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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perkembangan industri pariwisata di Indonesia mendorong beberapa

perusahaan lokal berusaha untuk bermain di dunia bisnis perhotelan. Saat ini

yang sudah menjadi raja adalah perhotelan dari luar negeri. Seolah

menyatakan bahwa perhotelan di Indonesia kurang dilirik oleh pasar dalam

negeri dalam pengadaan sistem perhotelan. Property Hospitality System

sering disingkat sebagai PHS. PHS adalah sebuah program aplikasi hotel

terpadu yang menghubungkan transaksi-transaksi Front Office langsung

terhubung ke Back Office yang sering digunakan di perhotelan.

Masalah yang ada pada Assalaam Guest House adalah pada bagian

security management control, masih tergolong lemah. Untuk operation

management control, telah berjalan baik namun seringkali terdapat beberapa

kesalahan yang mendasar dalam operasional. Pada tahap boundary control,

terdapat beberapa kelemahan pada sistem yang dapat membahayakan

kerahasiaan data perusahaan. Pada input control terdapat beberapa

kekurangan dalam sistem yang menurut kami sebaiknya dilakukan

perbaikan. Pada output control masih perlu beberapa perbaikan, khususnya

dalam pemisahan data output sesuai kebutuhan user. Pada communication

control sudah berjalan baik, tetapi masih dapat ditingkatkan dengan

dilakukannya beberapa maintenance terhadap perangkat komunikasi sistem.
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Untuk menilai penerapan analisa sistem ada metode yang dapat

dilakukan seperti COSO, COBIT, TOGAF serta TAM, penulis bertujuan

menganalisis sistem ini sesuai dengan standar COBIT (Control Objectives

For Information And Related Technology), COBIT (Control Objective for

Information and Related Technology) adalah suatu metodologi yang

memberikan kerangka dasar dalam menciptakan sebuah teknologi

informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sekumpulan

dokumentasi best practices untuk IT governance yang dapat membantu

auditor, manajemen dan pengguna untuk menjembatani gap antara resiko

bisnis, kebutuhan kontrol dan permasalahan teknis. COBIT adalah suatu

framework untuk membangun suatu IT Governance. Dengan mengacu

pada framework COBIT, suatu organisasi diharapkan mampu menerapkan

IT governance dalam pencapaian tujuannya IT governance

mengintegrasikan cara optimal dari proses perencanaan dan membuat tata

kelola infrastruktur yang relevan dengan kegiatan operasional sesuai

dengan standar COBIT (Control Objectives For Information And Related

Technology),serta membangun tata kelola yang mampu mengimplementasi

dan dapat menilai tingkat keberhasilan.

Metode yang digunakan adalah metodologi kualitatif sedangkan

metode pengumpulan datanya dilakukan dengan interview/wawancara,

dankuisioner.
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1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang

ada dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Bagaimana menganalisa PHS (Property Hospitality System) menggunakan

metode COBIT (Control Objectives For Information And Related

Technology) pada Assalaam Guest House Solo”

1.3. BATASAN MASALAH

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini mencakup

beberapa hal yang dibatasi dalam ruang lingkup:

1. Analisis ini dibuat dengan ruang lingkup bagian front office di

Assalaam Guest House Solo dengan modul PHS (Property

Hospitality System) meliputi reservasi, front desk, cashering, night

audit, housekeeping, sales & marketing, management dan reporting.

2. Pengambilan data secara kuisioner dilakukan terhadap staff front

office Assalaam Guest House Solo.

3. Metode analisis data pada penelitian ini yang disesuaikan dengan

tahapan di metode COBIT.

1.4. TUJUANPENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa PHS (Property

Hospitalty System) yang berguna untuk memberikan rekomendasi sesuai

dengan standar COBIT (Control Objectives For Information And Related

Technology) pada Assalaam Guest House Solo.
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1.5. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu alternatif untuk memberikan rekomendasi untuk

PHS sesuai dengan standar COBIT (Control Objectives For

Information And Related Technology) pada Assalaam Guest House

Solo.

2. Untuk memberikan referensi pada tema penelitian sejenis

berikutnya.

1.6. KERANGKA PIKIR

Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut,

Gambar 1.1 Kerangka Pikir
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1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan merupakan uraian ringkas yang menjelaskan secara

garis besar isi dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

BAB I  PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan

masalah, pembatasan masalah, manfaat skripsi, tujuan skripsi,

kerangka fikir, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menguraikan tentang teori-teori dasar yang digunakan dalam

penyusunan skripsi ini, antara lain,tinjauan pustaka dari penelitian-

penelitian sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Dasar penelitian yang digunakan sebagai bahan untuk kelengkapan

data dan informasi. Membahas mengenai jenis dan metode

pengumpulan data, metode analisa dan perancangan sistem.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK

Bab ini membahas mengenai sejarah, visi misi dan struktur

organisasi dari objek penelitian, prosedur check-in dan check-out,

serta analisis dengan metode COBIT.

BAB V PEMBAHASAN MASALAH

Dalam pembahasan masalah, menguraikan tentang, implementasi

serta pengujian dari sistem yang dibuat.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, saran dari bab-bab sebelumnya


