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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan teknologi sekarang sangatlah pesat. Hal ini karena 

kebutuhan manusia akan informasi secara cepat dan akurat. Dengan 

berkembangnya teknologi ponsel pintar berbasis android, membuat masyarakat 

memerlukan aplikasi yang dapat dibawa kemana-mana. Aplikasi yang akan 

memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan seperti menemukan suatu 

lokasi tempat dan sebagainya. Kota Pati merupakan tempat niaga dan 

berkumpulnya usahawan untuk melakukan aktivitasnya. Dimana usahawan tidak 

hanya berasal dari Kota Pati saja melainkan terdapat dari luar wilayah kota Pati 

yang biasa disebut dengan istilah pendatang. Hotel merupakan salah satu jenis 

akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bagian untuk jasa 

pelayanan penginapan, penyedia, makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi 

masyarakat umum yang dikelola secara komersial. 

Saat ini banyak sekali orang yang menggunkan smartphone berbasis 

android. Smartphone bagi penduduk Indonesia sudah menjadi kebutuhan dalam 

kehidupan sehari-hari karena smartphone selain mudah dibawa kemana-mana juga 

membantu pengguna dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Dalam penelitian ini akan dikembangkan sebuah aplikasi pencarian hotel 

pada smartphone berbasis android agar masyarakat mudah mencari hotel, informasi 

hotel dan reservasi hotel. 



2 
 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan sebelumnya, di masalah yang 

dialami yaitu kesulitan menemukan lokasi hotel, informasi hotel dan reservasi yang 

dibutuhkan di Kota Pati. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Dari perumusan masalah sebelumnya maka perlu di batasi permasalahan 

yang akan dibahas agar nantinya tidak menyimpang dan meluas dari batasan berikut 

: 

1. Informasi lokasi hotel dan reservasi hotel berbasis Android. 

2. User dapat melihat titik-titik lokasi hotel yang ditampilkan di peta ponsel. 

3. Sistem memberikan informasi hotel dan melihat data jumlah pelanggan 

yang sudah reservasi. 

4. Menggunakan API Key untuk pemetaan hotel. 

5. Pembayaran hanya via transfer dan batas waktu pembayaran 24 jam. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Pada penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan aplikasi mobile berbasis 

android yang berisi tentang informasi hotel, lokasi, fasilitas dan reservasi kamar. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam 

mencari lokasi hotel dan reservasi hotel. 
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1.6 Sistematika Penelitian 

Untuk dapat memahami lebih jelas penelitian ini, maka laporan - laporan 

yang tertera pada penelitian ini dikelompokan menjadi beberapa sub bab dengan 

sistematika penyampain sebagai berikut : 

1. BAB 1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

2.  BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil 

dan dikutip dari kutipan buku atau dari penelitian serupa yang telah dilakukan 

sebelumnya yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa 

Literature review yang berhubungan dengan penelitian. 

3.   BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan eksperimen yang dilakukan dalam penelitian meliputi 

analisis sistem, analisis kebutuhan yang mencakup kebutuhan masukan, proses, 

keluaran, kebutuhan software dan hardware, pemodelan penelitian, dan rancangan 

tabel sesuai input data. 

4.   BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan analisa sistem yang dibuat, serta membahas sistem 

dengan melakukan pengujian dengan metode pengujian yang ditentukan. 

5.  BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa dan 

optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. 
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6. DAFTAR PUSTAKA 

Bagian ini berisi mengenai daftar sumber atau rujukan materi yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

7. LAMPIRAN 

Bagian ini berisi lampiran-lampiran yang menjelaskan secara detail yang tidak 

dapat secara lengkap dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. 

 

 


