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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Perkembangan Tekonologi dan globalisasi mendorong timbulnya kebutuhan akan informasi yang cepat dan tepat, diamana kebutuhan tersebut menjadi sangat vital bagi masyarakat saat ini, baik didunia usaha, pendidikan, penelitian, perhotelan dan lain-lain dalam membuat keputusan. Dewasa ini dunia perhotelan berkembang dengan pesat, untuk menarik minat konsumen  dengan memberikan kemudahan dan fasilitas-fasilitas untuk menarik dan memanjakan konsumen dalam mendapatkan informasi secara lengkap mengenai hotel yang mereka akan ditempati, seiring dengan perkembangan teknologi oleh karena itu diperlukan suatu sistem informasi tentang reservasi atau dengan kata lain pemesanan kamar melalui internet.
Mengingat Yogyakarata,merupakan salah satu daerah wisata yang banyak dikunjungi oleh banyak wisatawan domestik maupun wisatawan asing, Hal ini dikarenakan Yogyakarta terkenal dengan berbagai predikat antara lain:

	Kota Budaya dan Pariwisata 

Merupakan pusat Budaya Jawa yang terdapat banyak objek wisata menarik antara lain, candi, Keraton, Benteng, dan lain -lain.
	Kota Shopping Tradisional.

Malioboro yang terbentang sepanjang kurang lebih dua Km dan pasar Beringharjo menjadi area shoping traditional yang menyediakan barang - barang yang menarik misalnya Souvenir, kerajinan, makan, pakaian dan lain-lain.
	Kota Pendidikan 

Banyak sekolah dan perguruan tinggi di Yogyakarta, sehingga membuat para pendatang dari berbagai daerah yang berniat untuk menuntut ilmu di kota Yogyakarta.
Dengan adanya predikat-predikat di atas adalah meningkatnya minat wisata lokal maupun wisatawan asing untuk mencari penginapan terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan wisata. Salah satu penginapan yang bernama “Hotel Paku Mas” ikut merasakan dampak postif yaitu banyaknya jumlah pemesanan kamar dalam waktu tertentu membuat karyawan kewalahan  untuk menanganinya, kerterlambatan memberikan informasi kepada pemesan. dikarenakan oleh sistem yang masih manual.
Rumusan Masalah
Hotel Paku Mas saat ini belum melayani informasi kepada pelanggan dan pemesanan kamar secara online. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan perlu dibangun suatu Sistem Informasi Reservasi di Hotel Pakumas. 
Mampukah Sistem Informasi Reservasi di Hotel Pakumas bisa meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dengan memberikan informasi yang cepat, akurat dan mudah penggunaan sistemnya. 

Ruang Lingkup
Penulis membatasi  penyusunan skripsi  ini dalam masalah  sebagai berikut :
	Infomasi kamar berupa bebagai tipe, jenis, harga sewa pada hotel Paku Mas.

Pengolahan data tamu dan informasi tamu yang menginap di hotel Paku Mas.
Pengolahan berbagai transaksi yang dilakukan oleh tamu.
	Pembayaran pemesanan kamar dilakukan transaksi lewat transfer atau pembayaran cash, sistem tidak bisa melakukan transaksi pembayaran secara online.

Transaksi dari penggunaan fasilitas berupa telp, restoran  tambahan pelayanan makan pagi siang, malam,  dan laundry merupakan hasil akhir saja dan di bayar total pada saat check out. 

Tujuan Penelitian
Sistem Inforamsi Reservasi yang dibuat memiliki beberapa  tujuan, antara lain:
	Mempermudah pemesanan kamar pada Hotel Paku Mas atau menyusun suatu informasi reservasi secara  sistematis.
	Kemudahan memperoleh informasi fasilitas dan pelayanan yang ada pada Hotel Paku Mas.
	Mempermudah karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya.
	Sebagai salah wujud peningkatan pelayanan kepada wisatawan yang hendak berkunjung ke Kota Yogyakarta.


