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BAB I

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Era Globalisasi sekarang ini kemajuan teknologi sangat berkembang 

dengan begitu pesat. Salah satu kemajuan teknologi tersebut ialah teknologi   

informasi   (TI)   yang   telah merambah  diberbagai  bidang  kehidupan manusia 

(Sari et al.,  2021).  Defenisi  Teknologi Informasi   itu   sendiri   adalah   Studi   

atau   penggunaan   peralatan   elektronika,   untuk menyimpan,  menganalisa,  

dan  mendistribusikan  informasi  apa  saja  melalui  berbagai media (seperti 

internet), termasuk kata-kata, bilangan dan gambar. Salah satu contoh 

teknologinya yaitu sistem booking secara online. Booking online merupakan cara 

yang mudah untuk mencari dan memesan jasa atau barang melalui internet. 

Semua informasi mengenai booking online disimpan secara digital dalam sistem 

komputer milik perusahaan (Sentosa, 2015). Penggunaan booking online dapat 

mempermudah kegiatan operasional pada suatu perusahaan. 

 Internet, merupakan sarana informasi yang sangat berkembang saat ini. 

Berbagai macam hal dapat dilakukan dengan menggunakan internet, seperti 

pencarian informasi, forum diskusi, sarana pendidikan, transaksi penjualan, dan 

sebagainya. Transaksi melalui internet merupakan salah satu manfaat yang 

penting dalam penggunaan internet, dimana seorang customer bisa melakukan 

transaksi tanpa harus pergi ke suatu tempat tujuan untuk melihat barang-barang 

yang akan dibeli atau dipinjam, namun pembeli tersebut cukup memesan pada 

website yang bersangkutan, melakukan pembayaran dan barang akan dikirimkan 

ke alamat pembeli.  

 Penyewaan ruangan kerja merupakan salah satu jasa yang sangat 

dibutuhkan oleh banyak orang, seperti para pegawai, pengusaha, pejabat, dan 

tidak menutup kemungkinan mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan tempat 

belajar yang lebih nyaman. Penyewaan ruangan juga merupakan suatu hal yang 
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sangat penting bagi seseorang ataupun sekelompok orang yang hendak melakukan 

pekerjaan atau kegiatan tertentu. Namun, sayangnya banyak orang memiliki 

waktu terbatas sehingga mereka cenderung tidak memiliki waktu untuk pergi ke 

MeetUp Coworking & Office Space untuk memesan ruangan kerja mereka. 

Apalagi yang ingin memesan ruang kerja adalah mereka yang berada diluar kota, 

sangatlah tidak mungkin mereka memesan setelah berada di kota tersebut karena 

waktu mereka sangatlah terbatas. Namun hal ini tidak akan menjadi masalah 

ketika perusahaan melakukan promosi ataupun pemesanan melalui media internet. 

 Saat ini informasi dari ketersediaan ruangan dan pemesanan dilakukan 

secara manual dengan menghubungi admin yang berada di kantor melalui telepon 

untuk menanyakan ruangan yang akan dipesan tersedia atau tidak. Hal ini kurang 

efektif karena client tidak bisa mengetahui langsung ruangan mana saja yang 

dapat digunakan untuk kerja dan sesuai dengan kapasitas orang yang diinginkan. 

Pemanfaatan sistem informasi secara online dapat meningkatkan pelayanan 

pelanggan maupun menjangkau pelanggan baru sehingga dapat meningkatkan 

kinerja bisnis dan memudahkan pemesanan ruangan kerja pada perusahaan.  

 Untuk itulah, maka dibuat suatu website yang akan memberikan 

kemudahan kepada client, dimana client dapat memesan dan menyewa ruangan 

kerja yang ada di perusahaan tanpa harus survey ketampatnya langsung. Selain itu, 

website ini juga akan memberikan fitur galeri, dimana berfungsi untuk membantu 

meyakinkan calon client dengan melihat foto-foto dokumentasi dari penyewa 

terdahulu. Fitur yang lainnya yaitu terkait transaksi atau pembayaran yang bisa 

dilakukan secara transfer dengan mengupload bukti transfer. Berdasarkan  latar 

belakang diatas maka judul Tugas Akhir yang akan diambil yaitu “APLIKASI 

PEMESANAN RUANGAN DI MEETUP COWORKING AND OFFICE 

SPACE PEKANBARU BERBASIS WEBSITE ”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang rumusan masalah diatas, maka masalah yang 

dirumusakan adalah :  

1. Bagaimana membangun aplikasi pelayanan pemesanan ruangan di 

MeetUp Coworking & Office Space ? 

2. Bagaimana merancang aplikasi yang membantu client memberikan 

informasi ketersedian ruangan beserta fasilitas dan harga yang 

didapatkan ? 

3. Bagaimana membangun aplikasi yang memudahkan client dalam 

proses pemesanan dan transaksi secara online ? 

 

1.3. Batasan Masalah 

 Adapun ruang lingkup permasalahan atau pemabatasan masalah dari 

penelitian tugas akhir ini adalah : 

1. Studi kasus penelitian ini adalah MeetUp Coworking & Office Space 

dengan objek ruang kerja yang disewakan pada kantor tersebut. 

2. Aplikasi yang dibuat mengenai aplikasi pemesanan ruangan dengan 

menyertakan kapasitas, fasilitas yang disediakan dan juga harga sewa. 

3. Pembuatan aplikasi pemesanan ruangan di MeetUp Coworking & 

Office Space ini berbasis web dengan menggunakan database MySQL, 

dan bahasa pemrograman PHP. 

4. Aplikasi pemesanan ruangan di MeetUp Coworking &office Space 

bisa diakses secara online. 

 

1.4. Tujuan 

 Adapun tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah : 

1. Membangun aplikasi yang mampu menampilkan ketersediaan ruangan. 

2. Memudahkan calon client untuk bisa melakukan pemesanan dan 

transaksi secara online. 
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1.5. Manfaat 

 Adapun manfaat dari penelitian tugas akhir ini adalah : 

1. Manfaat untuk penulis adalah sebagai salah satu syarat kelulusan 

Program Diploma Tiga (DIII) Program Studi Teknik Informatika di 

Politeknik Negeri Bengkalis. 

2. Manfaat untuk objek penelitian, sebagai bahan evaluasi terhadap 

sistem yang sedang dijalankan, menghasilkan sistem yang cepat dan 

akurat dalam membantu dan memudahkan proses pemesanan ruangan 

di MeetUp Coworking & Office  Space. 

3. Manfaat untuk pembaca, Memberikan pemahaman mengenai konsep 

perancangan sistem pemesanan ruangan di MeetUp Coworking & 

Office Space, dan memberikan pengetahuan di bidang bisnis dengan 

menggunakan bisnis online. 

 

1.6. Metode Penyelesaian Masalah 

 Adapun metode penyelesaian masalah dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Identifikasi masalah seperti melakukan wawancara dan survey di 

MeetUp Coworking & Office Space terkait sistem transaksi pemesanan 

ruangan. 

2. Pengumpulan data dengan cara mengacu pada website resmi 

perusahaan yang akan diolah menjadi sebuah  sistem aplikasi yang 

akan dirancang. 

3. Menganalisa sistem, merancang sistem informasi, membuat sistem 

informasi dan menguji sistem informasi. 
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