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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hotel untuk sekarang ini menjadi tempat pilihan karena pelayanannya yang baik dan 

membuat kita nyaman. Hotel bukan hanya digunakan untuk menginap dan ber-rekreasi, 

tetapi hotel juga menjadi pilihan untuk keperluan bisnis yaitu rapat bisnis dan pertemuan 

dengan klien. Hotel berbintang empat seperti Hotel Harris Sentul City Bogor sering kali 

dijadikan tempat untuk rapat bisnis dan rekreasi keluarga di akhir pekan atau hari libur 

karena dekat dengan banyak sekali destinasi wisata. Oleh karena itu tidak jarang Hotel 

Harris Sentul City Bogor diramaikan oleh pengunjung. 

Ramainya pengunjung hotel membuat karyawan menjadi sangat sibuk karena 

banyaknya mendapat permintaan dari pengunjung, belum lagi permintaan pekerjaan antar 

departemen yang keduanya harus sama – sama dapat diselesaikan dengan baik. 

Banyaknya pekerjaan membuat karyawan pada departemen tertentu terkadang tidak 

memiliki kepastian untuk menentukan pekerjaan mana yang seharusnya dikerjakan 

terlebih dahulu yang berakibat pekerjaan terlambat dalam penyelesaiannya dan bahkan 

terkadang melewatkan pekerjaan secara tidak sengaja. Kondisi demikian terjadi karena 

sampai saat ini setiap permintaan pekerjaan hanya dilakukan melalui H.T. (Hand Talkie) 

tanpa adanya pencatatan waktu dan skala prioritas dari pekerjaannya. 

Dengan sistem informasi mobile Harris Work Request berbasis Android ini setiap 

departemen dapat meminta pekerjaan ke departemen Food & Beverage, Engineering, 

House Keeping, dan Information Technology dengan mengisi form yang ada di tampilan 

layar feed dari masing – masing departemen. Hasil form yang telah diisi tersebut akan di 

teruskan oleh sistem ke tampilan layar utama dan feed tiap departemen beserta rincian 

waktu kapan dan oleh siapa pekerjaan diminta beserta batas waktu pengerjaannya, dan 

juga foto dari pekerjaan yang diminta apabila dilampirkan pada form. 

Dengan adanya sistem informasi mobile Harris Work Request berbasis Android ini 

karyawan sesama departemen dapat saling mengingatkan pekerjaan yang belum 

dikerjakan serta para pimpinan departemen dapat dengan lebih mudah untuk mengontrol 

semua pekerjaan dari tiap tiap departemen yang ada dan diharapkan tidak ada lagi 

pekerjaan yang terlambat untuk dikerjakan karena skala prioritas yang tidak terukur dan 
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pekerjaan yang terlewat untuk dikerjakan. Dengan demikian suasana ruang kerja menjadi 

lebih stabil dan pelayanan terhadap pengunjung dapat lebih dimaksimalkan untuk 

memperoleh reputasi hotel yang baik. 

Sistem informasi mobile Harris Work Request berbasis Android ini juga dilengkapi 

dengan pembuat diagram mingguan (per tujuh hari) otomatis dengan cara memasukkan 

tanggal sebagai penanda waktu akhir diagram. Diagram tersebut dapat digunakkan 

pimpinan manajemen dalam mengevaluasi kinerja karyawannya. Selain itu sistem 

informasi dilengkapi dengan empat fitur tambahan yang dibuat berdasarkan permintaan 

perusahaan yaitu News untuk mem-posting berita terkini terkait pekerjaan maupun 

kegiatan karyawan, Broadcast Chat untuk mengirim pesan singkat ke seluruh karyawan, 

Personal Chat untuk melakukan pengiriman pesan personal antar karyawan, dan Harris 

Café Counter untuk menghitung jumlah pengunjung yang datang ke Harris café. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut “Bagaimana membuat sistem informasi mobile untuk 

membantu karyawan di Hotel Harris Sentul City Bogor pada departemen Food & 

Beverage, Engineering, House Keeping, dan Information Technology agar dapat bekerja 

dengan optimal dan menyelesaikan pekerjaan lebih cepat tanpa ada pekerjaan yang 

terlewat.” 

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dilakukan pada ruang lingkup kerja karyawan yaitu pada departemen Food 

& Beverage, Engineering, House Keeping, dan Information Technology di Hotel Harris 

Sentul City Bogor yang terletak di kelurahan Cipambuan, kecamatan Babakan Madang, 

kabupaten Bogor - Jawa Barat. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian, perancangan, dan pembuatan sistem informasi mobile Harris Work 

Request ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut: 
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1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sistem informasi mobile Android 

yang diperuntukkan untuk mengoptimalisasi pekerjaan karyawan hotel dengan 

memberikan skala prioritas yang tepat agar karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan 

lebih cepat tanpa ada pekerjaan yang terlewat. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari perancangan sistem informasi mobile Harris 

Work Request berbasis Android bagi karyawan dan pengunjung hotel yaitu membantu 

karyawan di Hotel Harris Sentul City Bogor dalam melakukan pekerjaan di 

perusahaannya yang berdampak pada kepuasan pengunjung di Hotel Harris Sentul 

City Bogor karena mendapatkan pelayanan yang baik dan kebutuhannya dapat 

terpenuhi dengan segera. 

 

1.5 Luaran yang diharapkan 

Penulis mengharapkan seluruh hasil penelitian, perancangan, dan pembangunan 

sistem informasi mobile Harris Work Request berbasis Android ini dapat ter-

implementasikan dengan baik sehingga dapat berjalan dan membantu karyawan sesuai 

dengan tujuan awal dari penelitian, perancangan, dan pembangunan sistem informasi ini. 

 

1.6 Sistematika penulisan 

Skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam tiga bab dan setiap bab memiliki sub 

sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:  

1. BAB I: Pendahuluan 

 Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan 

dan manfaat penelitian, luaran yang diharapkan, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II: Landasan Teori 

 Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, perancangan, dan 

pembangunan sistem informasi mobile Harris Work Request berbasis Android. 

3. BAB III: Metodologi Penelitian 

 Berisi tentang pemaparan lokasi dilakukannya penelitian, alur penelitian, studi 

pendahuluan, bahan dan alat penelitian, metode perancangan dan pembuatan sistem 
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informasi mobile Harris Work Request berbasis Android, skala prioritas permintaan 

pekerjaan dan analisis hasil. 

4. BAB IV: Hasil dan pembahasan 

 Berisi tentang tinjauan umum perusahaan, analisis sistem berjalan, perancangan 

dan pembuatan sistem informasi mobile Harris Work Request berbasis Android, 

pengujian aplikasi, dan lampiran foto penampakan UI sistem informasi. 

5. BAB V: Penutup 

 Berisi tentang kesimpulan dan saran yang dibutuhkan terhadap hasil akhir dari 

penelitian yang dibuat. 

  


