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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan sangat penting bagi 

kehidupan manusia. Hampir di setiap organisasi atau perusahaan sudah menggunakan 

teknologi informasi untuk membantu pelaksanaan kegiatan proses bisnisnya. Banyak 

proses-proses yang dahulu dikerjakan dengan sistem pencatatan dengan 

menggunakan alat tulis atau secara manual yang banyak membutuhkan waktu 

pengerjaannya, sekarang dengan adanya teknologi semua kegiatan itu bisa dilakukan 

dengan lebih cepat dan menghasilkan informasi yang lebih akurat. 

Salah satu teknologi yang sedang berkembang dengan pesat adalah internet. 

Dimana dengan perkembangan internet salah satunya terlihat pada bidang pariwisata. 

Internet merupakan sebuah jaringan informasi komputer mancanegara yang 

berkembang sangat pesat dan pada saat ini dapat dikatakan sebagai jaringan informasi 

terbesar di dunia. Internet seakan menjadi ikon di era globalisasi ini dan banyak dari 

pengguna internet memanfaatkannya baik untuk jejaring sosial, pencarian informasi, 

maupun kebutuhan lainnya.  

Sektor industri perhotelan merupakan salah satu sektor yang sangat penting 

dalam pembangunan sektor pariwisata. Salah satunya yaitu Wisma Di Pulau rupat, 

Pada Wisma rupat yang menjadi studi kasus penelitian, Dalam memperoleh informasi 

mengenai fasilitas yang disediakan oleh Wisma rupat terdapat beberapa pelanggan 

yang mengalami kesulitan Karna pelanggan harus menghubungi pihak wisma. Dalam 

pemesanan kamar masih dilakukan secara manual dengan cara mencatat setiap 

pemesanan kamar dalam buku besar. Termasuk di dalamnya mengatur masalah 

pencatatan data pelanggan, baik yang melakukan check in maupun check out, melihat 
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data kamar yang kosong, laporan harian, laporan bulanan, transaksi pembayaran, tipe 

kamar dan harga kamar, tagihan tamu diwisma. Hal ini lebih membutuhkan banyak 

waktu, sehingga menyebabkan keterlambatan informasi dan mengakibatkan 

banyaknya timbul kesalahan. Proses pencatatan data tamu ketika dibutuhkan pun 

akan mengalami kendala karena harus mencari satu per satu nama dan buku yang 

telah digunakan.   

Dengan Permasalahan diatas Wisma di pulau rupat memerlukan sistem 

pemrosesan dalam hal pemesanan kamar dan fasilitas yang disediakan secara online 

agar data yang ada dalam buku besar dapat dipindahkan ke dalam satu database. 

Melihat fakta tersebut, Wisma Di rupat membutuhkan sistem informasi, untuk 

memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan kamar, dan transaksi 

pembayaran. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis membuat tugas 

akhirnya“Sistem Informasi Pemesanan Kamar Wisma Berbasis Website ”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari tugas akhir ini adalah: 

1. Bagaimana sistem informasi pemesanan kamar wisma rupat saat ini. 

2. Bagaimana pengujian sistem informasi pemesanan kamar wisma. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, dalam laporan 

tugas akhir ini penulis perlu membatasi masalah agar tidak menyimpang dari tujuan 

semula, yaitu : 

1. Sistem Informasi Penginapan ini hanya mengolah data tamu, reservasi, kamar, 

layanan, dan biaya penginapan. 

2. Sistem informasi pemesanan ini dirancang dengan PHP dan database Mysql. 
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1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Memberikan informasi tentang layanan wisma yang tersedia yang bermanfaat 

bagi konsumen. 

2. Mengelola proses reservasi kamar Wisma secara online. 

3. Rancangan sistem informasi pemesanan kamar yang diharapkan dapat 

mempermudah tamu untuk memesan kamar pada Wisma Dirupat ini.  

4. Didapatnya rancangan sistem informasi untuk mengelola data pemesanan 

kamar pada Wisma dirupat. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat dicapai berkaitan dengan penelitian yang dilakukan 

adalah: 

1. Bagi Penulis 

 Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat 

mencoba menerapkan ilmu yang telah didapatkan di perkuliahan. 

2. Bagi Wisma 

Sistem informasi penginapan yang dibuat dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan untuk memperlancar proses pendataan dan pelayanan. 

1.6 Metode Penyelesaian Masalah 

Metode penyelesaian masalah dalam pembuatan sistem informasi Pemesanan 

kamar wisma Berbasis Website di Pulau Rupat yaitu melakukan identifikasi masalah 

seperti melakukan wawancara kepada pemilik wisma terkait informasi mengenai 

pengolahan data diwisma tersebut, fasilitas-fasilitas kamar dan tite-tipe kamar nya. 

Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengumpulan data dengan cara literatur 
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mengacu pada jurnal, Tugas Akhir dan website-website resmi lainnya. Data tersebut 

akan diolah menjadi sebuah sistem informasi yang akan dirancang menggunakan 

Bahasa pemrograman PHP serta menggunakan MySql sebagai sistem manajemen 

basis data. Selanjutnya melakukan Analisa sistem, pembuatan website, pengujian 

sistem dan pembuatan laporan tugas akhir.  
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