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  BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat untuk memproses dan 

menyampaikan informasi saat ini sangat canggih sehingga arus informasi menjadi 

sangat cepat dalam penyampaiannya kepada masyarakat. Komputer sebagai 

sarana pengolahan data yang dapat membantu manusia untuk menghasilkan 

informasi yang dibutuhkan. Komputerisasi dapat membantu pengolahan data 

seperti dari banyaknya tumpukan kertas dan buku serta lamanya penyelesaian 

proses dan sulitnya mencari data. 

Perkembangan dunia usaha saat ini sangat berkembang pesat, baik itu yang 

bergerak di bidang barang maupun jasa. Seperti yang diketahui kebutuhan 

manusia tentang segala sesuatu dapat jadi sebuah peluang bisnis yang 

menjanjikan. Salah satu kebutuhan manusia yang bisa menjadi peluang bisnis 

adalah kebutuhan akan jasa penginapan. Hotel merupakan penginapan yang cukup 

berkembang saat ini, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pembangunan 

hotel di daerah-daerah.  

Saat ini hotel merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan bagi 

pengusaha. Hotel menggunakan sistem informasi untuk mendukung proses 

operasi dan manajemen. Dengan adanya penggunaan sistem informasi tersebut 

dapat membantu pelayanan hotel. Dalam bisnis perhotelan dibutuhkan sistem 

yang terkomputerisasi yang bertujuan untuk menunjang pelayanan hotel baik 

kegiatan pengolahan data maupun pembuatan laporan yang dibutuhkan hotel. 

Selain itu dengan penggunaan sistem informasi yang terkomputerisasi dapat 

mengefesienkan kinerja operasional hotel. 

Hotel Fany.PD merupakan hotel  yang berada di Jl. Dr. Ratulangi Palopo. 

Hotel Fany.PD di resmikan pada tanggal 27 Desember 2016 yang memiliki 21 

kamar dengan 2 jenis kamar yaitu guide bad dan double bad. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan menejer hotel yakni Bapak Muh. Fadli Wibowo, masalah yang 

ada di hotel Fany.PD yaitu reservasi kamar, pencatatan data tamu, sistem check in 

dan sistem check out dilakukan dengan melakukan pencatatan pada buku serta 

pembuatan laporan masih dilakukan secara manual yaitu dengan merekap data 
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pembukuan. Hal tersebut tentu sangat mempengaruhi mutu pelayanan yang ada di 

hotel, selain itu keamanan data yang ada tidak terjamin karena dapat hilang atau 

rusak.  

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan diatas maka dibutuhkan 

sebuah aplikasi untuk membantu proses pelayanan, pengolaan data dan 

pembuatan laporan yang lebih tepat dan efisien. Dengan ini penulis mengambil 

topik rancang bangun aplikasi manajemen hotel berbasis web pada hotel Fany.PD 

yang dapat mengatasi permasalahan yang ada di hotel tersebut. Aplikasi berbasis 

web ini memudahkan untuk memberi informasi hotel kepada pengunjung website, 

reservasi kamar melalui website, memudahkan proses pengolahan data tamu, serta 

pembuatan laporan yang dilakukan di hotel juga lebih mudah dan efisien.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

penelitian yaitu bagaimana merancang aplikasi manajemen hotel berbasis web 

pada hotel Fany.PD? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah untuk 

merancang aplikasi manajemen hotel berbasis web pada hotel Fany.PD. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain: 

1. Bagi Tempat Penelitian 

Membantu proses pengolahan data dan mempermudah pelayanan hotel 

Fany.PD dalam proses penginputan data tamu, reservasi kamar, sistem check in 

dan sistem check out, serta pembuatan laporan. 

2. Bagi Penulis 

Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori 

yang telah di dapat dari mata kuliah yang telah diterima ke dalam penelitian 

sebenarnya.      
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3. Bagi Akademik 

Sebagai salah satu referensi atau bahan perbandingan bagi mahasiswa 

Universitas Cokroaminoto Palopo yang melakukan penelitian dan bahan 

pembahasan pada bidang yang sama. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori berisi topik yang akan dibahas dalam penelitian. Kajian teori 

terkait dengan variabel yang akan mengarah pada permasalahan yang akan 

dipecakan. 

1. Rancang Bangun 

Rancang bangun merupakan tahap awal dari gambaran atau sketsa yang 

belum pernah dibuat sekalipun kemudian diolah sehingga menjadi gambaran atau 

sketsa yang berfungsi sesuai  yang diinginkan (Nurhayati dkk, 2017). 

 Menurut Bambang (dalam Purbasari, 2017:83), rancang bangun adalah 

tahap pengembangan sistem untuk membuat sistem baru baik mengganti maupun 

meningkatkan sistem yang ada secara keseluruhan atau hanya sebagian. 

Dengan demikian pengertian rancang bangun adalah kegiatan 

menerjemahkan hasil analisa ke dalam perangkat lunak yang kemudian 

menciptakan suatu sistem  atau memperbaiki sistem yang sudah ada. 

2. Aplikasi 

Aplikasi merupakan suatu program yang dapat langsung digunakan atau 

siap pakai yang bertujuan untuk melayani kebutuhan user dalam berbagai 

kegiatan untuk pengelolaan data (Nurhayati dkk, 2017). Sedangkan menurut  

Muthohari dkk. (2016) aplikasi merupakan penggunaan dalam suatu komputer, 

pengarahan atau pernyataan yang disusun dengan sedemikian rupa sehingga 

komputer dapat memproses masukan menjadi keluaran. Aplikasi juga merupakan 

sebuah program komputer yang dibangun untuk membantu manusia dalam 

melakukan tugas tertentu. 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa aplikasi adalah bagian dari perangkat lunak komputer yang dibuat untuk 

membantu manusia dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu dalam sebuah 

sistem kmputer yang dapat memproses input menjadi output. 
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3. Manajemen Hotel 

Hotel adalah sejenis akomodasi yang menyediakan fasilitas dan pelayanan 

penginapan, makan dan minum, serta jasa-jasa lainnya untuk umum yang tinggal 

untuk sementara waktu, dan dikelola secara profesional (Handayani et al., 2017: 

58).  

Menurut Pradiatiningtyas (2017), Hotel adalah sebagai suatu usaha jasa 

yang merupakan sarana pendukung kegiatan pariwisata, dimana pengelolaannya 

dilakukansecara profesional dan didukung tenaga kerja yang memilki 

keterampilan baik dalam bidang perhotelan.  

Menurut Chilman (2016), Manajemen hotel merupakan suatu pelayanan 

publik yang menawarkan jasa seperti pemesanan hotel, restoran, dan 

housekeeping perhotelan yang membutuhkan penyusunan ketepatan cara kerja 

agar data bisa tersimpan dengan baik dalam database. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa 

Manajemen hotel adalah sebuah usaha yang menawarkan jasa penginapan yang 

mempunyai fasilitas tertentu yang diperuntukkan bagi masyarakat. 

4. Website 

Saat ini web merupakan aplikasi internet yang paling terkenal yang berjalan 

pada HTTP. Web terdiri dari beberapa halaman yang digunakan untuk 

menyediakan informasi menggunakan teknis web dimana merupakan suatu sistem 

informasi yang berbentuk teks, suara atau gambar yang disimpan dalam web 

server untuk ditampilkan dalam bentuk hypertext. Hypertext yaitu sebuah teks 

aktif yang memungkinkan pengguna dapat mengunjungi halaman-halaman yang 

tersedia di internet (Jumardi, 2019).  

Website merupakan kumpulan halaman yang terdiri dari beberapa laman 

yang berisi informasi-informasi dalam bentuk digital yang disediakan melalui 

jalur koneksi internet. Kelebihan dalam penggunaan website yaitu sebuah 

perusahaan terlihat lebih mempunyai prospek tinggi dipandang client serta 

website juga lebih efisien dalam sebagai media iklan. Kekurangan website yaitu 

sewa yang mahal dalam hosting jika membutuhkan space atau jika membeli 

domain. 
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5. MySQL 

MySQL pada dasarnya adalah software berbasis command prompt 

(shell/console). Pada dasarnya perintah-perintah SQL terbagi menjadi dua 

kelompok yaitu DLL (Data Definition Language) adalah yang digunakan untuk 

mendifinisikan data. Sedangkan DML (Data Manipulation Language) adalah 

bahasa yang digunakan untuk memanipulasi atau memodifikasi data (Arief M 

Rudiyanto, 2017:34). 

Menurut Wahyuni dan Susanto (2018:2), MySQL merupakan perangkat 

lunak Relational Database Management System (RDBMS) dibawah lisensi GPL 

(General Public License) yang dapat digunakan secara gratis. Setiap orang bebas 

dapat menggunakannya, tetapi tidak dapat dijadikan produk turunan yang 

memiliki sifat Closed Source atau komersial. MySQL merupakan turunan dari 

suatu konsep utama didalam database sejak dahulu, yaitu SQL (Structure Query 

Language). 

Berdasarkan pengertian di atas dapat, disimpulkan bahwa MySQL adalah  

suatu perangkat lunak atau program apliaksi yang digunakan untuk membuat 

sebuah basis data yang bersifat open source. Kelebihan dari MySQL yaitu bersifat 

open source artinya dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja serta disediakan 

secara geratis, MySQL juga disediakan dengan sistem enkripsi. Kekurangan  

MySQL yaitu belum mendukung support yang baik dari segi teknisnya serta 

kurang mendukung dalam penggunaan database dengan kapasitas berat. 

6. Web Browser 

Web Browser adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menerima dan 

menampilkan sebuah informasi di internet. Browser digunakan untuk 

menampilkan halaman-halaman web. semua bagian dari web yaitu teks, gambar, 

dan bagian lain yang dikembangkan menggunakan teknologi client-side scripting 

bisa disajikan pada Web Browser (Solichin, 2016: 9).   

Menurut Abdulloh (2018: 77), menjelaskan bahwa Web Browser digunakan 

untuk menyajikan hasil website yang sudah dikerjakan. Web Browser yang cukup 
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sering digunakan, yaitu Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, 

Opera, dan  Safari. 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa web 

browser adalah sebuah program atau software yang digunakan mengambil dan 

menyajikan dokumen-dokumen yang sudah tersedia dengan menggunakan 

protokol HTTP pada server web. 

7. Hyper Text Markup Language (HTML) 

HTML (Hyper Text Markup Language) berperan sebagai pembentuk 

struktur halaman website yang menempatkan setiap elemen website sesuai layout 

yang diinginkan (Abdulloh, 2018: 29). 

Menurut Litbang Wahana (2015:2), HTML (Hyper Text Markup Language) 

atau dokumen HTML merupakan salah satu format yang digunakan dalam 

pembuatan dokumen atau aplikasi yang berjalan di halaman web. 

Berawal dari suatu bahasa yang cukup banyak dipergunakan pada dunia 

penerbitan serta percetakan yang dikenal dengan SGML (Standard Generalized 

Markup Language), HTML merupakan suatu standar yang dapat dipergunakan 

untuk menampilkan suatu halaman web. 

Kelebihan HTML yaitu dapat dibuat dengan berbagai platform, bersifat 

fleksibel dan bisa disispi bahasa pemrograman yan lain. Kekurangan HTML yaitu 

banyak menggunakan tag, tidak semua versi HTML dapat berjalan pada semua 

browser. 

8. Bahasa Pemrograman PHP 

PHP yaitu bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi 

berbasis website. Sebagai sebuah perangkat lunak, website hendaknya mempunyai 

sifat dinamis serta interaktif. Website mempunyai sifat interaktif ialah, website 

tersebut dapat merubah tampilan kontennya sesuai kondisi tertentu (misalnya, 

menampilkan suatu gambar yang berbeda untuk setiap pengunjung), Jubilee 

Enterprise (2017:1). 

Kelebihan bahasa pemrograman PHP yaitu penggunaan yang mudah, 

pengembangan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP lebih cepat 

karena tersedia tools, boiler yang tersedia secara open source. Kekurangan 
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menggunakan bahasa pemrograman PHP yaitu dengan mudah dapat dibajak 

karena bersifat interpreter, terkadang muncul bug karena PHP juga tidak memiliki 

tipe data. 

9. Sublime Text 

Sublime text merupakan teks editor berbasis Phyton, sebuah teks editor yang 

indah, banyak fitur yang tersedia, cross-platform, terkenal di kalangan 

pengembang, penulis, dan desainer cukup mudah dan simpel dalam 

penggunaanya. Umumnya Para programmer menyunting source code yg sedang  

dikerjakan memakai sublime text, Yudi (dalam Rifa’i, 2016: 22). 

Menurut Bos (dalam Pahlevi dkk, 2018: 29), menjelaskan bahwa sublime 

text salah satu teks editor yang sangat powerful yang bisa meningkatkan 

produktivitas dan mengembangkan mutu kode yang tinggi. Sublime text adalah 

suatu editor yang cukup sering digunakan oleh seorang programmer dalam 

mengedit sebuah source code. Sublime text yaitu text editor yang bisa digunakan 

pada Operating System (OS) Windows. Sublime text juga mendukung banyak 

bahasa pemrograman diantaranya C++, CSS, PHP, HTML, Javascript, ASP, dan 

masih banyak lagi. Terdapat beberapa kelebihan sublime text yang dapat 

membantu pengguna dalam membuat sebuah web development.  

Kelebihan sublime text yaitu tidak menggunakan banyak RAM, dapat 

membuka lebih dari satu program dalam waktu yang sama tanpa berpindah tab. 

dapat merubah code yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Kekurangan 

sublime text yaitu terdapat beberapa plug-in notepad++ yang belum ada di 

sublime text, serta sidebar dari sublime text tidak dapat di hiden.  

10. XAMPP 

XAMPP merupakan bagian dari php yang berbasis open source, 

dikembangkan oleh sebuah komunitas Open Source. Dengan menggunakan 

XAMPP programmer tidak perlu melakukan penginstalan program yang lain 

karena semua kebutuhan telah disediakan oleh XAMPP. Beberapa paket yang 

telah disediakan adalah Apache, MySQL, Php, Filezila, dan Phpmyadmin, Bunafit 

Nugroho (dalam Hendrianto, 2013). 
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Kelebihan XAMPP adalah multiplatform jadi bisa dioprasikan diberbagai 

sistem operasi, keamanan dan kecepatan datanya cukup baik, serta banyak 

digunakan web developer karena sifatnya geratis. Kekurangan XAMPP yaitu 

terbatas pada kemampuan kinerja server jika data yang disimpan telah mencapai 

batas maksimal karena menerapkan technology cluste, dan tidak mampu 

mengatasi data yang berkapasitas besar. 

11. Framework CodeIgniter 

 CodeIgniter yaitu sebuah framework yang dapat digunakan dalam membuat 

sebuah aplikasi yang berbasis web yang disusun dengan menggunakan bahasa 

PHP (Suharsana dan Yuniastari, 2016). Di dalam CI terdiri dari berbagai kelas 

(class) denga bentuk library dan helper. Keduanya berfungsi untuk membantu 

programmer dalam mengembangkan aplikasinya. 

Menurut Enterprise (2018), mendefinisikan bahwa CodeIgniter (CI) 

merupakan framework yang dibuat oleh Rick Ellis. CodeIgniter dibuat dan terus 

dikembangkan serta dapat digunakan secara gratis, pengembangan aplikasi 

dengan menggunakan PHP, suatu kerangka untuk bekerja atau membuat program 

dengan menggunakan PHP yang lebih sistematis.  

Kelebihan Framework CodeIgniter mendukung database yang umum seperti 

MySQL, mampu berjalan hampir pada semua platform hosting, file downloadnya 

berukuran sangat kecil. Kekukarangan Framework CodeIgniter belum tersedia 

editor khusus CodeIgniter, tidak dapat digunakan dalam pembuatan web denga 

skala besar, dan library yang terbatas. 

12. Microsoft Visio 

Microsoft visio adalah aplikasi komputer yang biasa dipergunakan untuk 

membuat diagram, flowchart, brainstorm, dan skema jaringan. Aplikasi ini 

digunakan untuk membuat perancangan sistem yang ingin dibuat oleh 

programmer (Permana Aji, 2018:36). 

  Kelebihan Microsoft visio yaitu dengan mudah membuat sebuah diagram, 

terdapat tools-tools yang mudah dimengerti, tersedia template menarik dan fitur 

kolaborasi. Kekurangan Microsoft visio hanya bisa digunakan pada platform 

windows, dan juga tidak tersedia secara geratis. 
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13. Unified Modelling Language (UML)  

UML merupakan singkatan dari Unified Modeling Language yaitu standar 

bahasa yang cukup banyak penggunaannya di dunia industri untuk menjelaskan 

kebutuhan, membuat analisis dan desain, juga menggambarkan arsitektur pada 

pemrograman berorientasi objek. Fungsi UML hanya untuk dilakukan pemodelan. 

Jadi, UML digunakan tidak terbatas pada metodologi tertentu, meskipun pada 

umumnya penggunaan UML sering digunakan dalam metodologi berorientasi 

objek (Malabay, 2015). Jenis diagram UML yaitu sebagai berikut : 

1. Use Case Diagram, untuk memodelkan proses. 

2. Conceptual Diagram, untuk memodelkan konsep-konsep yang ada didalam 

aplikasi. 

3. Sequence Diagram, untuk memodelkan pengiriman pesan (message) antar 

objects. 

4. Collaboration Diagram, untuk memodelkan interaksi antar objects. 

5. State Diagram, untuk memodelkan perilaku objects didalam sistem. 

6. Activity Diagram, untuk memodelkan perilaku use case dan objects didalam 

sistem. 

7. Class Diagram, untuk memodelkan struktur kelas. 

8. Object Diagram, untuk memodelkan struktur object. 

9. Component Diagram, untuk memodelkan komponen object. 

10. Deployment Diagram, untuk memodelkan distribusi aplikasi. 

Seperti yang telah diketahui ada banyak tipe diagram UML, namun dalam 

perancangan aplikasi pada proposal penelitian ini hanya menggunakan Use Case 

Diagram, Activity Diagram dan Class Diagram. Berikut penjelasan singkat 

mengenai tipe diagram yang digunakan : 

a. Use Case Diagram 

Use Case diagram, yaitu pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem 

informasi yang dibuat. Use Case menjelaskan sebuah interaksi antara satu atau 

lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat (Malabay, 2015). 
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Tabel 1. Simbol use case diagram  

No Gambar Nama Keterangan 

1 
 

 

Actor 

Mewakili peran orang, sistem yang lain atau 

alat ketika berkomunikasi dengan use case. 

2 
 

 
System 

Menspesifikasikan paket yang menampilkan 

sistem secara terbatas. 

3 
 

 
Use Case 

Abstraksi dari interaksi antara sistem dan 

aktor. 

4 
 

Generalization 

Hubungan dimana objek anak (descendent) 

berbagi perilaku dan struktur data dari objek 

yang ada diatasnya objek induk. 

5 
 

Include 
Menspesifikasikan bahwa use case sumber 

secara eksplisit. 

6 

 

Extend 
Menspesifikasikan bahwa use case target 

memperluas perilaku dari use case sumber 

pada suatu titik yang diberikan. 

Sumber : Malabay (2015) 

b. Class Diagram 

Diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem dari 

segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem (Rosa 

& Shalahuddin, 2018). 

Simbol-simbol yang digunakan dalam Class Diagram yaitu:  

Tabel 2. Simbol diagram class  
No Simbol Nama Keterangan 

1 

 

Generalisasi 

Relasi antarkelas dengan 

makna generalisasi-

spesialisasi (umum-khusus) 

2 

 

Kelas  

Himpunan dari objek yang 

berbagi atribut serta operasi 

yang sama. 

 

3  
Assosiasi Berarah 

Relasi antarkelas dengan 

makna kelas yang satu 

digunakan oleh kelas yang 

lain, asosiasi biasanya juga 

disertai dengan multiplicity. 

5  Asosiasi 

Relasi antarkelas dengan 

makna umum, asosiasi 

biasanya juga disertai 

dengan multiplicity 

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2015:146) 
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c. Activity Diagram 

Activity diagram, diagram aktivitas menggambarkan workflow (aliran kerja) 

atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada 

perangkat lunak. Activity diagram menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa 

yang dilakukan aktor (Malabay, 2015). 

Tabel 3. Simbol activity diagram  

No Simbol  Keterangan 

1  Titik Awal 

2  Titik Akhir 

3  Activity 

4 
 

Pilihan untuk mengambil keputusan 

Sumber : Malabay (2015) 

14. Pengujian Black Box 

Pengujian black box yaitu menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi 

fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dilakukan agar 

diketahui apakah fungsi-fungsi, masukan, dan keluaran dari perangkat lunak 

sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan (Rosa & Shalahuddin, 2018). 

Tujuan black box testing yaitu untuk mencari kesalahan/kegagalan pada 

operasi tingkat tinggi, yakni kemampuan suatu perangkat lunak, operasional/tata 

laksana, serta skenario pemakai. Fungsi dari pengujian ini berdasarkan kepada apa 

yang dapat dilakukan oleh sistem. Dalam melakukan pengujian seseorang harus 

mengerti lingkup dari aplikasi, solusi bisnis yang diberikan oleh aplikasi, dan 

tujuan sistem dibuat. 

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan 

Penelitian ini merujuk pada beberapa hasil penelitian terdahulu, yaitu : 

1. Pada penelitian yang dilakukan kusumawardani dan wardati (2014) pada 

jurnalnya yang berjudul “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Hotel 

Graha Pacitan” dalam sistem pengolaan data masih dilakukan secara 

konvensional, dimana proses pencatatan data transaksi tamu disimpan dalam 

media penyimpanan buku dan proses pemesanan kamar ditulis pada papan 
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reservasi sehingga keamanan data tidak terjamin. Penelitian ini dilakukan 

untuk membuat suatu aplikasi sistem informasi pada hotel Graha Pacitan 

dengan tujuan agar sistem dapat menangani semua informasi kamar yang ada 

di dalam hotel yang menangani semua informasi kamar, tamu dan pengunjung 

hotel, serta pembuatan laporan. 

2. Pada penelitian yang dilakukan Damayanti dan Wardati (2016) pada jurnalnya 

yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Reservasi Kamar Hotel Berbasis 

Web” dalam proses sistem yang berjalan masih dilakukan dengan cara yang 

manual, sehinga masih perlu dibenahi  seperti sistem pemesanan kamar, sistem 

check in, sistem check out serta pembuatan laporan menjadi sistem baru yang 

terkomputerisasi. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan pelayanan yang 

maksimal bagi para pengunjung hotel dengan merancang aplikasi reservasi 

kamar hotel Remaja Pacitan berbasis web . 

3. Pada penelitian yang dilakukan Anharuddin dan Nasser (2017) pada jurnalnya 

yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Hotel Dengan 

Aplikasi Visual Basic Pada Homestay “The Rumah Kita Lumajang” dimana 

dalam pelayananan Front Office dan Accounting membutuhkan waktu yang 

lama karena masih menggunakan cara yang manual seperti pencatatan data 

tamu, reservasi kamar dan proses transaksi. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk membangun aplikasi sistem informasi manajemen hotel pada homestay 

“the rumah kita” lumajang yang dapat digunakan untuk memberikan informasi 

kepada Front Office tentang data tamu, reservasi, hingga data kamar yang 

kosong. Selain itu bagi Accounting, aplikasi ini dapat membantu melakukan 

rekap data transaksi.  

Berdasarkan ketiga penelitian diatas yang telah dilakukan sebelumnya 

mengenai pembuatan sistem informasi hotel agar memudahkan pihak manajemen 

hotel dalam pengolahan data, maka penulis mengambil keputusan untuk 

melakukan penelitian selanjutnya dengan membantu pihak hotel dalam melakukan 

pengolahan data dan pembuatan laporan agar tidak mudah hilang dan rusak pada 

Hotel Fany.PD. 
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2.3 Kerangka Pikir 

Berdasarkan dukungan landasan teori sebelumnya, dalam perancangan 

sistem informasi inilah yang nantinya diterapkan di hotel Fany.PD untuk 

membantu dan memudahkan proses pelayanan dan pembuatan laporan. Kerangka 

pikir dalam perancangan sistem informasi dapat dilihat pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir 

 

Hotel Fany.PD merupakan hotel  yang berada di Jl. Dr. Ratulangi Palopo. 

Hotel Fany.PD. di resmikan pada tanggal 27 Desember 2016 yang memiliki 21 

kamar dengan 2 jenis kamar yaitu guide bad dan double bad. Untuk mendapatkan 

informasi hotel dan mleakukan reservasi, dapat dilakukan melaui receptionist. 

Sistem yang diterapkan di Hotel Fany.PD masih manual dimana dalam proses 

pemesanan kamar receptionist harus menulis data tamu, reservasi kamar, tanggal 

check in dan tanggal check out pada buku dan membuat laporan dengan 

menggunakan mengumpulkan data-data pada pembukuan kemudian di rekap 

menggunakan  sehingga membutuhkan waktu yang lama. 

 

Hotel Fany.PD membutuhkan aplikasi untuk mempermudah dan meningkatkan 

mutu pelayanan serta pembuatan laporan hotel. 

Adanya aplikasi hotel berbasis web pada Hotel Fany.PD diharapkan dapat 

mempermudah pelayanan tamu, reservasi kamar, sistem check in dan check out serta 

pembuatan laporan hotel sehingga membantu dalam manajemen hotel. 


