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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Reservasi merupakan sebuah proses perjanjian berupa pemesanan sebuah 

produk baik barang maupun jasa dimana pada saat itu telah terdapat kesepahaman 

antara konsumen dengan produsen mengenai produk tersebut namun belum 

ditutup oleh sebuah transaksi jual beli. Pada saat reservasi berlangsung biasanya 

ditandai dengan adanya proses tukar-menukar informasi antara konsumen dan 

produsen agar kesepahaman mengenai produk dapat terwujud. (Suartana, 2004). 

Hotel Enggal Bandar Lampung merupakan salah satu penyedia jasa 

penyewaan kamar hotel di kota Bandar Lampung. Hotel ini belum memanfaatkan 

internet dalam sistem informasi reservasi. Sistem informasi reservasi yang 

dilakukan selama ini dengan cara pelanggan datang langsung ke hotel. Padahal 

sistem informasi reservasi melalui internet memiliki beberapa keuntungan 

dikarenakan akan meningkatkan standar kualitas dari hotel tersebut baik dari segi 

pelayanan maupun promosi. (Muhammad Ludfii dan Rengga Asmara, 2009). 

Sistem reservasi kamar pada Hotel Enggal Bandar Lampung masih dilakukan 

secara manual yaitu dengan cara pelanggan datang langsung ke hotel. Selain itu 

data reservasi dicatat ke dalam buku reservasi. Hal ini menyebabkan berbagai 

kendala seperti data tidak cepat tersalur kepada pelanggan, lamanya proses 

pencatatan, terjadinya kesalahan pada saat pencatatan, kerusakan atau kehilangan 

data dan sempitnya area pemasaran karena media pemasaran berupa brosur hotel 

yang diterbitkan hanya satu tahun sekali. 

Dalam penelitian ini, sebagai solusi dari masalah diatas maka peneliti akan 
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membangun sistem informasi reservasi berbasis web yang menggunakan konsep 

berorientasi objek. Konsep berorientasi objek adalah suatu strategi pembangunan 

perangkat lunak yang mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan 

objek yang berisi data dan operasi yang diberlakukan terhadapnya (Rosa dan 

M.Salahudin, 2011). Selain menjadi media reservasi, sistem ini juga dapat 

dijadikan media pemasaran karena pengunjung dapat melihat semua informasi 

yang ditawarkan pihak hotel kapanpun dan dimanapun. Sistem yang user friendly, 

responsif dan adaptif juga akan membuat sistem yang dibangun semakin menarik 

sehingga dapat meningkatkan minat pelanggan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memilih judul, “Sistem 

Informasi Reservasi Kamar Hotel Berbasis Web (Studi Kasus Pada Hotel 

Enggal Bandar Lampung)”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana menganalisis dan merancang sistem informasi reservasi kamar 

hotel pada Hotel Enggal Bandar Lampung? 

2. Bagaimana mengimplementasikan sistem informasi reservasi kamar hotel 

pada Hotel Enggal Bandar Lampung? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

       Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengembangkan sebuah sistem informasi reservasi kamar hotel berbasis web 
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pada Hotel Enggal Bandar Lampung. 

2. Mempraktikan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan. 

 

1.4  Batasan Masalah 

  Batasan masalah penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini membahas Sistem Informasi Reservasi Kamar Hotel Berbasis 

Web pada Hotel Enggal Bandar Lampung. 

2. Penelitian ini membahas pendataan untuk Sistem Informasi Reservasi Kamar 

Hotel yang meliputi data kamar, data pelanggan, data reservasi, data 

pembayaran dan data kritik saran. 

3. Sistem yang dibangun dalam penelitian ini hanya membahas sampai 

pembayaran reservasi, tidak membahas laporan pembayaran yang lain. 

4. Pengujian yang dilakukan Pengujian Black Box. 

 

1.5  Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi pihak hotel, sistem yang dibangun dalam penelitian ini diharapkan dapat 

membantu dan mempermudah perusahaan dalam meningkatkan pelayanan 

kepada pengunjung dalam melakukan reservasi serta sebagai media promosi. 

2. Bagi pelanggan, sistem yang dibangun dalam penelitian ini diharapkan dapat 

membantu dan mempermudah pengunjung dalam melakukan reservasi tanpa 

harus datang langsung ke hotel. 

3. Bagi bidang pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 
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bahan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem informasi 

reservasi kamar hotel. 

 

1.6. Keaslian Penelitian 

  Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: 

1. Sistem yang dibangun dalam penelitian ini berbasiskan web sehingga selain 

menjadi media reservasi, sistem ini juga dapat dijadikan media promosi. 

2. Sistem yang dibangun dalam penelitian ini menggunakan konsep berorientasi 

objek. 

3. Sistem yang dibangun dalam penelitian ini responsif. Responsif yang 

dimaksud adalah cepatnya tanggapan sistem. Saat pelanggan melakukan 

reservasi, maka sistem akan segera mengirim bukti reservasi ke email 

pelanggan.  

4. Sistem yang dibangun dalam penelitian ini adaptif terhadap perubahan yang 

terjadi pada sistem. Saat ada data reservasi yang masuk ke sistem, pada 

halaman administrator (recepsionis) akan ada pemberitahuan sehingga 

reservasi dapat ditanggapi dengan segera. 


