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1-1. Latar BelakanEf Hasalah

Senakin berkenbangnya dunia ilnu penEgetahuan

dan teknologi dewasa ini, nenuntut adanya keakura-

tan, kecepatan dan kenudahan dalan nenperoleh

infornasi. Setiap perusahaan ada kecenderungan

yang nenEfarah keharusan untuk nenakai teknologi

konputer untuk penecahan nasalah yang dihadapi,

agar dapat bertahan dan berpacu dalan nenghadapi

kondisi persainElan yang senakin ketat. Nanun bila

ditinjau lebih luas, untuk nenginplenentasikan

teknologi tersebut diperlukan dana yang besar dan

persiapan yang natang.

Seiring dengan laju perkenbangan bisnis di

Indonesia yang senakin pesat diikuti pula denElan

barmunculnya hotel-hotel baru yang nasing-nasing

nenawarkan berbagai fasilitas kenyananan dan kenu-

dahan serta fasilitas nenarik lainnya.

1,.2. Pernasalahan

Dengan bertanbahnya hotel-hoteI baru secara

tidah langsung persaingan antara hotel yang satu
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dengan hotel yang lainnya akan senakin ketat. Untuk

itu perlu sekali adanya suatu sisten infornasi yang

cepat dan akurat yang diperlukan oleh pihak

nanajenen. Salah satu sisten infornasi yang sangat

penting bagi sebuah hotel adalah Roon llanagement

Systen.

1-3- Tujuan

Dalan pernasalahan ini, kani bertuiuan nenbuat

rancanElan sisten teritegrasi yang nendukung kenuda-

han atau terciptanya sisten informasi nanaienen.

Haksud sisten terintegrasi yaitu sisten yang ter-

diri dari sub-sisten yang saIing terhubunEl dan

terkait satu dengan yang lainnya nembentuk

kesatuan.

Dengan adanya sisten inteErasi tersebut diha-

rapkan kelanearan arus informasi akan lebih nudah

didapat, lebih lancar serta lebih akurat.

1.4. Batasan l{asalah

Berdasarkan studi sisten dan permasalahan yang

ada, naka untuk nenudahkan operasional dan

perancan€al, secara garis besar kani kelonpokkan

nenjadi dua si.sten, yaitu :
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A. RESBRVATIOT{ IIAHAGEIIETT SYSTEII

Sisten ini nengelolah proses, mulai dari

seoranE! tanu nelakukan reservation (penesanan

tenpat) hingga tamu tersebut nelakukan reElis-

trasi. Henberikan laporan tentan€ jadwal peng-

gunaan kanar berdasarkan perkiraan kedatangan

untuk nenentukan status pemesanan.

B. ROOII }IATACEIIEf,T SYSTBII

Sisten ini nengelola proses, naulai dari

nnencatat seluruh kanar yang tersedia, inventory

nasing-nasing kanar, jenis-jenisnya senua

fasilitas kanar beserta tarifnya. Selain itu

sistem ini nengelola senua lnfornasi nengenai

tanu, baik tamu yang nasuk nelalui reservation

naupun walk-in guest.




