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PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Perkembangan dunia seperti zaman sekarang ini, informasi menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan adanya berbagai macam media informasi seperti internet, televisi, majalah, koran dan media informasi lainnya, internet merupakan media yang paling populer di masyarakat sebagai media yang paling tepat, cepat dan mudah untuk memperoleh informasi yang mereka inginkan, dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saat ini web merupakan salah satu sumber informasi yang paling banyak dipakai. Berbagai web dibuat dengan tujuan agar pemakai dapat berinteraksi dengan penyedia informasi dengan mudah dan cepat melalui internet.
Perhotelan (wisma) adalah suatu badan usaha yang bergerak dibidang jasa yang secara otomatis ingin hotel / wisma  mereka dapat diketahui dan dikenal oleh banyak orang, maka web sangat tepat untuk memudahkan dalam mempromosikan wisma  tersebut. Web menjadi media promosi yang murah dan efektif, karena dapat diakses dari seluruh penjuru dunia, disamping itu web juga dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka.
Dengan adanya teknologi yang berkembang semakin pesat seperti sekarang ini, banyak wisma menyediakan fasilitas pemesanan kamar pada wisma secara online. Sehingga untuk melakukan pemesanan kamar , bisa dilakukan secara datang langsung maupun, tidak harus datang langsung ke wisma yang bersangkutan, tetapi kita dapat menggunakan layanan internet dengan cara mengunjungi situs dari wisma tersebut. Maka perlu suatu aplikasi untuk mengolah data pemesanan kamar di Wisma Djoglo yang dimaksudkan untuk menghasilkan informasi untuk membantu manajemen dalam menangani pesanan kamar oleh pelanggan melalui internet. Selain itu manfaat penggunaan reservasi secara online yang dibuat diharapkan bisa membantu mempercepat dan mempersingkat waktu. Dari uraian di atas, Pembuatan website merupakan jalan keluar atau solusi tepat dalam usaha meningkatkan pelayanan kamar pada wisma tersebut, Dan penulis mengambil judul Tugas Akhir hasil penelitian di wisma Djoglo yaitu “APLIKASI PEMESANAN KAMAR PADA WISMA DJOGLO YOGYAKARTA BERBASIS WEB ”.

Rumusan Masalah
Untuk memberikan pelayanan yang lebih kepada calon pengunjung, maka diperlukan suatu sistem yang dapat menangani media informasi dan promosi serta pemesanan melalui Internet. Dengan Sistem Informasi yang tercakup dalam satu sistem dimana dapat menampilkan informasi tentang wisma dan sistem pemesanan secara online.

Ruang Lingkup
Agar pembahasan tidak meluas maka diperlukan batasan masalahnya sebagai berikut :
	Informasi pemesanan kamar yang berbasis web.

Pembayaran bisa dilakukan dengan cara transfer ke rekening yang sudah di tunjuk oleh wisma djoglo,dan juga bisa langsung datang ke wisma djoglo, sistem Pembayaran hanya bisa dilakukan 1 kali saja pada saat konfirmasi.
	Batas Konfirmasi 3 hari sebelum kamar di tempati,jika dalam waktu 3 hari tersebut pemesan tidak melakukan konfirmasi maka pemesanan langsung di batalkan oleh sistem.
	Sistem pembatalannya dilakukan secara online dan langsung. Apabila pesanan tersebut sudah dibayar maka akan mendapatkan potongan yang telah berlaku di penginapan tersebut.

Tujuan Penelitian
Tujuan dari Sistem Informasi ini adalah :
	Meracang suatu website dimana pemesan dapat mengetahui ketersediaan kamar dan melakukan pemesanan secara online kapanpun dan dimanapun.

Memberikan kemudahan bagi pengelola hotel untuk memasarkan dan mempromosikan Wisma Djoglo di Indonesia.

