
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semakin  berkembangnya  kemajuan  IPTEK  di  era  globalisasi  

seperti sekarang ini  khususnya teknologi informasi  berkembang dengan 

sangat pesat, perkembangan  teknologi  informasi  mulai  mendapat  

sambutan  positif  dari masyarakat, serta perkembangannya dapat 

dinikmati oleh kalangan pendidikan, bisnis  maupun  pemerintah.  Hal  ini  

secara  tidak  langsung  telah  memudahkan masyarakat  dalam  

pemenuhan  kebutuhan  informasi,  yang  ditandai  dengan adanya fasilitas 

World Wide Web (WWW).  

Web  merupakan terobosan terbaru yang sangat bermaanfaat bagi 

manusia,pemanfaatan teknologi internet ini bukan hanya digunakan saja 

sebagai sarana penyebaran informasi dan komunikasi, melainkan juga 

dapat dijadikan sebuah sarana untuk melakukan suatu pertukaran data 

maupun informasi.  

Pemanfaatan  teknologi  internet  ini  pun  dapat  digunakan  oleh  

siapa  saja atau  bisnis  apa  saja,  baik  itu  yang  bergerak  di  bidang  jasa  

ataupun  produk.  

Dalam dunia bisnis dengan menggunakan fasilitas  teknologi 

internet  tersebut, pemasaran  dapat  dilakukan  secara  global  sehingga  

informasi  dapat  dengan cepat  dan  mudah  untuk  diperoleh  maupun  

disebarluaskan  serta  lebih  dapat menarik  pengguna  dibandingkan  

media  promosi  lainnya,  bidang  bisnis perhotelan  salah  satunya  pun  

dapat  menggunakan  pemanfaatan  teknologi internet  ini  guna  sebagai  

upaya  peningkatan  kualitas  layanan  sebagai  pendukung  strategi  

penjualan  dan  pemasaran  dalam  ketatnya  persaingan dengan  

kompetitor  lainnya.  Bisnis  perhotelan  di  Pulau Gili Trawangan, 

Lombok  berkembang dengan  sangat  pesat,  hal  ini  dikarenakan  Gili 



 

Trawangan  merupakan  objek wisata yang cukup dikenal di seluruh dunia, 

setiap bulannya banyak sekali wisatawan asing maupun lokal yang 

berlibur  di  Gili Trawangan.  Perkembangan  ini  mengakibatkan  

meningkatnya persaingan dalam bisnis perhotelan, dikarenakan banyaknya 

kompetitor maka diharapkan kualitas jasa pelayanan harus ditata dengan 

matang dan serius pada setiap  perusaahaan  dan  diharapkan  para  pemilik  

hotel  semakin  berusaha memberikan layanan terbaik dari hotelnya.  

Queen Villas & Spa  sebagai salah satu  hotel  berbintang lima  

yang menyediakan  jasa  penginapan,  restaurant  dan  jasa  lainnya,  harus  

selalu memperhatikan tentang kualitasnya terutama kualitas dalam hal 

pelayanannya.  

Hal  ini  dilakukan  agar  para  tamu  mendapatkan  kepuasan  

terhadap  kualitas pelayanan  yang  diberikan  oleh  Queen Villas & Spa,  

karena  dengan kepuasan para tamu ini diharapkan dapat terciptanya 

kesetiaan atau loyalitas.  

Sejauh  ini  Queen Villas & Spa  telah  menempuh  upaya  dalam  

hal peningkatan  kualitas  pelayanan  dengan  memanfaatkan  teknologi  

internet sebagai  media  untuk  menyebarkan  informasi  dan  promosi  

Queen Villas & Spa  termasuk  dalam  hal  pemesanan  kamar, pemesanan 

kamar di Queen Villas & Spa  selain  dapat  melalui telepon atau dengan 

mendatangi langsung  hotel,  para tamu  pun  dapat  mengakses  langsung 

melalui  situs  web  yang  telah  tersedia.  Salah  satunya  dapat  melalui 

www.agoda.com, web agoda ini merupakan mitra kerja Queen Villas & 

Spa yang  bekerja  sama  dalam  pemesanan  kamar  hotel  secara  online  

sebenarnya banyak  situs  web  yang  menyediakan  pemesanan  kamar  

hotel  secara  online, namun  agoda.com  merupakan  situs  web  yang 

sering  digunakan  oleh  para  tamu  karena  dari  sisi  harga  lebih  rendah.  

Pihak hotel  menggunakan  sistem  informasi  reservasi  online  ini  dalam  

mengelola usahanya  untuk  dapat  menunjang  dalam  strategi  penjualan  

yang  dapat meningkatkan keuntungannya, Karena para tamu  hotel dapat  

merasa terpenuhi kebutuhan akan informasi mengenai hotel, baik itu 

berupa fasilitas hotel, harga kamar atau melakukan pemesanan secara 

online.  



 

Dengan adanya sistem informasi reservasi online ini diharapkan 

tamu dapat melakukan  sendiri  proses  pemesanan  tanpa  membutuhkan  

waktu  yang  lama, sistem  informasi  reservasi  online  ini  akan  lebih  

memberikan  kemudahan kepada para tamu karena tidak perlu melalui 

telepon atau mendatangi  langsung ke hotel sehingga tamu akan lebih 

dapat mengefisiensi biaya dan waktu, cukup dengan  membuka  website  

Queen Villas & Spa  dan  melihat  kamar  yang diinginkan dan apabila 

kamar tersebut  available  maka dapat langsung di pesan tanpa  harus  

mendatangi  Queen Villas & Spa. Selain  itu  jika  dilihat  dari  isi  webnya  

masih  memiliki  kekurangan yang menyebabkan kurang detailnya  

informasi yang tersampaikan kepada  user seperti  deskripsi  hotel, Area 

Sekeliling hotel  yang  kurang lengkap,  Kurang lengkapnya jenis kamar 

hotel yang  disediakan, serta kurang diinformasikannya promo  yang ada  

dan  tampilan  dari  web  itu  sendiri  kurang  menarik sehingga masih 

belum memaksimalkan daya tarik hotel untuk para tamu yang akan  

menginap  di  Queen Villas & Spa.   

Oleh  karena  itu  perusahaan  dituntut  untuk  dapat  bertahan  dan  

bersaing didunia bisnisnya,  dan  pelayanan merupakan salah satu faktor 

dalam penentu bertahannya  suatu  perusahaan  ataupun  suatu  instansi  

guna  menghadapi ketatnya  dunia  persaingan  bisnis.  Dengan  suatu  

pelayanan  yang  baik  akan membentuk  citra  perusahaan  dibenak  para  

tamu,  pelayanan  yang  baik  yang telah diberikan perusahaan kepada 

konsumennya akan menumbuhkan  loyalitas para tamu  terhadap  

perusahaan  terus  meningkat,  sehingga  dengan  adanya kemudahan yang 

diberikan memungkinkan para tamu  tidak akan berpindah ke kompetitor 

atau  hotel  yang  lain.   

 

 

1.2 Perumusan dan Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis 

mengambil perumusan masalah dan pembatasan masalah yang akan 

dipaparkan dibawah ini : 



 

1.2.1. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana media promosi berperan penting dalam citra 

perusahaan 

2. Bagaimana merancang website yang dapat memberi informasi 

yang komprehensif kepada prospek sasaran 

3. Bagaimana membuat sasaran tertarik oleh produk yang 

ditawarkan dari website  

4. Bagaimana membuat rancangan website yang mudah 

digunakan oleh pengakses website tersebut 

1.2.2. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah yaitu membuat rancangan media promosi 

melalui jaringan website yang dapat menginformasikan tentang 

keberadaan Queen Villas & Spa sebagai perusahaan yang bergerak di 

bidang hospitality dan sekaligus mempromosikan jasa yang mereka 

tawarkan. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Penulis mempunyai alasan maksud dan tujuan dalam pengambilan 

judul ini yaitu antara lain: 

1.3.1. Maksud 

Adapun maksud dari pembuatan website Queen Villas & Spa Gili 

Trawangan : 

1. Memberikan informasi kepada seluruh pengguna masyarakat luas, 

khususnya pengguna Internet keberadaan Queen Villas & Spa 

sebagai perusahaan yang bergerak di bidang hospitality. 

2. Memberikan sebuah media informasi baru yang lebih mudah diakses 

konsumen. 

3. Membantu pihak Queen Villas & Spa dalam mempromosikan jasa 

yang mereka tawarkan. 



 

1.3.2. Tujuan  

Adapun tujuan pembuatan dari tugas akhir ini adalah website 

sebagai sarana strategi promosi kepada masyarakat luas tentang jasa 

Queen Villas & Spa yang dikemas di dalam media website. 

1.4 Pemberi Tugas 

Dalam pemberian tugas sebagai pemberi data penanggung jawab atas 

pembuatan Website ini antara lain : 

PT.QUEEN GILI TRAWANGAN 

Alamat   :   Pulau Gili Trawangan 

C/P  :   Yogi Mochamad Siddik   

Telp  :   +62878-8803-8583 

email  :   prmgt@queenvilas.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir mengenai pembuatan website ini, yaitu 

antara lain: 

Bab I Pendahuluan  

Bab I Pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang masalah 

dan pokok permasalahan, yang dilanjutkan dengan menerangkan maksud 

dan tujuan yang berisi alasan membuat website. Dalam bab ini dibahas 

juga mengenai perumusan dan pembatasan masalah yang menerangkan 

tentang batasan-batasan masalah yang diangkat untuk dijadikan tugas. 

Selain itu bab ini mencantumkan bagian pemberi tugas yang menerangkan 

bahwa tugas yang dikerjakan ini memiliki izin dari instansi yang berkaitan 

dengan tugas. Dilanjutkan dengan sistematika penulisan yang memaparkan 

apa saja yang tercantum dalam laporan ini.  

Bab II Analisa Masalah  

Bab II Analisa Masalah menjelaskan mengenai subjek penelitian 

yang didukung penjelasan teori-teori yang mendukung dalam penelitian. 

Bab ini juga menjelaskan tinjauan masalah yaitu menerangkan 

permasalahan yang diangkat, serta relevansi antara tugas yang digarap 

dengan maksud dan tujuan dari permasalahan yang diangkat. Selain itu 

bab ini memaparkan segmentasi yaitu berupa target sasaran yang dituju.  

Bab III Pemecahan Masalah  

Bab III Pemecahan masalah berisi tentang konsep desain yaitu 

berisi materi yang akan digunakan dalam konsep visual, serta konsep 

visual yaitu memvisualisasikan dari materi konsep desain dan proses 

produksi yang menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam 

penggarapan tugas.  

Bab IV Rincian Tugas  

Bab IV Rincian Tugas yaitu kesimpulan tentang rincian tugas yang 

meliputi cakupan teknik yang menjelaskan teknis yang akan dipakai dalam 



 

pengerjaan visual, pengidentifikasian tugas yang dibuat serta contoh visual 

yang memberikan gambaran untuk memenuhi teknis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


