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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Permasalahan 

 

    Peranan komputer di era globalisasi sekarang ini sangat penting dalam 

pengolahan informasi, karena dengan pengolahan informasi yang berbasis 

komputer akan mampu menghasilkan informasi yang tepat, akurat, dan 

bermanfaat bagi suatu organisasi atau perusahaan. Pesatnya perkembangan bidang 

komputer dan aplikasi dapat dilihat dari bermunculannya produk-produk baru baik 

itu berupa hardware maupun software yang memiliki keunggulannya masing-

masing yang kian hari semakin baik. Hal tersebut memacu sebagian orang untuk 

merancang suatu aplikasi untuk membantu mengoptimalkan sistem kerja disuatu 

perusahaan. Begitu juga dengan sistem yang ada diperhotelan, dibutuhkan suatu 

aplikasi yang memiliki kecerdasan dan kehandalan yang tinggi dalam dalam 

menjalankan transaksi, penyimpanan, dan pengolahan data pada hotel tersebut. 

 Hotel De’Qur Bandung sendiri masih menggunakan sistem pendataan 

semi-manual dengan Microsoft Office yang tentunya tidak memiliki relasi antara 

satu data dengan data lainnya sehingga data yang sudah ada tidak dapat diolah 

lebih lanjut. Selain itu lingkup penanganan yang sebenarnya masih bisa secara 

komputerisasi tetapi tidak dicangkupi misalnya preview kamar kosong dan data 

resepsionis. Hal – hal tersebut tentunya bisa menjadi kendala seperti lambannya 

kerja resepsionis dalam menginputkan data pelanggan yang terpisah pisah karena 

tidak adanya relasi antar data, laporan bulanan yang kurang akurat dan prosses 

auditing sewaktu waktu sulit dilaksanakan. Untuk mengatasi persoalan diatas, 

penulis mengambil tugas akhir dengan judul :    

“Aplikasi Resepsionis Di Hotel De’Qur Bandung .” 

Aplikasi Hotel yang dirancang dengan Visual Basic.Net dan menggunakan 

Database MS.SQL Server ini bisa mejawab salah satu persoalan di Hotel De’Qur, 

dimana dengan aplikasi ini nantinya Resepsionis dapat mencatat data petugas 
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Resepsionis, menginputkan, menyimpan data pengunjung yang Check-in hingga 

transaksi ketika Check-out secara cepat dan juga mendapat laporan bulananya 

secara tepat dan akurat. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

permasalahan yang ada yaitu : 

1. Sistem pengolahan data di Hotel De’Qur Bandung masih berjalan secara 

manual.  

2. Data penyewaan kamar yang telah diproses disimpan dalam arsip atau 

tempat penyimpanan yang bersatu dengan data yang lain. 

3. Tidak adanya suatu sistem untuk pengecekan kamar yang kosong atau 

tersedia. 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari masalah-masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan diantaranya: 

1. Bagaimana membuat aplikasi untuk mengolah data di Hotel De’Qur 

Bandung yang dapat neningkatkan dan mempermudah kinerja resepsionis 

hotel? 

2. Bagaimana membuat sistem informasi yang dapat mengecek ketersediaan 

kamar kosong atau yang tersedia? 

  

1.4 Batasan Masalah 

 Penerapan aplikasi ini tentu akan sangat kompleks dan rumit bila harus 

memenuhi semua kriteria dari beberapa aspek sekaligus. Agar pembuatan 

aplikasi Hotel De’Qur ini mencapai sasaran yang jelas dan karena keterbatasan 

kemampuan penulis, adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 
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1. Aplikasi ini hanya menyimpan data transaksi dari proses Check-in dan 

Check-out pengunjung hotel beserta laporan bulanan dan tahunan. 

2. Aplikasi ini digunakan hanya untuk keperluan Resepsionis dalam 

menyimpan dan mengelola data pengunjung. 

3. Perhitungan lebih lanjut dari hasil rekapitulasi dilakukan oleh pihak 

acconting hotel, oleh karena itu aplikasi ini tidak menerapkan perhitungan 

lebih lanjut hasil rekapitulasi bulanan hotel. 

 

 

1.5  Maksud Dan Tujuan Perancangan Sistem 

 Dengan melihat permasalahan di Hotel De’Qur maka adapun: 

1.5.1 Maksud 

1. Untuk merancang dan membuat sebuah aplikasi perhotelan yang 

memudahkan dalam penginputan dan  penyimpanan data pengunjung 

hotel. 

2. Memudahkan resepsionis hotel De’Qur dalam mengelola dan 

mengetahui tingkat hunian hotel perbulan atau pertahun dari rakapitulasi 

laporan hotel 

1.5.2 Tujuan  

1. Terhindar terjadinya kesalahan dalam prosses pendataan dan jumlah 

pendapatan bulanan maupun tahunan. 

2. Membantu dan mempercepat prosses penginputan data pengunjung, 

percetakan kwitansi untuk pengunjung hotel. 

3. Diharapkan dengan aplikasi ini dapat meningkatkan pelayanan lainnya 

dan kenyamanan yang didapatkan oleh pelanggan dan mendapatkan 

fasilitas yang memuaskan. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

 

1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mendapatkan 

informasi dengan cara bertanya langsung kepada resepsionis. Adapun 
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penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara langsung 

dengan menggunakan daftar pertanyaan. 

2. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang didefinisikan sebagai 

pengamatan sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-

fenomena yang nampak. 

3. Studi literature berupa pengumpulan bahan pustaka  dan pemanfaatan media 

internet.  

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan adalah berisi uraian singkat setiap bab, mulai dari    

BAB I hingga ke- BAB V, dimana uraian ini memberikan gambaran secara 

langsung tentang isi dari tiap-tiap bab yang ada dalam laporan ini. Adapun 

sistematika penulisan laporan proyek akhir adalah sebagi berikut : 
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Bab ini membahas tentang Latar belakang Permasalahan, Identifikasi 

Persoalan, Batasan Masalah, Maksud dan Tujuan Perancangan Sistem, serta 

Sistematika Penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan teori yang 

ada dalam laporan, antara lain yaitu; Tentang microsoft .Net, Pengertian 

.Net Framework, Visual Basic 2005 atau VB .Net, Sql Server 2005 dan 

metedolongi yang digunakan dalam perancangan aplikasi tersebut, dll. 

 

BAB III ANALISIS SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang analisis kebutuhan user untuk membuat suatu 

aplikasi pengolahan data. 

BAB IV PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang perancangan perangkat Lunak tersebut dengan 

menggunakan diagram-diagram UML. 
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BAB V IMPLEMENTASI SISTEM 

Bab ini membahas tentang rencana implementasi, lingkup dan batasan 

implementasi, dan kebutuhan implementasi. 

BAB VI KESIMPULAN & SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari pelaksanaan skripsi 

dan penyusunan laporannya serta pemberian saran yang diperlukan 

sehubungan dengan penggunaan atau pengembangan sistem.  

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi informasi mengenai sumber-sumber yang digunakan dalam 

penyusunan skripsi.  

LAMPIRAN 

Berisi lampiran-lampiran yang melengkapi pengembangan sistem. 

 

 


