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1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan adanya teknologi informasi, perusahaan atau organisasi dapat

dengan mudah memperoleh dan menyediakan informasi yang diperlukan. Data

dan informasi harus disusun sedemikian rupa sehingga mudah diakses, dapat

diintegrasikan, dan selalu tersedia ketika data dan informasi tersebut dibutuhkan

oleh perusahaan. Salah satunya adalah sistem informasi penggunaan ruang

karaoke yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan karena informasi mengenai

penggunaan ruang dapat mendukung kelancaran usaha suatu perusahaan, suatu

perusahaan harus memperhatikan manajemen penggunaan ruang, terutama yaitu

masalah dalam pencatatan penggunaan ruang karaoke. Tentu saja setiap

penggunaan ruang karaoke harus tercatat dan terekap sesuai dengan data

pengunjung karaoke di Hotel Nirwana. (Mulyadi et al.2011)

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 karaoke ini

mengutamakan pelayanan yang baik terhadap pelanggan dalam penggunaan ruang

karaoke, namun Hotel Nirwana dalam perkembangannya menghadapi

permasalahan-permasalahan dalam sistem penggunaan ruang karaoke.

Permasalahan yang dihadapi Hotel Nirwana adalah data penggunaan ruangan

karaoke yang masih diproses secara manual yaitu setiap ada pengunjung yang

datang untuk memesan ruang karaoke karyawan masih harus mencatat satu

persatu kedalam buku penggunaan ruang, sehingga dalam melakukan pencarian

data rungan karaoke harus mencari secara teliti satu persatu setiap buku

penggunaan ruang, dan pemesanan ruang karaoke masih dilakukan manual

dengan mengharuskan pelanggan harus mendatangi hotel tersebut sehingga

pemesanan menjadi lama.
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Dengan menggunakan sistem terkomputerisasi diharapkan dapat mengatasi

masalah yang terjadi, dimana dapat membantu dalam proses pencarian data

penggunaan ruang karaoke dan dapat menginputkan data pengunjung karaoke

serta pengunjung dapat memesan ruang karaoke secara online pada Hotel

Nirwana. Perancangan penggunaan ruang karaoke pada Hotel Nirwana tersebut

dapat memberikan suatu hasil rancangan sistem informasi penggunaan ruang

karaoke yang akurat. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis perlu melakukan

penelitian dengan judul “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi

Manajemen Penggunaan Ruang Karaoke pada Hotel Nirwana”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebut masalah yang menjadi sorotan

utama dalam Penggunaan ruang karaoke Hotel Nirwana didapatkan perumusan

masalah yaitu “Bagaimana membangun sebuah sistem untuk penginputan data

ruang karaoke dan pemesanan ruang karaoke secara online berbasis web pada

Hotel Nirwana?“

1.3 Batasan Masalah

Penulis membatasi pembahasan laporan skripsi ini agar tidak menyimpang

dari objek pembahasan yang diinginkan maka, “Pembahasan hanya pada ruang

lingkup mengenai sistem informasi penggunaan ruang karaoke serta pemesanan

ruang karaoke secara online dan tidak sampai pada pencetakan transaksi

pembayaran pada Hotel Nirwana’.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah “Memberikan alternatif penyelesaian

dengan cara membuat aplikasi web yang diharapkan dapat membantu bagian

admin seperti input penggunaan ruang karaoke, dan membantu pengunjung

mengetahui tentang informasi penggunaan ruang karaoke dan melakukan

pemesanan ruang karaoke”.
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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 penggunaan ruang karaoke pada Hotel Nirwana.

2. Memberikan kemudahan dalam pengolahan data penggunaan ruang

karaoke dan pemesanan ruang secara online pada Hotel Nirwana dan

pemesanan ruang karaoke.
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1.6 Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Kartika (2011) Pembangunan Perangkat Lunak Pemesanan

Ruang Karaoke Berbasis Web. Saat ini mereka masih menggunakan

sistem manual dalam pemilihan ruang karaoke, background, kapasitas

ruangan karaoke dan semacamnya yang berhubungan dengan karaoke.

Untuk lebih mengenalkan Cherry Karaoke maka sistem akan dibangun

berbasis web sehingga dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Aplikasi

pemesanan ruang karaoke Cherry Karaoke ini dapat memberikan

kemudahan dalam pemesanan ruang karaoke kepada pelanggan melalui

internet agar mudah diakses dari mana saja serta dapat memberikan

informasi kepada pelanggan mengenai ruang karaoke yang sudah dipesan

maupun yang belum dipesan serta tarif ruang karaoke berdasarkan

kapasitas.

2. Penelitian Yunike (2008) Perancangan dan Pembangunan Aplikasi

Karaoke Online menggunakan voip. Aplikasi ini bertujuan untuk

memberikan alternatif hiburan karaoke yang praktis dan ekonomis. Selain

itu, penerapan aplikasi ini juga dapat memberikan fleksibilitas berkaraoke

dalam dimensi ruang dan waktu.

3. Penelitian Sandy (2016), meningkatkan penjualan software dzone karaoke

melalui perancangan media promosi. Teknologi dalam bidang hiburan

telah banyak diterapkan. Salah satu teknologi yang diterapkan berupa

software. Diantara sekian banyak software untuk kepentingan hiburan,

terdapat software milik Dzone Karaoke yang digunakan untuk kebutuhan

bisnis tempat karaoke maupun penggunaan secara personal. Data

dikumpulkan dengan melakukan wawancara dengan pihak Dzone Karaoke

dan didapatkan hasil analisa data SWOT.

4. Penelitian Chacha (2011), pengaruh store atmosphere terhadap kepuasan

konsumen dan loyalitas pelanggan dalam menggunakan jasa karaoke

keluarga happy puppy di jember. Tujuan penelitian ini adalah untuk

menguji pengaruh store atmosphere terhadap kepuasan konsumen, untuk

menguji pengaruh store atmosphere terhadap loyalitas pelanggan.


