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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Hotel merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menginap dan 

mungkin juga digunakan untuk acara pertemuan atau juga bisa digunakan 

sebagai tempat acara pernikahan. 

Reservasi hotel yaitu hal yang dilakukan seseorang guna mendapatkan 

informasi serta memesan hotel atau tempat penginapan yang diinginkan. 

Biasanya ketika seseorang melakukan reservasi hotel membutuhkan waktu 

yang lama karena harus datang secara langsung menuju hotel tersebut, selain 

itu harus menunggu receptionis melihat data-data pengguna kamar di dalam 

buku daftar tamu secara manual. 

Di kota pacitan perkembangan pariwisata mengalami perubahan yang 

sangat cepat, tidak mengherankan jika industri di bidang pariwisatalah yang 

sekarang banyak dipilih untuk di kembangkan oleh sebagian masyarakat 

pacitan. 

Di kota pacitan saat ini banyak di temukan tempat - tempat wisata yang 

baru, di sisi lain jumlah hotel di kota pacitan juga bertambah semakin banyak 

dengan berbagai macam variasi hotelnya yang membuat semakin banyak pilihn 

bagi para wisatawan, akan tetapi hal itu juga akan menyulitkan bagi para 

wisatawan dalam hal memilih dan memperoleh informasi yang di perlukan 

oleh para wisatawan. 

Biasanya para wisatwan mengalami kesulitan dalam hal memperoleh  

informasi mengenai hotel yang akan di pilih baik itu informasi harga, fasilitas 

dan layanan yang diberikan hotel tersebut bagi wisatwan. Tidak dipungkiri lagi 

para wisatawan kadang merasa cukup kesulitan dalam hal memesan hotel di 

kota pacitan, selain harus datang ke hotel secara langsung para wisatawan 

harus juga pintar memilih harga serta fasilitas hotel tersebut. Karena di kota 
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pacitan terdapat banyak hotel yang disediakan bagi para wisatawan dengan 

harga yang bervariasi. 

Alasan  yang membuat penulis membuat suatu aplikasi tersebut karena 

pada saat ini seperti yang penulis ketahui jika kita ingin mencari suatu 

informasi tentang suatu hotel selain harus datang langsung ke hotel tersebut 

biasanya kita dapat hanya dapat melihat informasi suatu hotel melalui website 

hotel tersebut dan mungkin juga hotel tersebut belum memiliki sebuah website 

yang mana jika ingin mengakses tersebut para wisatawan terbatasi oleh tempat 

dan waktu, maka dari itu penulis mempunyai gagasan untuk membuat aplikasi 

yang berbasis android. 

Di lain sisi perkembangan sistem android juga mulai banyak disukai 

oleh pengguna gadget, mulai dari anak anak sampai orang dewasa sudah 

menggunakan smartphone android. Karena diketahui smartphone saat ini 

menjadi salah satu kebutuhan wajib bagi manusia dalam melakukan kegiatan, 

inilah alasan penulis memilih smartphone berbasis android sebagai sarana 

dalam pembuatan aplikasi tersebut. 

Dengan berkembangnya smartphone berbasis android tersebut harus 

disejajarkan dengan keadaan hotel dikota pacitan yang seharusnya bisa 

dimanfaatkan oleh para wisatawan untuk melakukan reservasi hotel di kota 

pacitan. 

Android merupakan suatu sistem operasi yang disediakan oleh google 

yang memperbolehkan bagi penggunanya untuk mengembangkan atau 

menciptakan aplikasinya sendiri. Android sendiri dilengkapi beberapa fitur, 

salah satunya yaitu Global Positioning System (GPS) sebagai satelit navigasi, 

GPS merupakan sitem satelit navigasi yang dapat memberikan informasi yang 

tepat serta akurat dalam hal posisi, kecepatan, arah dan waktu. 

Penggunaan smartphone berbasis android dalam pembuatan aplikasi ini 

di harapkan dapat membantu para wisatawan sebagai alat untuk mencari 

sebuah hotel di kota pacitan. Tersedianya system GPS sebagai pendukung 

diharapkan dapat memberikan informasi tempat pengguna dan tempat hotel 
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yang akan dituju secara akurat. Sehingga memudahkan para wisatawan untuk 

menjangkau hotel yang terdekat dari lokasi penggunanya. Dengan berbagai 

fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan para wisatawan 

dalam mengakses informasi secara cepat tanpa terbatas tempat dan waktu. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin mengembangkan 

sebuah aplikasi “Sistem Reservasi Hotel Di Kota Pacitan Berbasis Android”. 

Sistem Reservasi Hotel di Kota Pacitan Berbasis Android merupakan suatu 

aplikasi yang dirancang guna memberi kemudahan bagi pengguna khususnya 

para wisatawan yang suka berwisata di kota pacitan. Sebuah aplikasi android 

yang dapat memberikan kemudan dalam memilih tempat penginapan atau hotel 

di kota pacitan. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan–

permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana cara mempermudah para wisatawan untuk mendapatkan tempat 

penginapan di kota Pacitan? 

2. Bagaimana cara mempermudah para wisatawan untuk memilih fasilitas dan 

harga yang pas bagi wisatawan tersebut? 

 

 

C. BATASAN MASALAH 

Dalam pembuatan aplikasi ini penulis mempunyai batasan-batasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini hanya dapat digunakan pada smartphone yang berbasis android. 

2. Hotel yang dimasukkan ke aplikasi berjumlah 10 hotel yang ada di kota 

pacitan. 
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D. TUJUAN PENELITIAN ATAU PERANCANGAN 

Tujuan penulis membuat aplikasi ini yaitu: 

1. Memberikan fasilitas pendukung untuk wisatawan baik wisatawan lokal 

maupun mancanegara di sisi pariwisata kabupaten Pacitan. 

2. Memberikan informasi tentang hotel atau penginapan di kota Pacitan untuk 

para wisatawan. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari aplikasi ini adalah: 

1. Mempermudah para wisatawan untuk menemukan tempat penginapan atau 

hotel di kota Pacitan. 

2. Mempermudah para wisatwan dalam hal reservasi hotel di kota Pacitan. 

 


