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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belaknag Masalah

Sistem informasi parkir sangat dibutuhkan oleh perusahaan karena informasi

mengenai parkir dapat mendukung kelancaran usaha suatu perusahaan. Suatu

perusahaan harus memperhatikan kesejahteraan pengunjung, terutama masalah

parkir. Tentu saja perusahaan ingin memberikan keamanan kendaraan, sehingga

penggunjung tidak merasa khawatir dengan kendaraan yang mereka bawa.

Hotel Nirwana yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta No.88 Bay Pass

Bandar Lampung, merupakan suatu perusahaan yang menyediakan jasa penginapan

bagi seseorang ataupun sekelompok orang yang hendak istirahat dalam kegiatan

berpergian dengan jarak yang sangat jauh ataupun dalam hal kegiatan liburan.

Perusahaan yang bergerak dalam bisnis hotel dan karaoke ini mengutamakan

pelayanan yang baik terhadap pelanggan dalam parkir kendaraan, namun Hotel

Nirwana dalam perkembangannya menghadapi permasalahn – permasalahann dalam

sistem keamanan parkir. Permasalahan yang dihadapi Hotel Nirwana adalah tidak

adanya sistem keamanan parkir yaitu setiap pengunjung yang datang mereka

langsung masuk area hotel untuk melakukan booking kamar ataupun karaoke

dibagian kantor administrasi, setelah melakukan booking kamar dan karaoke

pengunjung langsung memarkirkan kendaraan mereka dilokasi parkir, yang dimana

lokasi parkir tersebut tidak dijaga oleh petugas selain itu tidak adanya

pemeberitahuan untuk menambahkan kunci pengaman pada kendaraan pengunjung

dan setiap pengunjung yang datang tidak mendapatkan kartu parkir. Kemudian  tidak

adanya data – data kendaraan penggunjung hotel dan karaoke yang membedakan

antara tamu yang menginap ataupun berkunjung, sehingga yang bukan penggunjung

dapat masuk dan memarkirkan kendaraan mereka selain itu dengan tidak adanya data-

data  kendaraan pengunjung  tersebut jika ada masalah dilokasi parkir pihak hotel

tidak mengetahui kendaraan ini milik siapa dan menginap di kamar nomor berapa. .
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Dengan penggunaan sistem diharapkan dapat mengurangi masalah yang

terjadi,dimana dapat membantu mengamankan kendaran pengunjung pada Hotel

NIRWANA. Perancangan sistem keamanan parkir pada Hotel NIRWANA tersebut

dapat memberikan rancangan sisitem informasi keamanan parkir yang akurat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis perlu melakukan penelitian dengan judul “

Implementasi Sistem Informasi Keamanan Parkir berbasis kartu menggunakan

(RFID) pada Hotel Nirwana Bandar Lampung ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebut masalah yang menjadi sorotan

utama dalam sistem parkir  pada Hotel Nirwana adalah “Pada Hotel Nirwana saat ini

belum menggunakan sistem parkir sehingga kenadaraan pengunjung yang masuk

hotel tidak terdata ”.

1.3 Batasan Masalah

Sesuai dengan judul laporan skripsi ini, penulis membatasi pembahasan laporan

proposal ini agar tidak menyimpang dari objek pembahasan yang diinginkan.

Pembahasan hanya pada ruang lingkup mengenai “sistem informasi keamanan parkir

pada Hotel Nirwana”.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu Dapat

mengimplementasikan sistem informasi keamanan parkir pada Hotel Nirwana

Bandar Lampung.
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1.5  Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah

sebagi berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu sistem

informasi dan menambah pengetahuan mahasiswa. mengenai sistem informasi

keamanan parkir pada Hotel Nirwana.

2. Memberikan kemudahan dalam pengengecekan data parkir yang masuk dan

keluar pada Hotel Nirwana


