Dan dalam menentukan kamar 

kosong atau tidaknya resepsionis harus kembali membuka aplikasi pengolah 

lembaran kerja dan membuat tanda. Jika disana berwarna hitam berarti tandanya 

kamar sedang di pakai, jika warna merah berarti tandanya kamar kotor (belum 

siap pakai), jika warna jingga berarti tandanya peralatan belum lengkap, dan jika 

putih barulah kamar siap untuk di pakai. Hal ini sangat membuat sulit resepsionis 

karena ia harus bolak balik memasukkan/mengecek data pada aplikasi dan juga 

membuat kemungkinan salah ketik dan lupa input data semakin besar serta akan 

memakan waktu yang lama. Pada pembuatan data laporan, pihak hotel juga 

menggunakan aplikasi pengolah lembaran kerja, disini terdapat permasalahan 

yaitu sering terjadi kehilangan data pada laporan dan pada pembaharuan datanya 

harus dilakukan secara manual dalam sekali sebulan, tentu jika dengan sistem 

yang terkomputerisasi akan lebih mudah karena pembaharuan datanya dilakukan 

secara otomatis. 

Pihak manajemen Grand Madina Hotel juga telah melakukan berbagai 

macam promosi, seperti neon box, spanduk, penyebaran brosur dan sharing di 

media sosial. Namun untuk saat ini hasilnya belumlah maksimal, berdasarkan data 

yang didapat dari manajer Grand Madina Hotel prediksi penghasilan hotel saat ini 
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kira-kira masih 60% dari target dengan rata-rata tamu perharinya yaitu sekitar 20 

orang. Jika ingin mendapat hasil yang memuaskan maka pihak manajemen hotel 

harus lebih meningkatkan strategi pemasarannya agar Grand Madina Hotel lebih 

di kenal oleh masyarakat luas. 

Permasalahan-permasalahan tersebut akan penulis kembangkan ke dalam 

sebuah sistem informasi perhotelan berbasis web yang memudahkan pihak Grand 

Madina Hotel dalam menjalankan proses bisnis dan memudahkan costumer dalam 

memperoleh informasi tentang hotel serta memudahkannya dalam melakukan 

pembokingan kamar serta memudahkan costumer dalam melakukan pemesanan 

kamar karena bisa dilakukan dimanapun costumer berada dan tidak harus terlebih 

dahulu datang ke Grand Madina Hotel. 

Berdasarkan uraian diatas, perlu untuk dibangun sebuah sistem informasi 

perhotelan berbasis web dengan tujuan untuk membantu meningkatkan efektifitas 

proses bisnis pada Grand Madina Hotel dan menuangkannya dalam sebuah 

penelitian yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi Perhotelan 

Berbasis Web (Studi Kasus: Grand Madina Hotel Pekanbaru)”. Dengan 

adanya sistem informasi perhotelan ini diharapkan dapat membantu dan 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada Grand Madina Hotel 

Pekanbaru. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka 

dapat diambil sebuah rumusan masalah yaitu “Bagaimana merancang dan 

mengimplementasikan sistem informasi perhotelan berbasis web pada Grand 

Madina Hotel Pekanbaru” 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan terarah dan sampai pada maksud dan tujuan 

yang diinginkan, maka perlu untuk dibatasi permasalahan yang dibahas, ada 5 

point batasan masalah yaitu sebagai berikut: 

1) Customer hotel dapat melakukan registrasi online untuk booking kamar 

hotel. 
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2) Metode pengembangan sistem yang digunakan pada perancangan sistem 

informasi perhotelan ini adalah metode waterfall, namun hanya sampai pada 

tahap testing dan implementasi, tidak sampai pada tahap maintenance. 

3) Metode perancangan sistem yang digunakan pada perancangan sistem 

informasi perhotelan ini adalah metode perancangan sistem Object Oriented 

Analysis and Design (OOAD) dengan menggunakan tools Unified Modelling 

Languange (UML). 

4) Pengujian sistem menggunakan blackbox testing dan User Acceptance 

Testing (UAT). 

5) Sistem informasi perhotelan ini membantu dalam proses pengelolaan 

administrasi hotel, seperti pengolahan data reservasi, yaitu booking, check in 

dan chek out, proses pemesanan pembokingan kamar, perhitungan 

pembayaran yang harus dibayar oleh tamu, pembuatan laporan perhari dan 

perbulan dan memudahkan untuk mengetahui persediaan kamar yang 

kosong. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1) Untuk membangun sebuah sistem informasi perhotelan berbasis web pada 

Grand Madina Hotel. 

2) Untuk membantu pihak Grand Madina Hotel dalam mengelola proses-

proses administrasi pada Grand Madina Hotel.  

1.5 Manfaat Penelitian  

 Manfaat dari penelitian ini adalah:  

1) Dapat memudahkan costumer dalam memperoleh informasi tentang Grand 

Madina Hotel seperti tipe hotel beserta harganya dan fasilitas-fasilitasnya 

dan juga memudahkan costumer dalam melakukan pembokingan.  

2) Dapat meningkatkan pelayanan terhadap para costumer. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari pokok-pokok permasalahan 

yang dibahas pada masing-masing yang diuraikan menjadi beberapa bagian: 
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BAB I        PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan, Manfaat, Waktu Dan Tempat Pelaksanaan serta 

Sistematika Penulisan. 

BAB II      LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan mengenai dasar-dasar teori yang digunakan sebagai 

landasan dalam pembuatan laporan tugas akhir. 

BAB III     METEODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian 

yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir. 

BAB IV     ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini membahas tentang analisa sistem berjalan, sistem usulan, 

kebutuhan user. Perancangan menggunakan 4 diagram, perancangan 

database dan perancangan interface sistem. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

 Bab ini berisikan hasil implementasi sistem berdasarkan perancangan 

yang dibangun serta hasil dari pengujian sistem yang telah dilakukan 

terhadap perangkat lunak yang dibangun.  

BAB VI PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil tugas akhir agar 

penerapan sistem informasi perhotelan ini lebih dikembangkan.  


