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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sistem Informasi merupakan sekumpulan dari informasi yang saling 

terintegrasi untuk mencapai tujuan yang spesifik, dimana terdiri dari beberapa 

komponen pendukung diantara lain yaitu, hardware, software, prosedur, orang, 

basis data, jaringan komputer dan juga komunikasi data. Dalam dunia perhotelan, 

sistem informasi ini mempunyai peranan yang cukup penting untuk meningkatkan 

penghuni kamar yang ada pada sebuah hotel. Dengan adanya sistem informasi ini, 

dapat digunakan sebagai salah satu alat promosi pada hotel tersebut. Peranan lain 

yang dimiliki adalah sebagai salah satu metode dalam melakukan reservasi kamar 

hotel secara online. (https://ejournal.undip.ac.id/index.php/transmisi) 

Hotel Astoria Bandar Lampung beralamat di Jl. Raden Intan No. 110, 

Tanjung Karang, Bandar Lampung. Hotel Astoria memiliki visi untuk menjadi 

tempat tinggal seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan masyarakat Lampung. 

Berlokasi strategis di pusat kota Bandar Lampung dan kawasan bisnis. Hotel 

Astoria memiliki komitmen untuk memberikan fasilitas yang bagus, bersih, aman 

dan nyaman. Hotel Astoria menyediakan beberapa jenis kamar (Superior, Deluxe, 

dan Suite) yang dilengkapi dengan Cafe Live Music, Meeting Room, SPA, Fitness, 

Wi-Fi gratis dan tempat parkir yang memadai. Hotel ini tersusun atas 3 lantai 

dengan jumlah 72  kamar. 

Untuk memperoleh informasi mengenai fasilitas yang disediakan oleh 

Hotel Astoria terdapat beberapa calon tamu yang mengalami kesulitan karena 

harus mengambil brosur langsung ke lokasi hotel. Saat ini, pengelolaan data yang 
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ada di Hotel Astoria telah terkomputerisasi menggunakan aplikasi office. 

Termasuk di dalamnya yang mengatur masalah pencatatan data pelanggan, baik 

yang melakukan check-in maupun check-out, melihat data kamar yang kosong, 

laporan harian, laporan bulanan, transaksi pembayaran, menu tipe kamar, harga 

kamar, dan tagihan tamu dihotel.  

Pencatatan yang diinputkan dan disimpan ke dalam file yang berbeda-

beda, menyebabkan pencatatan data tamu menjadi lebih lama, dan terjadi 

keterlambatan dalam penyampaian informasi. Proses pencarian data tamu ketika 

dibutuhkan pun akan mengalami kendala karena harus mencari satu per satu 

kedalam banyak file yang telah di inputkan. Untuk itu Hotel Astoria memerlukan 

sistem pemrosesan dalam hal pemesanan kamar dan fasilitas yang disediakan 

secara online agar semua data yang berbentuk banyak file dapat dimasukkan ke 

dalam satu database sehingga apabila ingin mencari data tidak memerlukan waktu 

yang cukup lama. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini 

sangat diperlukan bagi Hotel Astoria. Dengan adanya Aplikasi Reservasi Hotel ini 

memudahkan calon tamu dalam melakukan pemesanan kamar dan transaksi 

pembayaran baik secara online maupun datang langsung ke hotel. Kemudian 

didalam aplikasi ini akan dibuatkan sistem promo dan untuk pemesanan online 

diberikan kode voucher pada hari-hari tertentu. Aplikasi ini juga memudahkan 

resepsionis dalam melakukan kegiatan operasional di hotel dan dapat memberikan 

kontribusi bermanfaat bagi semua pihak khususnya Hotel Astoria.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana mempermudah calon tamu untuk memperoleh informasi 

ketersediaan kamar, fasilitas yang disediakan, pemesanan kamar dan 

transaksi pembayaran? 

2. Bagaimana mempermudah resepsionis dalam melakukan pengecekan 

ketersediaan kamar dan proses reservasi kamar, pencarian data tamu 

hotel, transaksi pembayaran serta pembuatan laporan? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam penelitian 

ini, agar pembahasannya tidak terlalu luas atau menyimpang. Penelitian ini hanya 

dibatasi pada : 

1. Perancangan sistem informasi hanya membahas tentang reservasi 

hotel. 

2. Perancangan sistem ini memberikan kode voucher atau promo pada 

hari-hari tertetu. 

3. Proses booking  kamar secara online dibatasi  maksimal 2 jam, jika 

tidak melakukan pembayaran sesuai batas pembayaran akan dilakukan 

cancel oleh pihak hotel. 

4. Proses pembayaran dilakukan secara transfer atau bayar langsung di 

hotel. 
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5. Perancangan sistem ini tidak membahas mengenai hasil kerjasama 

antara pihak hotel dengan Bank. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk memudahkan tamu dalam memperoleh informasi mengenai 

fasilitas yang diberikan atau ketersediaan kamar hotel, selain itu proses 

reservasi dan transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan mudah. 

2. Untuk memudahkan resepsionis dalam pencarian data tamu, menerima 

transaksi pembayaran, pengecekan ketersediaan kamar hotel yang 

kosong dan yang terisi, serta pembuatan laporan yang lengkap dan 

rinci secara cepat. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah : 

1. Mempermudah calon tamu dalam memesan kamar sehingga dapat 

menghemat waktu dan biaya karena calon tamu tidak perlu datang 

langsung ke Hotel Astoria Bandar Lampung. 

2. Untuk meningkatkan pelayanan pada Hotel Astoria Bandar Lampung. 

3. Dengan adanya sistem ini mempermudah petugas hotel dalam 

pembuatan laporan secara tepat waktu. 

 


