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ABSTRAK 

Penelitian dilakukan untuk dapat membuat sebuah sistem informasi 

reservasi hotel dan memuat segala informasi tentang fasilitas, agenda dan promo 

yang ada di Hotel secara online yang nantinya jika penelitian ini berhasil maka 

membantu memasarkan jasa pelayanan hotel kepada masyarakat luas dan 

mempermudah bagi masyarakat dalam memperoleh informasi harga dan fasilitas-

fasilitas yang lainya dengan mengunjungi website Hotel, dengan menggunakan 

metode  pengembangan Web Engineering serta menggunakan bahasa 

pemprograman PHP. Penulis melakukan penelitian untuk membangun Sistem 

informasi reservasi dan pengelolaan keuangan pada hotel De’Premium  

Palembang berbasis web dan SMS Gateway.  Adapun teknik dalam 

pengumpulan data menggunakan studi lapangan yang terdiri dari pengamatan 

langsung (observasi) dan wawancara serta studi pustaka. Dalam penelitian ini 

menghasilkan sistem pemesanan kamar, ruang serbaguna dan gedung convention 

center secara online serta berupa informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran 

keuangan hotel. 

Kata Kunci: Web Engineering, Sistem Informasi Reservasi dan Pengelolaan 

Keuangan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

 

Artinya: 

“Hai jama`ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) 

penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya 

melainkan dengan kekuatan. (QS. Arrahman: 33). 

Dari ayat diatas sudah jelas baik makhluk Allah berupa jin dan manusia 

jika mereka dapat menembus langit dan bumi dengan teknologi, akan tetapi bagi 

Allah itu hanya sebatas kecuali tanpa seizin Allah karena tidak ada kekuatan 

apapun yang mampu menyaingi kekuatan Allah SWT. 

Teknologi  informasi  begitu  pesat  berkembang dan  dampaknya telah 

kita rasakan. Berbagai kemudahan yang kita terima, seperti kemudahan untuk 

menerima informasi melalui telepon seluler dan internet, kemudahan dalam 

bertransaksi dengan  menggunakan kartu  kredit  atau  kartu  debit, dan 

kemudahan untuk mengambil uang melalui ATM, adalah berkat kemajuan 

teknologi informasi. 

Internet  sebagai media informasi yang dapat diakses dengan 

menggunakan  komputer  yang  terkoneksi ke berbagai belahan dunia, sehingga 

akses informasi dapat dilakukan  dimana  saja tidak dibatasi oleh ruang dan 

waktu. Misalnya melakukan transfer rekening bank, reservasi tiket pesawat, 

pengiriman email dan lain sebagainya. 

Fasilitas  internet  dimanfaatkan  oleh  hampir setiap negara di dunia ini. 

Di Indonesia sendiri peranan internet semakin meluas ke berbagai lapisan 
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masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pengguna internet yang terus 

meningkat serta makin menjamurnya bisnis layanan internet yang hampir tak 

pernah  sepi  pengunjung.  Internet  juga  mendukung  transaksi  dan operasi 

bisnis.  

Perkembangan  pemanfaatan  internet saat ini, menjadi hal yang  sangat  

penting bagi dunia perhotelan untuk meningkatkan mutu layanan.  Pemasaran  

hotel yang  dilakukan  secara online tentu saja memberikan kemudahan-

kemudahan pada konsumen dalam melakukan pemesanan kamar atau 

mendapatkan informasi terbaru mengenai hotel.  

Hotel De’Premium merupakan hotel bintang dua yang berada di 

Palembang, namun proses reservasi masih dilakukan secara manual. Customer 

datang dan memesan kamar pada bagian receptionist. Pemesanan kamar 

dilakukan  dengan  mendata  customer, sampai terjadi kesepakatan antara 

customer dengan pihak hotel mengenai kamar yang akan disewa, tanggal inap, 

dan sebagainya. Kwitansi transaksi hotel terdiri dari dua rangkap, rangkap 

pertama untuk customer dan yang kedua untuk diarsipkan. Sistem yang seperti ini 

dirasakan kurang efektif karena jika customer berasal dari luar kota customer 

harus datang langsung ke hotel. 

Laporan pengelolaan keuangan terdiri dari pemasukan dan pengeluaran 

hotel. Pemasukan keuangan hotel berasal dari sewa kamar, ruang serba guna, 

waterboom, convention center, kantin dan sewa ban. Pengeluaran hotel terdiri dari  

PLN, PDAM, Telkom, gaji karyawan dan operasional. Laporan keuangan dalam 

hal pemasukan dan pengeluaran keuangan juga masih dilakukan secara manual, 

yakni bendahara  mencatat semua laporan keuangan  pada buku dan memberikan 

laporan tersebut kepada pimpinan, hal itu memungkinkan orang lain dapat melihat 

catatan laporan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengambil 

judul “Sistem Informasi Reservasi dan Pengelolaan Keuangan Pada Hotel 

De’Premium Palembang Berbasis Web dan SMS Gateway”.  
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Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu: 

Bagaimana proses reservasi dan pengelolaan keuangan pada Hotel De’Premium 

Palembang? . 

Batasan Masalah 

Adapun beberapa hal yang dibahas dalam  penelitian ini  agar penulisan  tidak  

menyimpang dan  terarah yakni,  

a. Proses  reservasi  hotel yakni; reservasi kamar hotel, ruang serbaguna, gedung 

convention center dan penyewaan waterboom. 

b. Pengelolaan keuangan  pada sistem yang akan dibangun ini membahas mengenai 

pemasukan keuangan yang terdiri dari; pemasukan kantin dan sewa ban. 

Pengeluaran keuangan yang terdiri dari; pengeluaran PLN, PDAM, Telkom, gaji, 

dan pengeluaran operasional. 

Metode Penelitian 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi 

Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data 

dalam suatu penelitian, merupakan perbuatan jiwa secara aktif dan penuh 

perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang 

diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan / 

fenomena social dan gejala-gejala praktis dengan jalan mengamati dan 

mencatat (Mardalis, 2006:63). 

Pada metode observasi penulis melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap fenomena yang diteliti pada Hotel De’Premium. 

b. Metode Wawancara 

Wawancara juga dapat diartikansebagai teknik penelusuran fakta dimana 

analis system mengumpulkan informasi dari individu-individu melaluin 

interaksi face-to face. Tujuan dari wawancara adalah menemukan fakta, 
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validasi fakta, kejelasan fakta, antusiasme, mengidentifikasi persyaratan, 

menyatukan ide dan persyaratan. (Whitten, 2004:239). 

Pada metode ini penulis melakukan tanya jawab atau wawancara secara 

langsung dengan staff, pegawai, dan pimpinan di Hotel De’Premium. 

c. Metode Studi Pustaka 

Pada tahap ini penulis mencari, membaca, dan mempelajari buku-buku, 

referensi, serta tinjauan pustaka yang berkenaan dengan topik yang dapat 

dijadikan acuan  dalam pembahasan penyusunan skripsi ini. 

1.4.2 Metode Pengembangan  

Metodologi untuk pengembangan sistem yang digunakan adalah Web 

Engineering (Pressman 770). Proses dan data model dari sistem dimodelkan 

dengan   diagram Use  Case   Diagram, Activity   Diagram  dan   Class   Diagram 

(Tohari47) 

Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sistem informasi 

reservasi dan pengelolaan keuangan pada Hotel De’Premium Palembang berbasis 

web dan SMS gateway. 

Manfaat 

a. Mempermudah  pihak hotel untuk  mendapatkan konsumen baik dari dalam 

maupun luar negeri dengan menyajikan informasi yang aktual mengenai hotel.  

b. Meningkatkan  pelayanan  pihak hotel kepada pelanggan khususnya dalam 

melakukan reservasi secara online. 

c. Sistem informasi yang akan dibangun ini mempermudah pihak hotel untuk 

mengelola keuangan . 

d. Sistem informasi yang akan dibangun ini, dapat memberikan informasi kepada 

pimpinan mengenai laporan keuangan ketika dibutuhkan. 
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Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan dan tersusunnya pembuatan skripsi ini penulis akan 

membagi sistematika penulisan dalam lima bab, dimana satu dan yang lainnya 

saling berhubungan, maka penting sekali adanya sistematika penulisan. Adapun 

sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi 

masalah,  tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan 

sistematika penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan isi penulisan 

skripsi dan pendukung pemecahan masalah yang dianggap sesuai dengan 

permasalahan.  

BAB III ANALISIS PERANCANGAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai perancangan sistem informasi 

reservasi dan pengelolaan keuangan pada hotel De’Premium dengan 

metode Web Engineering  yakni desain dari use case diagram, aktivity 

diagram, class diagram, database, desain menu admin dan user . 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan yang terdapat 

dalam penyusunan skripsi, yakni berdasarkan komponen / bahasa 

pemprogaman yang dipakai.  

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang berisi 

tentang hasil dari kesimpulan berdasarkan analisa dan desain sistem yang 

telah dilakukan. Bab ini juga berisi saran-saran secara keseluhan sehingga 

sistem yang telah dibuat dapat dikembangkan menjadi sistem yang lebih 

baik atau sistem yang lebih besar. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Sistem 

Menurut Jogiyanto sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang 

berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu (lihat Tohari 2014 : 2). 

Menurut Scott (1996), sistem terdiri dari unsur-unsur seperti masukan 

(input), pengelohan (proses), serta keluaran (output) (lihat Alfatta 2007 : 4) 

Sistem adalah kumpulan atau himpunan dari unsur dan variabel-variabel 

yang saling terkait, saling berinteraksi, dan saling tergantung satu sama lain untuk 

mencapai tujuan. Selain itu sistem juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan 

objek-objek yang saling berelasi dan berinteraksi, serta hubungan antar objek bisa 

dilihat sebagai satu kesatuan yang dirancang untuk mencapai satu tujuan yang 

telah ditetapkan (Tohari 2). 

Dilihat dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan sistem adalah 

serangkaian komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain 

yang membentuk satu kesatuan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. 

2.2 Pengertian Informasi 

Sutabri, dalam bukunya Sistem Informasi Manajemen menjelaskan bahwa, 

informasi merupakan data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau 

diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan (2002), 

(Tohari 7). 

Informasi merupakan aset penting bagi suatu institusi atau organisasi. Oleh 

karena itu informasi harus berkualitas, dijaga, dan dipelihara dengan baik. 

Sedangkan kualitas dari suatu sistem informasi tergantung dari tiga hal: 

a. Akurat 

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan. Akurat harus mencerminkan 

maksud dan penyampaiannya harus akurat, dari sumber sampai penerima 

informasi.  
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b. Tepat waktu 

Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang 

sudah berlalu tidak akan menpunyai nilai lagi karena informasi merupakan 

landasan diadakannya pengambilan keputusan. Bila keputusan terlambat, 

maka akan berakibat fatal bagi organisasi atau perusahaan. 

c. Relevan 

Informasi harus mempunyai manfaat bagi pemakainya. Relevansi informasi 

untuk tiap-tiap orang berbeda (Tohari 7). 

2.3 Sistem Informasi 

Menurut Indrajit, dalam bukunya Manajemen Sistem Informasi dan 

Teknologi Informasi menuliskan bahwa, ditinjau dari pengertiannya, sistem 

informasi dapat dianalogikan sebagai sebuah permintaan (demand) dari 

masyarakat industri, ketika kebutuhan akan sarana pengolahan data dan 

komunikasi  yang  cepat dan murah (menembus  ruang dan waktu) (2000),  

(Tohari 7). 

2.4 Pengertian Jasa 

Jasa (service) adalah salah satu produk yang tidak nyata (intangible) dari 

hasil kegiatan timbal balik antara pemberi jasa (producer) dan penerima jasa 

(customer) melalui sesuatu atau beberapa aktivitas untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan (A. Yoeti 1). 

Valerie A. Zeithhaml dan Marry Jo Bitner dalam bukunya service 

marketing, memberi batasan tentang service sebagai berikut: semua aktivitas 

ekonomi yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik atau 

konstruksi, yang biasa dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu 

memproduksi sambil memberikan nilai tambah (seperti misalnya kenyamanan, 

hiburan, kesenangan, atau kesehatan) (lihat A. Yoeti 2004 : 1). 

Prof. Philip Kotler memberi batasan tentang service sebagai berikut: 

Pelayanan (service) adalah suatu aktivitas yang memberikan manfaat dan 

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain dalam bentuk tidak nyata 
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(intangible) dan tidak menimbulkan pemindahan kepemilikan, seperti halnya 

terjadi pada produk manufaktur (lihat A. Yoeti 2004 : 1). 

2.5 Pengertian Hotel 

Menurut Rumekso pada tahun 2002, hotel adalah bangunan yang 

menyediakan kamar-kamar untuk menginap para tamu, makanan dan minuman, 

serta fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan, dan dikelola secara profesional untuk 

mendapatkan keuntungan (lihat Rumekso 2005 : 1).  

Hotel adalah satu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, 

disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan dan penginapan berikut 

makan dan minum (SK. Menteri Perhubungan No. Pm. 10/Pw. 301/Phb.77) (lihat 

Rumekso 2005 : 1). 

2.6 Pengertian Reservasi 

Reservasi adalah pemesanan tempat terlebih dahulu sebelum tamu datang 

kehotel (Soenarno, A. 2006) (lihat Sukarsa dan Yartono 2010 : 224). 

2.7 Pengelolaan Keuangan 

Menurut Hadari Nawawi dan Martini Hadari dalam bukunya yang berjudul 

Ilmi Administrasi (1994:159). Dalam kehidupan maju dan modern, bagi manusia 

secara perseorangan atau secara bersama-sama dalam sebuah organisasi, yang 

bermaksud melaksanakan kegiatan, sudah sangat sulit menemukan yang dapat 

melepaskan diri dari aspek berhubungan dengan keuangan. Sebagian besar 

kegiatan yang ingin/akan diwujudkan guna mencapai suatu tujuan tertentu, maka 

semakin besar pula dana/uang yang diperlukan. Kenyataan seperti itu 

dilingkungan suatu organisasi memerlukan perhatian khusus dan serius dari setiap 

pimpinan dan semua personel di lingkungannya. Masalah yang dihadapi oleh 

setiap organisasi bukan saja mengenai penggunaannya agar berdaya dan berhasil 

guna secara maksimal.  

Dari segi pengelolaan yang sering juga disebut administrasi keuangan dalam 

arti luas, terkandung pengertian pengaturan dan penetapan kebijakan dalam 

pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan semua tugas-tugas 
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pokok sebagai volume kerja organisasi, agar tujuannya dapat diwujudkan secara 

efektif dan efisien. Di dalamnya terdapat unsur-unsur dari fungsi primer 

administrasi, khususnya atau yang dominan diantaranya adalah perencanaan, 

pelaksanaan dan kontrol yang memuat pengertian pertanggung jawaban 

2.8 Konsep Dasar Pengembangan Sistem Dengan Web Engineering 

2.8.1 Pengertian Web Engineering 

Rekayasa Web (WebE) concerned dengan pembentukan dan penggunaan 

suara , teknik, dan prinsip-prinsip manajemen ilmiah dan disiplin dan pendekatan 

sistematis untuk keberhasilan pengembangan, penyebaran, dan pemeliharaan 

Sistem berbasis web berkualitas tinggi dan aplikasi (Pressman 770). 

Alur kerja dari metode web engineering adalah sebagai berikut: 

 

(Sumber : Pressman 770) 

Gambar 2.1. Alur Kerja Rekayasa Web 

2.8.2 Fase dan Tahapan Pengembangan 

a. Formulasi (Formulation) 

Tahapan ini berfungsi untuk  merumuskan siapa yang akan menggunakan 

apliaksi, mengapa aplikasi dibuat, dan tujuan yang ingin dicapai dari aplikasi 

berbasis web. 
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Secara umum, dua kategori gol diidentifikasi: 

1) Tujuan Informational. Menunjukkan niat untuk menyediakan konten yang 

spesifik dan atau informasi kepada pengguna akhir. 

2) Tujuan aplikatif. Menunjukkan kemampuan untuk melakukan beberapa 

tugas dalam Webapp. 

b. Perencanaan (Planning) 

Kegiatan penjadwalan perencanaan  yang digunakan untuk menghitung 

pengembangan proyek aplikasi dan mendefinisikan jadwal pengembangan proyek. 

c. Analisis (Analysis) 

Empat jenis analisis yang dilakukan selama Web: 

1) Analisis isi. Spektrum penuh konten yang akan diberikan oleh WebApp 

diidentifikasi. Konten termasuk teks, grafik dan gambar, video dan data 

audio. 

2) Analisis interaksi. Cara di mana pengguna berinteraksi dengan WebApp 

dijelaskan secara rinci. 

3) Analisis fungsional. Skenario penggunaan (use-case) dibuat sebagai 

bagian dari analisis interaksi menentukan operasi yang akan diterapkan 

untuk webapp konten dan menyiratkan fungsi pengolahan lainnya. Semua 

operasi dan fungsi dijelaskan secara rinci. 

4) Analisis konfigurasi. sejauh mana database akan digunakan untuk 

menghasilkan konten) untuk webapp harus diidentifikasi pada tahap ini. 

d. Rekayasa (Engineering) 

1) Perancangan isi dan produksi 

Sebagaimana menurut (Pressman 776), Kegiatan rekayasa 

menggabungkan dua tugas paralel digambarkan di sisi kanan dari Gambar 

29.2. Desain konten dan produksi adalah tugas-tugas yang dilakukan oleh 

anggota non-teknis dari tim webe. Tujuan dari tugas ini adalah untuk 

merancang, memproduksi, dan atau mengakuisisi seluruh teks, grafik, 

audio, dan konten video yang untuk menjadi terintegrasi ke dalam yang 

webapp. 
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2) Perancangan arsitektur 

Desain arsitektur untuk sistem berbasis web dan aplikasi berfokus pada 

definisi dari struktur hypermedia keseluruhan dari WebApp dan aplikasi 

desain pola dan template yang konstruktif untuk mengisi struktur (dan 

mencapai reuse). Sebuah aktivitas paralel, yang disebut desain konten, 

berasal dari keseluruhan struktur dan tata letak rinci konten informasi 

yang akan disajikan sebagai bagian dari webapp. 

3) Perancangan navigasi 

Sebagaimana menurut (Pressman 783). Setelah arsitektur WebApp telah 

ditetapkan dan komponen (halaman, script, applet, dan fungsi pengolahan 

lainnya) arsitektur telah diidentifikasi, perancang harus menentukan jalur 

navigasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses WebApp 

konten dan layanan. Untuk mencapai hal ini, perancang harus (1) 

mengidentifikasi semantik navigasi untuk pengguna yang berbeda dari 

situs dan (2) menentukan mekanisme (Sintaks) mencapai navigasi 

4) Perancangan antarmuka 

Sebagaimana menurut (Pressman 785). Antarmuka pengguna WebApp 

adalah "kesan pertama." nya Terlepas dari nilai isinya, kecanggihan 

kemampuan dan jasa pengolahan, dan secara keseluruhan Manfaat dari 

WebApp sendiri, antarmuka yang dirancang buruk akan mengecewakan 

potensi pengguna dan mungkin, pada kenyataannya, menyebabkan 

pengguna untuk pergi ke tempat lain. 

e. Implementasi dan pengujian 

pengujian adalah proses berolahraga software dengan maksud mencari (dan 

akhirnya mengoreksi) kesalahan. Filosofi dasar ini tidak tidak berubah untuk 

webapps. Bahkan, karena system berbasis web dan aplikasi berada pada jaringan 

dan beroperasi dengan banyak sistem operasi yang berbeda browser, platform 

perangkat keras, dan protokol komunikasi, mencari kesalahan mewakili tantangan 

besar bagi insinyur Web. Pendekatan untuk pengujian webapp mengadopsi 

prinsip-prinsip dasar untuk semua pengujian perangkat lunak (Bab 17) dan 
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menerapkan strategi dan taktik yang telah direkomendasikan untuk system 

berorientasi objek. 

f. Evaluasi oleh Konsumen (Customer Evaluation) 

Sesuatu kegiatan akhir dari siklus rekayasa web, akan menentukan apakah 

web yang telah selesai dibuat tersebut sesuai dengan yang diinginkan. Jika 

aplikasi web belum sesuai dengan yang diinginkan, maka proses rekayasa web 

akan terus dilakukan. 

2.9 ERD (Entity Relationship Diagram) 

ERD adalah gambar atau digram yang menunjukkan informasi dibuat, 

disimpan, dan digunakan dalam sistem bisnis. Entitas biasanya menggambarkan 

jenis informasi yang sama. Dalam entitas digunakan untuk menghubungkan antar 

entitas yang sekaligus menunjukkan hubungan antar data. Pada akhirnya ERD 

bisa juga digunakan untuk menunjukkan aturan-aturan bisnis yang ada pada 

sistem informasi yang akan dibangun. 

Bagaimana menggunakan ERD untuk menunjukkan aturan bisnis? Ada 

berapa point yang bisa dilihat untuk menjawab pertanyaan ini: 

a. Aturan bisnis adalah batasan yang harus diikuti ketika sistem beroperasi. 

b. Simbol ERD hanya menunjukkan satu intance dari entitas harus ada sebelum 

intance lain dari suatu entitas. Sebagai contoh seorang dokter harus ada 

sebelum perjanjian ketemu dengan dokter yang dibuat. 

c. Simbol ERD dapat menujukkan ketika salah satu intance dari suatu entitas 

dapat direlasikan dengan satu anggota atau lebihdari etitas lainnya. Sebagai 

contoh satu dokter bisa memiliki banyak pasien, satu pasien bisa jadi hanya 

memiliki satu pasien utama. 

d. Simbol ERD juga menunjukkan ketika eksistensi dari suatu intance dalam 

suatu entitas adalah operasional untuk sebuah relasi dengan intance lain dari 

suatu entitas. Sebagai contoh, pasien mungkin memiliki atau mungkin tidak 

memiliki biaya asuransi ( Hanif 121). 
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Berikut merupakan elemen-elemen dari ERD yang dijelaskan pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 2.1 Elemen-elemen ERD 

 IDEF1X CHEN 
Information 

Engineering 

Entitas: 

Orang, tempat, 
atau benda 
memiliki nama 
tunggal ditulis 
dengan huruf 
besar berisi 
lebih dari satu 
instance. 

 

ENTITY-NAME 

 
 
ENTITY-NAME 
 

 
 
ENTITY-NAME 
 

Atribute: 

Properti dari 
entitas harus 
digunakan oleh 
minimal satu 
proses bisnis 
dipecah dalam 
detail 

 

ENTITY-NAME 

 

 

Atribute-name

 

 
 
ENTITY-NAME 

Relationship: 

Menunjukkan 
hubungan antar 
dua entitas 
dideskripsikan 
dengan kata 
kerja memiliki 
modalitas (null/ 
not null) 
memiliki 
kardinalitas (1.1, 
1:N atau M:N) 

 

 

 

Relationship-name 

 

 

Relationship-
Name

 

 

 

 

Relationship-name 

 

Identifier 
Identifier 

 

Atribut-name 

Atribut-name 

Atribut-name 

 

 

Atribut-name 

Atribut-name 

Atribut-name 
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Keterangan: 

Entitas bisa berupa orang, kejadian, atau benda dimana data akan 

dikumpulkan. Untuk menjadi sebuah entitas, suatu object harus menampilkan 

beberapa kali event. Sebagai contoh, jika sebuah firma hanya memiliki satu 

gudang, maka gudang bisa menjadi intensitas. Tetapi jika perusahaan memiliki 

banyak gudang, maka gudang bisa menjadi intance suatu entitas jika perusahaan 

ingin menyimpan data untuk setiap anggotadari gudang. 

Atribut: 

a. Informasi yang diambil tentang sebuah entitas. 

b. Hanya yang digunakan oleh organisasi yang dimasukkan dalam model. 

c. Nama atrubut harus merupakan kata benda. 

d. Kadang nama entitas diletakkan didepan nama atribut untuk ketelitian. 

Identifier: 

a. Satu atau lebih atribut dapat menjadi identifier identitas, yang secara unik 

mengudentifikasi setiap anggota dari entitas. 

b. Identifier gabungan terdiri dari beberapa atribut. 

c. Identifier bisa saja artifisial, seperti dengan membuat nomor ID. 

d. Identifier tidak akan dikembangkan sampai fase desain. 

Relationships: 

a. Hubungan antar entitas. 

b. Entitas pertama dalam relationships disebut entitas induk, entitas kedua 

disebut entitas anak. 

c. Relationship harus memiliki nama yang berupa kata kerja. 

d. Relationship berjalan dua arah. 

  Kardinalitas: 

a. Kardinalitas mengacu pada beberapa kali intance dari suatu entitas dapat 

berelasi dengan intance lain di entitas yang berbeda. 
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b. Satu intance dalam satu entitas mengacu pada satu dan hanya satu intance 

pada entitas lainnya (1:1). 

c. Suatu intance dalam satu entitas mengacu ke satu atau lebih unstance yang 

berelasi (1:N). 

d. Satu atau lebih intance dalam suatu entitas mengacu pada satu atau lebih 

intance pada entitas yang berelasi (M:N).   

2.10 DFD (Data Flow Diagram) 

Pemodelan proses adalah cara formal untuk menggmbarkan bagaimana 

bisnis beroperasi. Mengilustrasikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan 

bagaimana data berpindah diantara aktivitas-aktivitas itu. Ada banyak cara untuk 

mempresentasikan proses model. Cara yang populer adalah dengan menggunakan 

data flow diagram (DFD). Ada dua jenis DFD, yaitu DFD logis dan DFD fisik. 

DFD logis menggambarkan proses tanpa menyarankan bagaimana mereka akan 

dilakukan, sedangkan DFD fisik menggambarkan proses model ( Hanif 105). 

Ada empat elemen yang menyusun suatu DFD, yaitu: 

e. Proses 

Aktivitas atau fungsi yang dilakukan untuk alasan bisnis yang spesifik, biasa 

berupa manual maupun terkomputerisasi. 

f. Data Flow 

Suatu data tunggal atau kumpulan logis suatu data, selalu diawali atau 

berakhir pada suatu proses. 

g. Data Store 

Kumpulan data yang disimpan dengan cara tertentu. Data yang mengalir 

disimpan dalam data store. Aliran data di-update atau ditambah ke data store. 

h. External entity  

Orang, organisasi, atau sistem yang berada diluar sistem tetapi berinteraksi 

dengan sistem. 

 Berikut adalah tabel elemen-elemen pada DFD, antara lain: 

Tabel 2.2 Elemen-elemen pada DFD 
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Elemen DFD 
Field tipikal yang 
biasa digunakan 

Simbol gene and 
sarson 

Simbol De 
Marco and 

Jordan 

Setiap proses 
memiliki: 
Nomor  
Nama 
Deskripsi proses 
Satu/>output 
Data Flow 
Satu/>input 
flow 

Label(nama) 
Type(proses) 
Deskripsi 
Nama proses 

  
 

No proses

Nama proses
 

Setiap DFD 
memiliki: 
Nama 
Deskripsi 
Satu/>koneksi 
Ke suatu proses 

Label 
Type 
Deskripsi 
Alias 
Komposisi 
(Deskripsi dari 
elemen-elemen 
data)  

 
 

Nama  

 
 

Nama  

Setiap Data 
Store memiliki: 
Nomor 
Nama 
Deskripsi 
Satu/>input 
Data Flow 
Satu/>output 
Data Flow 
 

Label 
Type 

Deskripsi 
Alias  
Komposisi 
Catatan  

 
 
 

 

 

 

 

Setiap entitas 
eksternal 
memiliki  
Nama 
Deskripsi  

Label 
Type 

Deskripsi 
Alias 
Deskripsi entitas 
 

  
 

 
 

Nama 

Nama entitas Nama entitas 
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2.11 Database dan DBMS 

2.11.1 Peranan Basis Data 

Menurut (Kadir 482), basis data (database) memiliki peran yang sangat 

penting dalam perusahaan. Informasi dapat diperoleh dengan cepat berkat data 

yang mendasarinya telah disimpan dalam basis data. Sebagai contoh, mekanisme 

pengambilan uang pada ATM (anjungan tunai mandiri) sesungguhnya didasarkan 

pada pengambilan keputusan yang didasarkan pada basis data. Pertama, sistem 

akan memvalidasi keabsahan pemilik kartu dengan memeriksa password yang 

diberikan oleh orang tersebut. Dalam hal ini password yang diketikkan akan 

dicocokkan dengan password pada basis data. Jika sama langkah berikutnya akan 

dilaksanakan, yaitu memeriksa saldo uang yang tercatat dibasis data terhadap 

jumlah uang yang diambil. Jika memenuhi syarat, uang akan dikeluarkan oleh 

mesin. Basis data pula memungkinkan aplikasi semacam KRS online 

diimplementasikan, yang memungkinkan mahasiswa mengisi data pengambilan 

mata kuliah melalui internet. 

Sejauh ini basis data tidak hanya berguna pada tataran perusahaan, 

melainkan juga untuk keperluan pribadi. Dengan menggunakan perangkat lunak 

basis data seperti microsoft access, seseorang dapat mengelola data menjadi 

urusan pribadi, seperti data telepon dan data belanja bulanan, dan jika diperlukan 

segala informasi dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. 

2.11.2 Struktur Data dan Basis Data 

Telah diketahui bahwa secara fisik data disimpan dalam bentuk kumpulan 

bit dan direkam dengan basis track di dalam media penyimpanan eksternal. Dalam 

prakteknya, untuk kemudahan dalam mengakses data, data disusun dalam suatu 

struktur logis. 

Basis data adalah suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling 

terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. Sebagai 

contoh, basis data akademis mengandung tabel-tabel yang berhubungan dengan 

data mahasiswa, data jurusan, data mata kuliah pada suatu semester, dan data nilai 

yang diperoleh mahasiswanya ( kadir 484). 
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2.11.3 DBMS 

DBMS (Database Management System) adalah sistem yang secara khusus 

dibuat untuk memudahkan pemakai dalam mengelola basis data. Sistem ini dibuat 

untuk mengatasi kelemahan sistem pemrosesan yang berbasis berkas. 

Pada pendekatan yang berbasis berkas, umumnya perancangan sistem 

didasarkan pada kebutuhan individual pemakai, bukan berdasarkan kebutuhan 

sejumlah pemakai. Setiap kali terdapat kebutuhan baru dari seorang pemakai, 

kebutuhan segera diterjemahkan kedalam program komputer. Akibatnya 

kemungkinan besar setiap program aplikasi menuliskan data tersendiri. Sementara 

itu ada kemungkinan data yang sama juga terdapat pada berkas-berkas lain yang 

digunakan oleh program aplikasi lain ( kadir 484). 

2.12 Perangkat Lainnya 

Samja Dipraja dalam bukunya yang berjudul untuk Pemula Dan Orang 

Awam Panduan Praktis Membuat Website Gratis (2013), Dalam dunia maya 

(internet) kita mengenal beberapa istilah tentang web, www, website, web pages, 

dan homepage. Bagi orang awam, istilah tersebut bisa saja diartikan sama, namun 

jika dilihat dari definisinya istilah-istilah tersebut mempunyai arti yang berbeda. 

WWW (word wide web) adalah kumpulan web server dari seluruh dunia 

yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk digunakan bersama. 

Web adalah fasilitas hypertext yang mampu menampilkan data berupa teks, 

gambar, suara, animasi, dan multimedia. Data-data tersebut saling terkaitdan 

berhubungan satu dengan yang lainnya. Untuk membaca data tersebut diperlukan 

sebuat web browser seperti internet explorer, opera, mozilla firefox, google 

chrome dan lain sebagainya. 

Website (situs web) adalah tempat penyimpanan data dan informasi 

berdasarkan topik tertentu. Diibaratkan website ini seperti buku yang berisi topik 

tertentu. 

Web pages (halaman web) adalah sebuah halaman khusus dari situs web 

tertentu. Diibaratkan halaman web ini seperti halaman khusu dari buku. 



19 

 

 

 

Homepage adalah sampul halaman yang berisi daftar isi atau menu dari 

sebuah situs web. 

Website pada intinya adalah hasil dari rangkain program yang tersusun 

secara sistematis/terstruktur, dan dasar pemograman web adalah HTML (Hypertext 

Markup Language). 

2.12.1 PHP 

Menurut Lukmanul Hakim dalam bukunya yang berjudul Rahasia Inti 

Master PHP Dan Mysqli (Improved) tahun 2004, PHP singkatan dari Personal 

Home Page adalah bahasa pemograman yang digunakan untuk membuat aplikasi 

web. 

Aplikasi web adalah aplikasi yang berjalan di web, contohnya website, 

email, e-learning, e-Banking, e-Library, toko dan katalog online, lelang online, 

sistem informasi, social media, game online, search engine, SMS gateway, cloud 

computing, mobile web, inventory, radio dan tv streaming. Contoh aplikasi web 

yang familiar ada facebook, twitter, blogspot, ebay, wikipedia, wordpress, joomla, 

google, googlemaps, google play (android), pinterest, instagram, youtube, 

linkenin, amazon.com, kaskus, detik.com. intinya dengan PHP, kita bisa membuat 

aplikasi apa saja yang bisa diakses oleh siapa saja yang menggunakan internet. 

Kelebihan dari PHP: 

a. Free (gratis), PHP bersifat open source, sehingga kita bebas 

menggunakan PHP tanpa harus membayar. 

b. Lintas flatform. PHP dapat dijalankan pada sistem operasi apapun, 

seperti linux, windows, openBSD, freeBSD, mac OS, solaris dan lain-lain. 

c. Didukung beberapa web server handal, seperti apache, ISS (windows), 

xitami, lighttpd, omnisecure, webweaver, sambar server dan lain-lain. 

d. Mampu koneksi dengan berbagai database, baik yang gratisan maupun 

seperti MySql, Ms. Sql Server, Ms. Access, Oracle, PostgreSql, Interbase, 

SQLite, dBase, Informix, IBM DB2, ODBC dan lainnya. 

e. Memiliki tingkat akses paling cepat dibanding pemograman web 

lainnya. 
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2.12.2 MySql 

 MySQL adalah system manajemen database SQL yang sifatmya open 

source (terbuka) dan paling banyak digunakan saat ini. Sistem database MySQL, 

mampu mendukung beberapa fitur seperti multithreaded, multi-user, dan SQL 

database management system (DBMS) (Mundzir 250). 

2.12.3 Xampp 

XAMPP adalah paket program web lengkap yang dapat anda pakai untuk 

belajar pemrograman web, khususnya PHP dan MySQL (Bunafit 1). 

2.12.4 PHP Myadmin 

  PhpMyAdmin adalah aplikasi manajemen database server MySQL berbasis 

web. Dengan aplikasi PhpMyAdmin kita bisa mengelola database sebagai root 

(pemilik server) atau juga sebagai user biasa, kita bisa membuat database baru, 

mengelola database baru, mengelola database dan melakukan operasi perintah-

perintah database secara lengkap (Bunafit 15). 

2.12.5 SMS Gateway 

Menurut Wahana Komputer dalam bukunya yang berjudul Mudah 

Membuat Aplikasi SMS Gtaeway Dengan Codelgniter (2014), SMS Gateway 

adalah suatu flatform yang menyediakan mekanisme untuk mengirim dan 

menerima SMS. SMS Gateway dapat berkomunikasi dengan perangkat lain yang 

memiliki SMS platform untuk menghantar dan menerima pesan SMS dengan 

sangat mudah. Hal ini dimungkinan karena SMS gateway juga dibekali tampilan 

antarmuka yang mudah dan standar. Penggunaan SMS gateway ini mungkin sudah 

sering anda jumpai namun tidak anda sadari. Misalnya pada aplikasi web yang 

telah menggunakan SMS sebagai media konfirmasi keanggotaan, konter pulsa, 

acara pengundian di televisi, layanan sms premium, pemberitahuan dari provider 

layanan komunikasi, dll. Fitur yang biasa ditemukan pada SMS Gateway antara 

lain: 

a. Auto Reply 
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Fitur ini biasa dijumpai pada program “ketik REG”. Pada progrma tersebut 

anda diwajibkan mendaftar terlebih dahulusebelum dapat menikmati layanan 

yang sitawarkan format sms pada saat mendaftar juga telah ditetapkan. Jika 

format sms yang dikirim salah, anda akan mendapat balasan bahwa format 

yang anda kirimkan salah. 

b. Pengiriman masal/broadcast message 

Fitur pengiriman masal ini sudah banyak disediakan pada model handphone 

sekarang. Namun pada fitur tersebut masih terdapat kekurangan, yaitu sms 

yang dikirim haruslah sama. Jika anda ingin mengirim sms kebanyak orang 

sekaligus menyebutkan nama mereka di dalam sms anda, hat tersebut tidak 

dapat dilakukan. Dengan aplikasi SMS gateway hal itu dapat dilakukan. 

c. Pengiriman terjadwal 

Fitur ini memungkinkan anda mengirimkan SMS pada waktu yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Fitur ini biasa digunakan pada ucapan selamat ulang 

tahun maupun sebagai pesan singkat. 

 Untuk menjalankan SMS gateway, kebutuhan perangkat keras yang wajib 

anda sediakan antara lain: 

a. PC atau notebook,  digunakan untuk menjalankan program SMS gateway. 

b. Sebuah ponsel/modem, digunakan sebagai media komunikasi sms.  

c. Kartu GSM atau CDMA. Sebagai penghubung modem dengan perangkat 

komputer. 

Untuk membuat SMS gateway, dibutuhkan beberapa perangkat lunak 

pendukung, yaitu: 

a. Web server dibutuhkan karena program SMS gateway yang akan dibuat 

adalah berbasis web. Jadi SMS gateway yang akan dibuat ini harus dipasang 

pada web server. 

b. Web browser digunakan untuk mengakses program SMS gateway berbasis 

web nantinya. 

c. Gammu adalah semacam service yang disediakan untuk membangun aplikasi 

SMS gateway. Gammu merupakan media penghubung antara komputer 
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dengan perangkat telepon untuk dapat digunakan mengirim/menerima sms. 

Selain sms, gammu juga dapat digunakan untuk mngirim/menerima MMS dan 

backup/restore phonebook. Gammu adalah nama program yang akan 

digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat telepon atau modem. 

2.13 Tinjauan Pustaka 

Sebagai bahan perbandingan dalam penelitian sistem informasi pada hotel 

diantaranya dikemukakan oleh Maria Agustin (2012) dengan judul analisis dan 

perancangan sistem informasi reservasi hotel. Dalam penelitian tersebut hanya 

membahas mengenai proses reservasi yang dilakukan pelanggan berbasis desktop. 

Selanjutnya dikemukakan oleh Lia Kusuma Wardani, Bambang Eka 

Purnama dan Uly Wardati (2012) dengan judul pembangunan sistem informasi 

pada hotel Graha Prima Pacitan. Pada penlitian tersebut sistem infromasi reservasi 

hanya berbasis desktop. 

Selanjutnya dikemukakan oleh Anjar Priyadna (2012) dengan judul 

pembuatan sistem resgistrasi kamar hotel berbasis website pada hotel Graha Prima 

Pacitan. Pada penelitian tersebut hanya membahas menegenai pemesanan kamar 

pada hotel Graha Prima namun konfirmasi dilakuakan melalui telepon. 

Atas dasar perbandingan itulah saya mengembangkan sistem informasi 

reservasi dan pengelolaan keuangan pada Hotel De’Premium Palembang berbasis 

Web dan SMS gateway yang tidak hanya membahas pemesanan kamar hotel 

namun juga dilengkapi dengan proses pengeloaan keuangan berupa pemasukan 

dan pengeluaran hotel dan waterboom. 
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BAB III 

ANALISIS DAN DESAIN 

3.1 Sejarah Hotel De’Premium Palembang 

3.1.1 Gambaran Umum Hotel De’Premium Palembang 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak  Dian Pranata Sitepu, 

M.kom   selaku wakil direktur hotel, De’Premium merupakan hotel berbintang 

dua di Palembang yang dilengkapi dengan fasilitas Spa, Waterboom &  Family 

Karaoke, dengan konsep hiburan keluarga  terpadu. Hotel De’Premium 

diresmikan pada  desember 2012 di Griya Agung Palembang Sumatera Selatan, 

berdasarkan surat ijin Menteri pariwisata dan ekonomi Palembang  Nomor 

503/SITU.R/2585/KPPT/2012 tentang ijin tempat usaha. 

Hotel ini diberi nama De’Premium yang berarti prima, pemilik berharap 

hotel ini akan terus dapat mengembangkan sayap hingga menjadi pesaing hotel-

hotel berbintang lainnya. Berlokasikan di Jln.Soekarno Hatta RT.006, RW.009 

kelurahan siring agung kecamatan ilir barat 1 Palembang. 

Hotel ini memiliki fasilitas kamar hingga 130 kamar yang terdiri dari 

standard room, superior room, deluxe, suite room, serta fasilitas spa, karaoke, dan 

ruang convention center dengan kapasitas meeting room 100 orang, hingga 2000 

orang. Hotel ini memiliki ruang parkir hingga 500 mobil.  

Hotel yang sedang merintis menuju perubahan dari hotel berbintang dua 

menuju hotel berbintang tiga, saat ini sedang banyak melakukan pembenahan, 

baik dari segi kepegawaiannya, sistem kerja dihotel dan sebagainya 

3.1.2 Visi, Misi dan Tujuan 

a. Visi 

1) Memiliki para pelanggan setia yang membuat kita menjadi pilihan   

pertama mareka. 

2) Menjadi pemimpin pasar sebagai tujuan kita dimana saja kita menjalankan 

usaha. 
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3) Memperkuat nama/merk kita untuk membangun landasan yang kokoh guna   

mengembangkan usaha kita dan terus menerus  memperoleh para 

pelanggan baru dan para investor. 

4) Merekrut dan mempertahankan orang-orang terbaik yang bermotivasi untuk 

mendapatkan kesetiaan pelanggan. 

5) Mencapai laba dan penghargaan di industri. 

b. Misi  

1) Meningkatkan kualitas produk dan mutu pelayanan dengan sasaran 

memberikan kepuasan kepada pelanggan. 

2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar menjadi terampil dan 

memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik guna 

memberi kepuasan bagi pelanggan dengan cara profesional dan proaktif 

dalam menghadapi perubahan tuntutan masyarakat yang makin canggih dan 

lingkungan yang kompetitif. 

3) Mempercepat pengembangan hotel menjadi unit bisnis yang profesional, 

produktif, dan efisien yang unggul dalam suasana persaingan yang semakin 

meningkat. 

c. Tujuan 

1) Menciptakan lapangan pekerjaan dan pengembangan karir khususnya bagi 

masyarakat Palembang.  

2) Membantu usaha pendidikan latihan, khususnya perhotelan untuk 

mengembangkan usahanya. 

3) Meningkatkan pendapatan daerah Palembang.  

4) Menyediakan tempat menginap yang nyaman bagi para pendatang 
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3.1.3 Struktur Organisasi 

H.SOFYAN SITEPU,SH,M.Pd

DIREKTUR

DIAN PRANATA SITEPU,M.Kom

WAKIL DIREKTUR

HJ.MAIMUNNAH SITORUS,M.Pd

BENDAHARA

RIZKI AMELIA, SE

PERSONALIA

OKTARINA,SPSI

ADMINISTRASI

ROSMINI,SE

MGR.MARKETING

M. RIZAL 

TEKNISI

JUNED

BELL BOY

NABILA NUR HIDAYAH

RECEPTIONIST

ADI IRAWAN

DOOR MAN

AKIP

BELL CAPTAIN

NURAINI & ULFA PUTRI

LAUNDRY

YANTO

CHEF

(Sumber: Data diperoleh dari Wakil Direktur Hotel De'Premium) 

ABDULLAH

OB

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Hotel De’Premium Palembang 

3.1.4 Job Deskripsi 

a. Direktur 

Tugas dan wewenang: 

1) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang 

administrasi keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan. 

2) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan peralatan 

perlengkapan. 

3) Merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan serta 

pembelanjaan dan kekayaan perusahaan. 

4) Mengendalikan uang pendapatan. 
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5) Memimpin rapat umum, dalam hal: untuk memastikan pelaksanaan tata-

tertib; keadilan  dan kesempatan bagi semua untuk berkontribusi secara 

tepat; menyesuaikan alokasi waktu per item masalah; menentukan urutan 

agenda; mengarahkan diskusi ke arah konsensus; menjelaskan dan 

menyimpulkan tindakan dan kebijakan. 

b. Wakil Direktur 

Tugas dan wewenang: 

1) Membantu direktur dalam pembinaan disiplin pegawai. 

2) Memimpin mobilisasi pegawai dalam pelaksanaan kegiatan umum yang 

menyangkut kebersihan, kerapian areal dan perawatan/ perbaikan instalasi 

usaha. 

3) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan diatas 

perintah atasan. 

c. Bendahara 

Tugas dan wewenang:  

1) Mengatur pengelolaan keuangan (pemasukan) hotel. 

2) Mengatur pengelolaan keuangan (pengeluaran) hotel. 

3) Menerima bukti transaksi keuangan hotel. 

4) Membayar dan menerima uang dari transaksi hotel. 

5) Mencatat semua transaksi keuangan hotel. 

6) Bertanggung jawab membuat laporan pengeluaran dan pemasukan hotel. 

7) Bertanggung jawab atas semua transaksi keuangan hotel kepada direktur 

atau pimpinan hotel. 

d. Manager Marketing 

Tugas dan wewenang: 

1) Membuat strategi pemasaran dan penjualan. 

2) Bertanggung jawab atas publikasi atau periklanan hotel. 

3) Memperkenalkan hotel dan fasilitasnya sekaligus melakukan kotrak 

kerjasama kepada calon pengguna jasa hotel. 

4) Memastikan penjualan kamar memenuhi target. 
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5) Juga bertanggung jawab dalam mempertahankan hubungan dengan para 

pelanggan. 

e. Personalia 

Tugas dan wewenang : 

1) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, menghimpun dan 

menyimpan data pegawai, 

2) Memonitor kehadiran pegawai dengan membuat daftar hadir, kegiatan 

dinas luar. 

3) Menyiapkan bahan berupa data dan konduite pegawai dalam rangka 

pengusulan pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai. 

4) Menghitung, menyusun dan memeriksa kebenaran atas daftargaji/upah 

lembur dan pembayaran jenis lainnya untuk disetujui atasan. 

f. Administrasi 

Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan membawahi Kepala Sub 

Bagian Akunting, Kepala Sub Bagian Personalia. 

Tugas dan wewenang : 

1) Mengkordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan verifikasi data/lainya 

menyangkut  keuangan dan anggaran laporanoperasional dari bidang 

lainnya yang menyangkut keuangan dan anggaran. 

2) Mengkoordinasikan pelaksanaan program kepegawaian. 

3) Mengembangkan mutu dan keterampilan pegawai sesua dengan kebijakan 

yang telah ditetapkan. 

g. Teknisi 

Tugas dan wewenang : 

1) Melakukan perbaikan dan pemeliharaan instalansi 

2) Melaksanakan perbaikan dan perawatan jalan dan area. 

3) Menyiapkan pemakaian dan perawatan instalansi listrik, air dan 

komunikasi yang efektif dan efisien. 

h. Chef 

Tugas dan tanggung jawab: 

1) Menetapkan menu makanan dan minuman. 
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2) Membuat daftar anggaran menu makanan dan minuman. 

3) Bertanggung jawab membuat laporan anggaran berkaitan dengan 

konsumsi hotel. 

4) Mengatur dan mengarahkan kelancaran proses memasak. 

5) Mengatur dan mengarahkan kelancaran penyajian makanan dan minuman. 

i. Resepsionis 

Tugas dan wewenang : 

1) Menyambut tamu yang datang di front desk dengan ramah dan sopan. 

2) Melakukan pendaftaran tamu 

3) Mencatat uang deposit tamu untuk menginap 

4) Menangani tamu check-out 

5) Melayani penukaran mata uang asing ke mata uang lokal 

6) Memasukkan tamu yang sudah check-in dalam satu laporan harian. 

7) Menghitung dan bertanggung jawab atas uang transaksi selama staff 

tersebut bertugas pada hari tersebut.   

j. Bell Captain 

Tugas dan wewenang : 

1) Mengatur tugas setiap Bellboy 

2) Menerima dan menyimpan barang tamu yang dititipkan di concierge 

3) Mencatat dan membukukan setiap barang tamu yang telah disimpan di 

luggage room. 

4) Memastikan luggage room bersih dan teratur 

5) Mengontrol setiap barang yang disimpan atau masih berada di lobby 

mempunyai tanda pengenal/ pass nomor barang yang jelas. 

6) Mengatur Bellboy untuk menyiapkan trolley atau kendaraan barang dalam 

menjemput bus rombongan yang akan ke hotel. 

7) Mengarahkan semua Bellboy di setiap shift kerja. 

k. Bell Boy 

 Tugas dan wewenang : 

1) Menurunkan barang tamu dari mobil 

2) Membawakan barang tamu yang akan check-in 
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3) Mengantar barang tamu ke kamar tamu sesuai nomor kamarnya. 

4) Membantu membawakan barang tamu pada saat check-out darikamar ke 

lobby hotel untuk selanjutnya ke kendaraan tamu. 

5) Menyimpan barang tamu dengan tanda khusus (luggage tag) untuk tamu 

yang belum datang ke hotel atau tamu yang menitipkan barangnya di 

belldesk.   

l. Door Man 

Tugas dan wewenang : 

1) Menyambut dan membukakan pintu mobil tamu 

2) Memberikan salam untuk setiap tamu yang datang dengan ramah dan 

senyum. 

3) Menyapa dan membukakan pintu lobby hotel untuk tamu yang memasuki 

atau ke luar lobby. 

m. OB (Office Boy) 

Tugas dan tanggung jawab: 

1) Membersihkan dan merapikan hotel. 

2) Menyediakan minuman disetiap kamar hotel. 

3) Membantu melaksanakan tugas-tugas lain sesuai permintaan koordinator. 

n. Laundry 

Tugas dan wewenang: 

1) Bertanggung jawab atas kelancaran penerimaan dan pengembalian cucian 

tamu dari luar hotel. 

2) Menerima cucian kotor dari tamu hotel. 

3) Menerima pakaian yang disetrika saja. 

4) Mengatur cucian tamu yang sudah selesai tapi belum diambil pada rak atau 

gantungan. 

5) Menangani pembayaran ongkos cucian. 

6) Membuat laporan pendapatan keuntungan laundry 
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3.2 Formulasi (Formulation) 

Sebagaimana menurut Pressman, Powell [POW98] : 777, menunjukkan 

serangkaian pertanyaan yang harus dijawab di awal dari langkah perumusan, 

yakni : apa motivasi utama untuk webapp?, mengapa webapp yang diperlukan?, 

siapa yang akan menggunakan webapp itu? Tujuan Pembuatan Sistem 

Tujuan yang ingin dicapai bisa dibedakan menjadi dua kategori, yaitu: 

3.2.1 Tujuan bersifat informative 

Tujuan pembuatan web ini secara informatif yaitu, untuk mempermudah 

customer memperoleh informasi mengenai reservasi hotel kapanpun dan 

dimanapun. Mempermudah resepsionis memperoleh informasi mengenai reservasi 

oleh customer. Mempermudah bendahara memperoleh informasi mengenai 

transaksi pemasukan dan pengeluaran keuangan hotel. Mempermudah pimpinan 

memperoleh informasi mengenai laporan keuangan hotel beserta grafik omsetnya. 

3.2.2 Tujuan bersifat aplikatif (Applicative goals). 

Tujuan pada pembuatan web ini yaitu, sistem memiliki kemampuan untuk 

melakukan fungsi yang dibutuhkan user, misalnya melakukan reservasi secara 

oline. Kemudian fungsi berikutnya yakni bendahara menginputkan pengeluaran 

keuangan hotel dan laporan bisa langsung dicetak. 

3.2.3 Batasan pengembangan sistem 

a. Proses reservasi pada Hotel De’Premium Palembang serta input pengeluaran 

belanja kebutuhan operasional hotel dan perawatan waterboom. 

b. Cetak laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan hotel De’Premium 

Palembang. 

3.2.4 Analisis kebutuhan 

a. Analisis kebutuhan perangkat keras 

Perangkat keras yang digunakan yaitu: processor intel(R) coleron(R) CPU N 

2815 1.86 GHz, hardisk 500 GB, RAM 2 GB, printer, mouse, modem 

vodafone dan flasdisk kingstone 4 GB. 
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b. Analisis kebutuhan perangkat lunak 

Windows 8.1 pro, xampp, adobe deramweaver dan google chrome. 

3.2.5 Sistem yang sedang berjalan 

a. proses reservasi yang sedang berjalan. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan receptionist, maka peneliti 

dapat mengidentifikasi sistem yang sedang berjalan reservasi pada hotel 

De’Premium yakni customer datang ke hotel menemui receptionist untuk 

memesan kamar, melakukan check in, menentukan tanggal check out lalu 

receptionist mencatat kwitansi pembayaran. Customer membayar kamar yang 

akan disewa kepada receptionist. Receptionist menerima uang  sewa, lalu 

memberikan kwitansi serta kunci kamar yang telah disewa. Setelah itu customer 

bisa menempati kamar yang telah disewa. 

 

Gambar 3.2.  Activity Diagram Untuk proses reservasi yang sedang berjalan 
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b. Proses perekapan pemasukan keuangan yang sedang berjalan 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bendahara, maka 

peneliti mengidentifikasi proses perekapan pemasukan keuangan yang sedang 

berjalan yakni: resepsionis memberikan uang dan kwitansi transaksi reservasi 

kepada bendahara, bendahara menerima uang dan kwitansi, merekap kwitansi 

tersebut, lalu membuat laporan pemasukan reservasi dan memberikan laporan 

tersebut kepada direktur hotel De’Premium. 

 

 

Gambar 3.3. Activity Diagram proses perekapan pemasukan keuangan  yang 

sedang berjalan. 

c. Proses perekapan pembayaran PLN, PDAM, Telkom yang sedang berjalan 

Dari hasil wawancara dengan bagian bendahara, maka peniliti 

mengidentifikasi proses perekapan pembayaran PLN, PDAM, Telkom yang 

sedang berjalan yakni: bendahara mengecek pembayaran PLN, PDAM, Telkom. 

Lalu melakukan pembayaran secara online. Bendahara mencatat bukti 



33 

 

 

 

pembayaran PLN, PDAM, Telkom. Lalu membuat laporan pembayaran tersebut 

dan memberikan laporan pembayaran PLN, PDAM, Telkom kepada direktur. 

 

 

Gambar 3.4. Activity Diagram proses perekapan pembayaran PLN, PDAM, 

Telkom yang sedang berjalan. 

d. Proses penggajian yang sedang berjalan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian bendahara hotel, maka 

peneliti mengidentifikasi proses penggajian yang sedang berjalan yaitu, bagian 

administrasi mencatat data karyawan dan memberikannya kepada bendahara. 

Bendahara mencatat laporan penggajian berdasarkan data karyawan lalu membuat 

tanda terima gaji. Karyawan menerima gaji dari bendahara dan menandatangani 

tanda terima gaji. 
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Gambar 3.5. Activity Diagram proses penggajian yang sedang berjalan. 

e. Proses pengeluaran keuangan (operasional) yang sedang berjalan. 

Berdasarkan wawancara dengan bagian bendahara, maka proses 

pengeluaran keuangan  (operasional) yang sedang berjalan yakni: personalia 

menginformasikan pembelian/perawatan (barang/jasa) kepada bendahara. 

Bendahara menerima permintaan tersebut dan mengeluarkan dana. Personalia 

menerima dana dan melakukan pembelian pembelian/perawatan (barang/jasa) 

yang dibutuhkan, lalu memberikan kwitansi pembayarannya kepada bagian 

bendahara. Bendahara membuat laporan transaksi pengeluaran operasional 

tersebut dan memberikan laporan kepada direktur. 
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Gambar 3.6. Activity Diagram proses pengeluaran keuangan (operasional)  yang 

sedang berjalan. 

3.3 Perencanaan (Planning) 

Tahapan selanjutnya setelah formulasi adalah perencanaan. Tahap ini 

berisi jadwal penelitian. Adapu jadwal penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Jadwal penelitian 

No. Kegiatan 
Juli Agustus September oktober 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Formulation                 
2 Planning                 
3 Analysis                 
4 Engineering                 
5 Page geneation 

and testing 
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Pada tabel 3.1 dijelaskan bahwa tahapan formulasi dilakukan dari awal 

hingga minggu ketiga bulan juli. Tahap perencanaan dilakukan pada minggu 

keempat dibulan juli. Tahap analisis dilakukan pada minggu kedua dibulan 

agustus hingga awal bulan september. Tahap rekayasa dilakukan pada awal bulan 

september. Setelah proses rekayasa, tahapan selanjutnya adalah pembuatan 

halaman web serta pengujian yakni dari akhir bulan september hingga bulan 

oktober. 

3.4 Analisis (Analysis) 

Analisis yang digunakan pada rekayasa web dilakukan dari empat sisi, 

yaitu: 

3.4.1 Analisis isi (content analysis) 

Pada halaman utama terdapat informasi mengenai hotel. Terdapat pula 

menu reservasi dan konfirmasi untuk customer, pada menu konfirmasi customer 

akan mengupload gambar kwitansi berupa jpg. Kemudian pada halaman 

resepsionis terdapat menu check in, check out, kemudian menu konfirmasi dan 

input pengeluaran waterboom. Pada halaman bendahara terdapat menu berupa 

input pengeluaran, input data karyawan, dan gaji karyawan.  

3.4.2 Analisis interaksi (interaction analysis) 

Pada tahapan interaksi akan digambarkan dengan menggunakan data flow 

diagram. Berikut ini merupakan gambaran digaram konteks dari sistem informasi 

reservasi dan pengelolaan keuangan pada hotel De’Premium Palembang. 

Pada perancangan sistem informasi reservasi dan pengelolaan keuangan 

terdapat lima entitas yakni; customer, admin, resepsionis, bendahara dan direktur. 

Customer bisa melakukan input data reservasi dan konfirmasi pembayaran 

reservasi. Admin melakukan input data kamar, data karyawan, data gedung 

convention center, dan data ruang serbaguna. Resepsionis melakuka input data 

check in, check out , input data transaksi penyewaan ruang serbaguna, convention 

center, dan waterboom. Bendahara melakukan input data transaksi pengeluaran 

PLN,  PDAM, Telkom, pengeluaran operasional, gaji karyawan, dan pemasukan 

lain. Direktur hanya bisa melihat semua data transaksi reservasi dan pengelolaan 

keuangan pada hotel De’Premium. 
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Customer

Admin

Bendahara

Resepsionis

Direktur

Data Reservasi

Data Konfirmasi Pembayaran

Data Kamar

Data Karyawan

Data Gedung Convention Center

Data Ruang Serbaguna

Data check in

Data check out

Trans.R Serbaguna

Trans.G.Convention Center

Trans.waterboom

Trans.Pemasukan Lain

Trans.Peng.Telkom

Trans.Peng.Operasional

Trans.Gaji Karyawan

0

Sistem Informasi 

Reservasi & 

Pengelolaan Keuangan 

Lap.Data Kamar

Lap.Data Karyawan

Lap.Data check in

Lap.Data check out

Lap.Trans.R Serbaguna

Lap.Trans.G.Convention Center

Lap.Trans.waterboom

Lap.Trans.Pemasukan Lain

Lap.Trans.Peng.Telkom

Lap.Trans.Peng.Operasional

Lap.Trans.Gaji Karyawan

 

Gambar 3.7 Diagram Konteks Proses Reservasi dan Pengelolaan Keuangan 

3.4.3 Analisis fungsional (functional analysis) 

Pada tahapan ini semua proses dijelaskan secara rinci. 

a. DFD level 1 reservasi dan pengelolaan keuangan. 

Pada DFD level ini terdapat beberapa entitas yakni customer, admin, 

resepsionis, bendahara, dan direktur. Deskripsi proses yakni proses reservasi, 

proses pengolahan data resepsionis, pengolahan data admin, pengolahan data 

bendahara, dan laporan. Beberapa data store yang terdiri dari; customer, 

konfirmasi, reservasi, transaksi convention center, waterboom, convention center, 

kamar, ruang serbaguna, operasional, telkom, gaji, pengeluaran, pemasukan, 

karyawan. 
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 Berikut merupakan gambaran proses pada DFD level 1 untuk proses 

reservasi dan pengelolaan keuangan pada hotel De’Premium. 

Customer

Admin

Bendahara

Resepsionis

Direktur

2.0

Pengolahan 

Data 

Resepsionis

1.0

Reservasi

3.0

Pengolahan

 Data

Admin

4.0

Pengolahan

Data 

Bendahara

5.0

Laporan

TB.Customer

TB.Konfirmasi

TB.Reservasi

TB.Trans.Convention

Data Convention

TB.Waterboom

TB.Convention

TB.Kamar

TB.R.Serbaguna

TB.Karyawan

Info Reservasi

Data Reservasi

Data Konfirmasi Pembayaran

Data Karyawan

Data Customer

Data Konfirmasi

Data Reservasi

Data Trans.Convention

Data Waterboom

Data Kamar

Data R.Serbaguna

Data Kamar

Data R.Serbaguna

Data Convention

Data Karyawan

Data Reservasi

Data Konfirmasi Pembayaran

TB.Operasional

TB.Telkom TB.Gaji

TB.Pemasukan Lain

Data Operasional

Data Telkom

Data Pem.Lain

Data Gaji

Data Operasional

Data Telkom

Data Pemasukan Lain

Data Gaji

 

Gambar 3.8 DFD Level 1 Untuk Proses Reservasi dan Keuangan 
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b. DFD level 2 Level 1 reservasi dan pengelolaan keuangan. 

Pada bagian ini customer melakukan input data reservasi, input data 

customer, melakukan konfirmasi pembayaran, serta mendapatkan info reservasi 

dan konfirmasi. Terdapat beberapa data store yakni; customer, reservasi, ruang 

serbaguna, kamar, dan konfrimasi. Berikut proses gambarannya. 

Customer

1.2

Input

Data

Reservasi

1.1

Pilihan

Menu

1.3

Input 

Data

konfirmasi

Pembayaran

1.4

Tampilkan

Info 

Reservasi

TB.Cstomer

TB.Kamar

TB.R.Serbaguna

TB.Reservasi

1.5

Tampilkan

Info

Konfirmasi

No_identitas

Input_Data_Reservasi

Input_Data_Customer

Id_reservasi

Kode_kamar

Kode_ruang

Input_Data

Info Reservasi

Id_Konfirmasi

Data_Reservasi

Data_Konfirmasi

TB.RKonfirmasi

Info Konfirmasi

Data_R.Serbaguna

Data_kamar

Data_Reservasi

Data_Konfirmasi

 

Gambar 3.9 DFD Level 2 Proses 1 Untuk Proses Reservasi dan Keuangan 

c. DFD Level 2 proses 2 reservasi dan pengelolaan keuangan. 
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Pada bagian ini Resepsionis melakukan input data reservasi yang terdiri 

dari reservasi dan konfirmasi. Resepsionis melakukan konfirmasi pembayaran 

terdapat beberapa data store yakni; transaksi convention center, waterboom, 

reservasi, kamar, ruang serbaguna, convention center.  Resepsionis melihat info 

reservasi dan konfirmasi. 

Resepsionis

2.2

Input

Data

Reservasi

2.1

Pilihan

Menu

2.3

Input 

Data

konfirmasi

Pembayaran

2.4

Tampilkan

Info 

Reservasi

TB.Waterboom

TB.Kamar

TB.R.Serbaguna

TB.Reservasi

2.5

Tampilkan

Info

Konfirmasi

Id_Customer

Input_Data_Reservasi

Input_Data_Convention

Input_Data_Waterboom

Id_reservasi

Kode_kamar

Kode_ruang

Input_Data

Info Reservasi

Id_Konfirmasi

Data_Reservasi

Data_Konfirmasi

TB.RKonfirmasi

Info Konfirmasi

Data_R.Serbaguna
Data_kamar

Data_Reservasi

Data_Konfirmasi

TB.Trans.COnvention

TB.Convention

Id_Convention

Kode_ruang

Data_COnvention

 

Gambar 3.10 DFD Level 2 Proses 2 Untuk Proses Reservasi dan Keuangan 
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d. DFD level 2 proses 3 reservasi dan pengelolaan keuangan. 

Pada bagian ini admin melakukan input data ruang dan karyawan. 

Terdapat beberapa data store yakni; convention, kamar, serbaguna, dan karyawan. 

Admin melihat info reservasi dan konfirmasi. 

Admin

3.2

Pengolah

 Data

Ruang

3.1

Pilihan

Menu

3.3

Pengolah

Data

Karyawan

3.4

Tampilkan

Info 

Data

Ruang

TB.Kamar

TB.R.Serbaguna

3.5

Tampilkan

Info

Data

Karyawan

Kode_Kamar

Input_Data_Kamar

Input_Data_Convention.C

Input_Data_R.Serbaguna

Kode_ruang

Input_Data

Info Data Ruang

Id_Karyawan

Data_Ruang

Data_Karyawan

TB.Karyawan

Info Data Karyawan

Data_R.Serbaguna
Data_Kamar

Data_Karyawan

TB.COnvention

Id_Ruang

D_Convention

Tambah_Data

Ubah_Data

Hapus_Data

Tambah_Data

Ubah_Data

Hapus_Data

Tambah_Data

Ubah_Data

Hapus_Data

Tambah_Data

Ubah_Data

Hapus_Data

 

Gambar 3.11 DFD Level 2 Proses 3 Untuk Proses Reservasi dan Keuangan 
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e. DFD level 2 proses 4 reservasi dan pengelolaan keuangan. 

Pada bagian ini bendahara melakukan input data pengeluaran telkom, 

pengeluaran operasional, gaji, dan pemasukan lain. Yang terdapat beberapa data 

store yakni; telkom, pemasukan lain, operasional, dan gaji. Admin melihat info 

laporan. 

Bendahara

4.2

Pengolahan

 Pengeluaran

Telkom

4.1

Pilihan

Menu

4.4

Pengolahan

Pengeluaran

Operasional

4.5

Pengelolaan 

Gaji

TB.Pem.Lain

TB.Operasional

4.6

Laporan

Input_Data

Input_Data

Input Data

Data_Pengeluaran_Telkom

Data_Pengeluaran_operasional

Data_Gaji

Data Pemasukan_Lain

TB.Gaji

Laporan

TB.Telkom

Tambah_Data

Hapus_Data

Tambah_Data

Hapus_Data

Tambah_Data

Hapus_Data

Tambah_Data

Cetak_Data

4.3

Pengolahan

Pemasukan

lain

Input_Data

Id_pengeluaran

Id_PemLain

Id_Operasional

Id_Transaksi

Laporan_Gaji

Laporan_OPerasional

L_P_Lain

L_Telkom

 

Gambar 3.12 DFD Level 2 Proses 4 Untuk Proses Reservasi dan Keuangan 
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f. ERD reservasi dan pengelolaan keuangan. 

Pada ERD ini terdapat beberapa tabel yakni; customer, serbaguna, kamar, 

convention, transaksi convention, konfirmasi, reservasi, karyawan, waterboom, 

operasional, telkom, gaji, user, pemasukan lain, pengeluaran dan pemasukan. 

Berikut gambarnya. 

Customer Serbaguna Kamar Convention TrConvention

Konfirmasi WaterboomReservasi Karyawan

No_identitas

Nama

Alamat

Telpon 

Kota Kode_ruang

Kapasitas

Harga

Status

Fasilitas
Kode_kamar

Tipe_kamar

Status

Fasilitas

Diskon

Id_karyawan

Harga

Harga

Kode_Ruang

Kapasitas

Fasilitas

Meemiliki

1 N

Id_convention

Bayar

Tgl

Kode_ruang

Status

No_identitas

Gambar

Jenis

Id

Id_reservasi

Status

Keterangan

Melakukan

N

1

NO_identitas

Id_reservasi

Kode_kamar

Tgl_chekin

Tgl_checkout

Biaya

Jenis

Status

Melakukan

1

N

Melakukan

Memiliki

1

N

1
N

Jabatan

Alamat

Telepon

Nama

1

User
Pemasukan 

Lain

Input 

Pemasukan

Di Input

1

N

N

Tgl

Biaya

Jlh_orang
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Gambar 3.13 ERD Untuk Proses Reservasi dan Keuangan 
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3.4.4 Analisis konfigurasi (configuration analysis) 

Lingkungan dan infrastruktur di mana webapp berada dijelaskan secara 

rinci. webapp dapat berada di Internet, intranet, atau Extranet. Selain itu, 

infrastruktur (yaitu, komponen infrastruktur dan sejauh mana database akan 

digunakan untuk menghasilkan konten) untuk webapp harus diidentifikasi pada 

tahap ini. Database terdiri dari tabel user, customer, reservasi, kamar, waterboom, 

convention, trconvention, serbaguna, pemasukanlain, pemasukan, konfirmasi, 

pengeluaran, data kayawan, operasional, gaji, dan telkomdll. 

3.5. Engineering (Rekayasa) 

3.5.1. Perancangan isi dan produksi 

Sebagaimana menurut Pressman 776, Kegiatan rekayasa menggabungkan 

dua tugas paralel digambarkan di sisi kanan dari Gambar 2.1. Desain konten dan 

produksi adalah tugas-tugas yang dilakukan oleh anggota non-teknis dari tim web. 

Tujuan dari tugas ini adalah untuk merancang, memproduksi, dan atau 

mengakuisisi seluruh teks, grafik, audio, dan konten video yang untuk menjadi 

terintegrasi ke dalam yang web. 

Pada tahap ini merancang isi dari aplikasi web yang digunakan 

berdasarkan kebutuhan informasi yang telah diidentifikasi pada tahap analis. 

Isi informasi yang terdapat pada sistem informasi reservasi dan 

pengelolaan keuangan dijelaskan melalui rancangan database  dengan beberapa 

tabel yang berisikan beberapa field  pada tiap tabelnya  

Berikut rician tabel pada database: 

 
3.5.1.1 Tabel User 

Tabel 3.2 User 

No. Field Type Size Keterangan 
1. Id int 8 Id User, *Primary key 
2. Username  Varchar 20 Nama user 
3. Password Varchar 20 Password user 
4. Level Varchar 10 Jabatan user 
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3.5.1.2 Tabel Customer 

Tabel 3.3 Customer 

No. Field Type Size Keterangan 

1. No_identitas int 15 nomor identitas, *Primary key 
2. Nama_customer Varchar 30 Nama Customer 
3. Alamat Varchar 50 Alamat customer 
4. Telepon Int 13 Nomor telepon customer 
5. Kota Varchar 20 Kota tempat tinggal customer 

 

3.5.1.3 Tabel reservasi 

Tabel 3.4 Reservasi 

No. Field Type Size Keterangan 

1. No_identitas int 8 nomor identitas, *fk 
2. Id_reservasi int 8 Kode reservasi     *pk 
3. Kode_kamar Varchar 8 Kode kamar 
4. Tgl_checkin Date  Tanggal check in 
5. Tgl_checkout Date  Tanggal check out 
6. Biaya int 15 Total bayar 
7. status varchar 15 Status bayar 

3.5.1.4 Tabel Kamar 

Tabel 3.5 Kamar 

No. Field Type Size Keterangan 
1. Kode_kamar Varchar 8 Kode kamar, *Primary key 
2. Tipe_kamar varchar 20 Tipe kamar 
3. Harga_kamar int  harga kamar 
4. Status_kamar Date 15 Status kamar 
5. fasilitas Date 50 Fasilitas kamar 
6. diskon int 5 Diskon kamar 

 

3.5.1.5 Konfirmasi  

Tabel 3.6  Konfirmasi 

No. Field Type Size Keterangan 
1. Id_cutomer int 8 Nomor identitas, *Primary key 
2. Id_reservasi int 8 Kode kamar 
3. gambar text  Foto bukti transfer 
4. status varchar 15 Status 
5. jenis varchar 15 Jenis konfirmasi 
6. keterangan text  Keterangan 
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3.5.1.6 Tabel Pengeluaran 

Tabel 3.7 Pengeluaran 

No. Field Type Size Keterangan 
1. Kode_ Pengeluaran int 12 Kode Pengeluaran, *Primary key 
2. tgl date  Tanggal Pengeluaran 

3.5.1.7 Tabel pemasukan waterboom  

Tabel 3.8 Waterboom 

No. Field Type Size Keterangan 

1. Id_customer int 10 Nomor identitas customer, *Pk 
2. Jumlah_orang int 3 Jumlah customer 
3. biaya int  biaya 
4. tanggal date  Tanggal penyewaaan waterboom 

 

3.5.1.8 Tabel data karyawan 

   Tabel 3.9 Karyawan 

No. Field Type Size Keterangan 
1. Id_karyawan int 8 Id karyawan, *Primary key 
2. Nama Varchar 20 Nama karyawan 
3. Jabatan Varchar 20 Jabatan karyawan 
4. Alamat Varchar 50 Alamat karyawan 
5. Telepon Int 13 Nomor telepon karyawan 

 

3.5.1.9 Tabel pengeluaran Operasional 

Tabel 3.10 Operasional 

No. Field Type Size Keterangan 
1. Id_operasional int 10 Id operasional *Primary key 
2. tanggal date  tanggal 
3. Jenis operasional varchar 50 Jenis operasional 

4. Biaya int  Biaya pengeluaran 

5. keterangan text  keterangan 
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3.5.1.10 Tabel Pemasukan 

Tabel 3.11 Pemasukan 

No. Field Type Size Keterangan 
1. Kode_pemasukan int 12 kode, *Primary key 
2. tanggal date  Tanggal  

 

3.5.1.11 Tabel pengeluaran gaji 

Tabel 3.12 Gaji 

No. Field Type Size Keterangan 
1. Id_transaksi int 15 Kode transaksi, *Primary key 
2. Id_karyawan int 15 Id karyawan 
3. Gaji int 15 Gaji 

 

3.5.1.12 Tabel gedung convention center 

Tabel 3.13 Trconvention 

No. Field Type Size Keterangan 
1. Id_ Convention int 15 Kode transaksi, *Primary key 
2. Kode_Ruang int 15  
3. Tanggal date   
4. Status varchar 15  
5. Bayar int 15  

 

3.5.1.13 Tabel transaksi sewa gedung convention center 

Tabel 3.14 Convention 

No. Field Type Size Keterangan 
1. Kode_Ruang varchar 15 Kode , *Primary key 
2. Kapasitas varchar 5  
3. Harga int 15  
4. Fasilitas text   

 

3.5.1.14 Tabel ruang serbaguna 

Tabel 3.15 Ruang Serbaguna 

No. Field Type Size Keterangan 
1. Kode_Ruang varchar 15 Kode , *Primary key 
2. Kapasitas varchar 5  
3. Harga int 15  
4. Fasilitas text   
5. Status varchar 15  
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3.5.1.15  Tabel pengeluaran Telkom, PDAM, dan PLN 

Tabel 3.16 Telkom 

No. Field Type Size Keterangan 
1. Id int 15 id , *Primary key 
2. Nama varchar 30  
3. To_institution varchar 15  
4. Biaya float   
5. Tanggal date 15  

 

3.5.1.16 Tabel  Data Pemasukan Lain. 

Tabel 3.17 Pemasukanlain  

No. Field Type Size Keterangan 
1. Id int 15 id , *Primary key 
2. Nama varchar 30  
3. harga int 15  
4. jenis varchar 15  
5. Tanggal date 15  

 

3.5.2 Desain Arsitektur 

Menurut (pressman 780), Desain arsitektur untuk sistem berbasis web dan 

aplikasi berfokus pada definisi dari struktur hypermedia keseluruhan dari 

WebApp dan aplikasi desain pola dan template yang konstruktif untuk mengisi 

struktur. 

Pada tahap ini merancang aplikasi web berdasarkan kebutuhan informasi 

yang telah diidentifikasi pada tahap analis. 

Halaman utama aplikasi reservasi dan pengelolaan keuangan pada Hotel 

De’Premium yakni, customer bisa langsung melihat web dan melakukan 

pemesanan serta konfirmasi pembayaran. Pada bagian admin, bendahara, 

resepsionis dan direktur  harus melakukan login terlebih dahulu sebelum melihat 

atau mengolah data pada menu utama user. Berikut pada rancangan arsitektur dari 

aplikasi reservasi dan pengelolaan keuangan. 
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Halaman Utama Aplikasi Reservasi dan Pengelolaan Keuangan Hotel De'Premium

Customer

Form Login

Admin Resepsiois Bendahara Direktur

Reservasi

Konfirmasi Pembayaran

Data karyawan

Data kamar

Laporan

Check out

Logout

Check in

Konfirmasi Pembayaran

Logout

Input Waterboom

Operasional

PLN,PDAM,Telkom

Gaji Karyawan

Laporan

Logout

Laporan Pemasukan

Laporan Pengeluaran

Logout

 

Gambar 3.14 Desain arsitektur 

3.5.3 Perancangan navigasi 

Sebagaimana menurut Pressman, Powell [POW98] : 783. Setelah 

arsitektur Web telah ditetapkan dan komponen (halaman, script, applet, dan fungsi 

pengolahan lainnya) arsitektur telah diidentifikasi, perancang harus menentukan 

jalur navigasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses web konten dan 

layanan. Untuk mencapai hal ini, perancang harus (1) mengidentifikasi semantik 

navigasi untuk pengguna yang berbeda dari situs dan (2) menentukan mekanisme 

(Sintaks) mencapai navigasi. 
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Pada tahap ini merancang navigasi untuk untuk masing-masing pengguna 

yang bertujuan untuk mengatur hak otorisasi. Pengguna dapat membaca berita, 

melakukan reservasi, mengkonfirmasi pembayaran, dan sebagainya. Pengguna 

juga dapat masuk ke halaman sesuai dengan hak aksesnya dengan menginputkan 

username dan password. Berikut gambar perancangan navigasi. 

 

Halaman Indeks

Halaman

Customer

Form Login

Halaman

Admin

Halaman

Resepsiois

Halaman

Bendahara

Halaman

Direktur

    

Gambar 3.15 Perancangan Navigasi 

3.5.4 Perancangan antar muka 

Sebagaimana menurut Pressman, Powell [POW98] : 785. Antarmuka 

pengguna WebApp adalah "kesan pertama." Nya Terlepas dari nilai isinya, 

kecanggihan kemampuan dan jasa pengolahan, dan secara keseluruhan Manfaat 

dari WebApp sendiri, antarmuka yang dirancang buruk akan mengecewakan 

potensi pengguna dan mungkin, pada kenyataannya, menyebabkan pengguna 

untuk pergi ke tempat lain. 
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Sebuah antarmuka yang dirancang dengan baik meningkatkan persepsi 

pengguna dari konten atau layanan disediakan oleh situs. Tidak perlu mencolok, 

tetapi harus selalu terstruktur dengan baik dan ergonomis suara. 

 
3.5.4.1. Desain halaman utama 

Pada halaman utama untuk customer menampilkan halaman pembuka 

pada wesite. Halaman utama terdiri dari logo hotel, menu  utama, gambar atau 

foto-foto yang berkaitan dengan hotel , service hotel (fasilitas yang tersedia pada 

hotel), dan berita ( sesuai dengan menu yang dipilih). Berikut desain halaman 

yang diusulkan: 

Logo Xxxx     xxxxx     xxxxx    xxxxx   xxxxxx    xxxxx   xxxxxxx   Reservasi   Konfirmasi

Gambar

Hotel 

Services

Fasilitas Berita

 

Gambar 3.16 Desain Halaman Utama Customer 
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Desain halaman utama memiliki menu-menu. Menu beranda menampilkan 

halaman awal dari sebuah website.  

3.5.4.2. Desain tampilan pilihan reservasi 

Ketika customer memilih menu reservasi, maka akan tampil pilihan 

reservasi. Customer bisa memilih menu reservasi kamar hotel (untuk menginap 

dihotel) atau reservasi ruang serbaguna (untuk acara pertemuan dan sebagainya). 

LOGO

Reservasi Kamar

Reservasi Ruang Serbaguna

 

Gambar 3.17 Desain tampilan pilihan reservasi 
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3.5.4.3. Desain halaman reservasi pilih tanggal oleh customer 

Pada menu reservasi akan tampil tanggal untuk check in dan check out 

oleh customer. Berikut gambar pilih tanggal oleh customer: 

 

 

Gambar 3.18 Desain Menu Reservasi Customer 

ketika customer mengklik menu reservasi maka akan tampil tanggal 

reservasi. Customer memilih tanggal untuk check in dan check out, lalu mengklik 

tombol Pesan (sesuai tanggal pemesanan). 

 
3.5.4.4. Desain tampilan kamar yang tersedia 

Tampilan data kamar yang tersedia terdiri dari tipe kamar contohnya 

standard room, nomor kamar, tanggal check in (tanggal menginap), tanggal  check 

out, status ketersediaan kamar, harga sewa kamar permalam, dan pesan kamar 

(jika customer memilih kamar yang diinginkan maka klik pesan. 

Berikut tampilan kamar yang tersedia adalah sebagai berikut; 
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LOGO

DATA KAMAR YANG TERSEDIA

 

Gambar 3.19 Desain tampilan kamar yang tersedia 

  
3.5.4.5. Desain tampilan input nomor identitas 

setelah customer memilih tanggal pemesanan dan kamar yang akan 

dipesan, maka akan tampil form input nomor identitas. Kegunaan form ini, jika 

customer pernah melakukan pemesanan sebelumnya maka customer tidak perlu 

input data diri (identitas) karena identitas akan muncul secara otomatis. Jika 

sebelumnya customer belum pernah melakukan pemesanan, maka harus input data 

diri terlebih dahulu. 
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Berikut tampilan input nomor identitas customer; 

LOGO

Masukkan Nomor Identitas

Cari

 

         Gambar 3.20 Desain tampilan input nomor identitas 

 
3.5.4.6. Tampilan Data Customer dan  Data Reservasi 

Tampilan data customer berisi informasi tamuyakni; nomor identitas, 

nama, nomor telepon, provinsi, dan alamat. Informasi data reservasi yang berisi 

ruang kamar yang akan disewa, harga sewa permalam, tanggal check in, tanggal 

check out, jangka waktu sewa (waktu menginap, contohnya satu hari, dua hari 

lima hari dan sebagainya), dan total bayar. 
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LOGO

Masukkan Nomor Identitas

Cari

 

Gambar 3.21 Desain tampilan data customer dan  data reservasi 

 

3.5.4.7. Tampilan Menu Konfirmasi untuk customer 

ketika cutomer  telah melakukan reservasi dan telah membayar biaya sewa 

maka customer harus melakukan konfirmasi pembayaran, caranya klik menu 

konfirmasi pada website. Tampil form untuk input nomor identitas, dan klik ok. 

Jika nomor identitas  benar maka akan tampil data reservasi customer. Jika nomor 

identitas  salah maka akan tampil pemberitahuan bahwa nomor identitas tidak 

ditemukan. 
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Berikut merupakan tampilan menu konfirmasi pembayaran; 

 

LOGO

OK

Nomor 

Identitas

 

Gambar 3.22 Desain tampilan menu konfirmasi untuk customer 

 
3.5.4.8. Tampilan Upload Bukti Pembayaran 

Jika nomor identitas yang diinputkan customer benar, maka akan tampil 

data reservasi berupa id pelanggan, kode ruang kamar yang disewa,  tanggal check 

in, tanggal check out, biaya sewa, jenis reservasi, dan bukti pembayaran untuk 

upload gambar transaksi pembayaran, serta tombol konfirmasi. 

Tampilan upload bukti pembayaran customer pada menu konfirmasi 

adalah sebagai berikut; 
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LOGO

 

Gambar 3.23 Desain tampilan Upload Bukti Pembayaran 

 

3.5.4.9. Desain form login user 

Login user berguna untuk masuk kedalam aplikasi user website hotel 

De’Premium Palembang. User yang mempunyai otoritas untuk mengelola 

website, berhak mengakses halaman ini. 

Tampilan form login user adalah sebagai berikut; 
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LOGO

Username

Login

Password

Batal

 

 
Gambar 3.24 Desain Form Login 

3.5.4.10. Desain menu admin untuk input data karyawan 

Setelah admin melakukan login, maka akan tampil menu utama admin 

yang terdiri dari data ruang, karyawan, konfirmasi dan logout. Admin dapat 

melakukan input data karyawan yakni input nama, jabatan, alamat, telpon, dan 

gaji lalu menyimpan data tersebut. Sebagai catatan meski pada form menu 

terdapat field gaji, namun admin tidak mempunya otoritas untuk input data gaji 

karyawan. 

Tampilan menu  admin untuk input data karyawan adalah sebagai berikut; 
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LOGO

No       Nama        Jabatan         Alamat                Telepon          Gaji             Aksi

BERANDA           DATA RUANG       KARYAWAN      KONFIRMASI        LOGOUT

Tambah Data

Edit

Hapus
XXX XXX XXX XXX XXX XXX

 

     Gambar 3.25 Desain menu admin untuk input data karyawan 

 
3.5.4.11. Desain menu admin untuk input data kamar 

Pada  form admin terdapat beberapa menu yakni data ruang, data 

karyawan, konfirmasi dan logout. Beberapa field yang terdapat pada data kamar 

yakni kode kamar, tipe kamar, harga kamar,  fasilitas kamar, diskon, status kamar 

dan aksi untuk mengubah dan mengahapus data. Menu logout digunakan untuk 

keluar dari aplikasi web reservasi dan pengelolaan keuangan hotel De’Premium 

Palembang. 

Berikut adalah tampilan untuk input data kamar; 
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LOGO

No       No.Kamar         tipe       Harga       fasilitas            Diskon      Status         Aksi

BERANDA           DATA RUANG       KARYAWAN      KONFIRMASI        LOGOUT

Tambah Data

Edit

Hapus
  XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXX

 

 
Gambar 3.26 Desain menu admin untuk input data kamar 

3.5.4.12. Desain menu resepsionis untuk check in 

Menu resepsionis antara lain check in, check out, reservasi, konfirmasi 

pembayaran, laporan dan logout. Pada menu check in terdapat beberapa field 

yakni nomor reservasi, nomor identitas, check in, check out, tipe kamar, total 

bayar, status, dan aksi. Ketika customer akan melakukan check out maka 

resepionis klik tombol chek out pada field aksi. 

Tampilan desain menu resepsionis untuk check in adalah sebagai berikut; 
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LOGO

No    No.Reservasi     No.Identitas       Check in    Check out   Tipe     Total      Status         Aksi

BERANDA    CHECKIN    CHECKOUT    RESERVASI     KONFIRMASI    LAPORAN     LOGOUT

Tambah Data

CheckOut  XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXX XXX

Masukkan Nomor Identitas CARI

 

  
Gambar 3.27 Desain Menu Resepsionis Untuk Check in 

 
3.5.4.13. Desain menu bendahara pengeluaran PDAM, PLN, Telkom 

Terdapat beberapa menu pada bendahara yakni input pengeluaran PDAM 

PLN Telkom, input pengeluaran operasional, pemasukan, laporan dan logout. 

Pada menu PDAM PLN TELKOM terdapat beberapa field yakni id pelanggan, 

tanggal, nama, to instation, biaya dan aksi. 

Tampilan menu bendahara untuk pengeluaran PDAM, PLN, Telkom 

adalah sebagai berikut; 
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LOGO

No       Id.Pelanggan          Tanggal            Nama                To.Instation           Biaya             Aksi

BERANDA    PDAMPLNTELKOM    OPERASIONAL    PEMASUKAN     LAPORAN     LOGOUT

Tambah Data

DeleteXXX XXX XXX XXXXXX XXX

 

   Gambar 3.28 Desain menu bendahara pengeluaran PDAM, PLN, Telkom 

 
3.5.4.14. Tampilan tambah data menu PDAM PLN Telkom pada bendahara 

Pada tampilan menu tambah data PLN, PDAM, TELKOM terdapat 

beberapa  input data yakni id pelanggan, nama pelanggan, to instation dan biaya. 

Terdapat tombol simpan dan batal. 

Tampilan tambah data pada bendahara untuk menu pengeluaran PDAM, 

PLN, Telkom adalah sebagai berikut; 
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LOGO

Id Pelanggan

BERANDA    PDAMPLNTELKOM    OPERASIONAL    PEMASUKAN     LAPORAN     LOGOUT

Tambah Data

Simpan

XXX

Nama

Pelanggan

To Instation

Biaya

XXX

XXX

XXX

Batal

 

 
Gambar 3.29 Desain Tampilan tambah data menu PDAM PLN Telkom pada 

bendahara 

 
3.5.4.15. Desain menu direktur 

 
Direktur melakukan login sebelum masuk ke menu utama, jika password 

dan username benar maka akan tampil menu utama untuk direktur yakni, menu 

data karyawan, menu data kamar, pengeluaran (semua jenis pengeluaran hotel), 
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pemasukan (semua jenis pemasukan keuangan hotel), laporan keseluruhan 

keungan, dan menu logout.  

Tampilan menu pada direktur adalah sebagai berikut; 

 

LOGO    KARYAWAN         KAMAR           PENGELURAN            PEMASUKAN       LAPORAN       LOGOUT

Data Check in

Data Check out

Waterboom

Serbaguna

Convention Center

Pemasukan Lain

 

      
Gambar 3.30 Desain Menu Direktur 

 
Menu laporan yang dapat dilihat oleh direktur yakni laporan pemasukan 

dan laporan pengeluaran pada hotel De’Premium Palembang. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di hotel De’Premium 

Palembang. Hasil akhir dari semua kegiatan dan tahapan-tahapan perancangan 

sistem basis data yang telah dilakukan sebelumnya merupakan penerapan dari 

rancangan-rancangan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yang terdiri dari, 

desain input, desain proses dan desain output. Hasil dari penelitian ini berupa 

basis data reservasi dan pengelolan keuangan yang dilengkapi dengan tampilan 

interface pada hotel De’Premium Palembang. 

Sistem informasi reservasi dan pengelolaan keuangan berbasis web dan 

SMS gateway pada hotel De’Premium dibuat dengan menggunakan bahasa 

pemograman PHP dan yang akan dijalankan menggunakan browser. 

Di dalam sistem informasi reservasi dan pengelolaan keuangan ini terdapat 

halaman-halaman lain yang saling terhubung satu sama lain. Diharapkan dapat 

mempermudah dalam transaksi penyewaan kamar hotel, ruang serbaguna, 

waterboom dan convention center. Mempermudah laporan pengeluaran dan 

pemasukan keuangan. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Tampilan menu utama untuk customer. 

Tampilan menu utama untuk customer  terdiri dari home, karaoke, rooms, 

waterboom, galery, reservasi dan konfirmasi.  Menu ini merupakan 

pengembangan dari website sebelumnya yang telah ada, hanya saja ditambahkan 

dua menu untuk customer melakukan reservasi kamar hotel, reservasi ruang 

serbaguna dan untuk melakukan konfirmasi pembayaran melalui website. 

Tampilan menu utama untuk customer adalah sebagai berikut; 
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Gambar 4.1.Menu Utama Untuk Customer 

4.2.2 Tampilan Menu Reservasi Hotel 

Jika customer memilih menu reservasi kamar hotel, maka akan tampil 

seperti pada Gambar 4.2. customer dapat memilih tanggal pemesanan berupa 

tanggal check in dan check out, lalu klik pesan. 

Seperti itu juga jika cutomer memilih menu reservasi untuk ruang 

serbaguna. customer dapat memilih tanggal pemesanan berupa tanggal check in 

dan check out, lalu klik pesan. 

Jika tanggal yang dipilih merupakan tanggal yang telah lalu maka ketika 

customer klik pesan akan muncul peringatan tanggal yang dipilih telah lewat dari 

hari pemesanan. 

66 
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Tampilan menu reservasi hotel adalah sebagai berikut; 

 

Gambar 4.2.Menu Reservasi Kamar Hotel Untuk Customer 

 
4.2.3 Tampilan Data Kamar Yang Tersedia Untuk Customer 

Setelah customer memilih tanggal pemesanan dan tanggal yang ditentukan 

sesuai,  maka akan tampil data kamar yang tersedia.  

Tampilan ini berupa tipe kamar yang akan dipesan, nomor kamar yang 

tersedia,  tanggal check in check out yang telah dipilih sebelumnya, status kamar,  

serta harga sewa kamar per-malam, seperti pada Gambar 4.3. lalu klik “pesan” 

pada  booking untuk memilih kamar yang akan disewa. 
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Tampilan data kamar yang tersedia untuk customer adalalah sebagai 

berikut; 

 

     
Gambar 4.3. Data Kamar Yang Tersedia Untuk Customer 

4.2.4 Tampilan Input Data Customer. 

Gambar 4.4. merupakan tampilan input data setelah customer memilih 

kamar yang akan disewa. Customer mengisi nomor identitas pada kolom yang 

tersedia. Fungsi form ini adalah jika sebelumnya customer pernah melakukan 

checkin, maka tidak perlu melakukan input data diri. 
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Gambar 4.4. Input Data Customer 

 

4.2.5 Tampilan Customer Yang Pernah Melakukan Reservasi 

Gambar 4.5. tampilan customer yang sebelumnya pernah melakukan 

reservasi kamar hotel. Jika input nomor identitas sama seperti sebelumnya, maka 

data diri dan data pemesanan kamar akan muncul secara otomatis. Customer klik 

setuju dan pesan. 

Tampilan customer yang pernah melakukan reservasi sebelumnya adalah 

sebagai berikut; 
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  Gambar 4.5. Customer Yang Pernah Melakukan Reservasi 

 

4.2.6 Tampilan Input Data Diri Customer 

Pada Gambar 4.6. merupakan tampilan input data diri customer. Pada 

tahap ini customer harus input data diri yakni nomor identitas, nama, nomor 

telepon, provinsi, dan alamat lengkap sesuai  identitas.  

Customer bisa melihat informasi kamar hotel yang akan disewa. Berupa 

ruang, harga sewa kamar per-malam, tanggal check in checkout, lama hari 

penyewaan, dan total bayar. Customer juga harus mencentang persetujuan, lalu 

klik booking untuk pemesanan kamar. 
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Tampilan input data diri customer adalah sebagai berikut; 

 

   Gambar 4.6. Input Data Diri Customer 

 

 

 

4.2.7 Tampilan detail reservasi 

Pada gambar 4.7. detail reservasi. Terdiri dari nomor identitas customer, 

status pembayaran, dan tanggal pesan kamar. Data diri customer terdiri dari nama, 

telpon, provinsi, dan alamat. 

Data transaksi reservasi berupa kelas (tipe kamar), nomor kamar, tanggal 

pesan, tanggal check out penjelasan tentang konfirmasi pembayaran. 

Tampilan detail reservasi untuk customer adalah sebagai berikut; 
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Gambar 4.7.Detail Reservasi 

 

4.2.8 Tampilan Menu Konfirmasi Pembayaran Oleh Customer. 

Gambar 4.8.tampilan menu konfirmasi pembayaran. Jika customer telah 

melakukan transfer pembayaran, maka kwitansi pembayaran difoto. Customer 

input nomor identitas diri dan klik “ok”. 
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Gambar 4.8.Menu Konfirmasi Pembayaran Oleh Customer 

4.2.9 Tampilan Kesalahan Input Nomor Identitas 

Pada gambar 4.9.jika terjadi kesalahan input nomor identitas, maka  akan 

muncul pernyataan “Data reservasi tidak ditemukan”. 

 

 

 

 

 

  

 

  

Gambar 4.9.Tampilan Kesalahan Input Nomor Identitas  

4.2.10 Tampilan Upload Bukti Pembayaran 

Jika nomor identitas diri benar, maka akan muncul tampilan detail 

reservasi. 

Detail reservasi berisi id pelanggan (nomor identitas pelanggan), kode 

ruang (kode kamar), tanggal check in (tangal pemesanan), tanggal check  out, 

biaya (total bayar pemesanan selama waktu yang telah ditentukan oleh customer, 

jenis reservasi (reservasi kamar hotel atau reservasi ruang serbaguna), dan bukti 

pembayaran. Customer klik chose file lalu memilih file foto kwitansi pembayaran 

dan klik konfirmasi. 
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Tampilan upload bukti pembayaran untuk customer adalah sebagai 

berikut;  

 

Gambar 4.10.Tampilan Upload Bukti Pembayaran 

4.2.11 Tampilan Reservasi Ruang serbaguna. 

Jika customer memilih menu reservasi ruang serbaguna, maka akan tampil 

seperti pada Gambar 4.11. 

Customer dapat memilih tanggal pemesanan dan klik pesan. Untuk 

tahapan pemesanan ruang serbaguna selanjutnya sama dengan proses reservasi 

kamar hotel. konfirmasi pembayaran melalui website hotel sama dengan 

konfirmasi pembayaran untuk pemesanan kamar hotel. 

Tampilan reservasi ruang serbaguna untuk customer adalah sebagai 

berikut;  
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     Gambar 4.11.Tampilan Reservasi Ruang Serbaguna 

 

4.2.12 Tampilan Konfirmasi Pembayaran Oleh Customer via SMS 

Konfirmasi pembayaran via sms dilakukan dengan format yang sudah 

ditentukan seperti pada gambar 4.12. 
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Gambar 4.12.Tampilan Konfirmasi Pembayaran Oleh Customer via SMS 

4.2.13 Tampilan Form Login  

Menu login ini diperuntukkan kepada bagian administrasi, resepsionis, 

bendahara, dan direktur. Menu ini akan muncul pertama kali sebelum user masuk 

ke menu utama. User diharuskan memasukkan id dan password. 

 

  Gambar 4.13.Tampilan Form Login 

4.2.14 Tampilan menu konfirmasi pada resepsionis 

Pada Gambar 4.14. Tombol konfirmasi berfungsi untuk konfirmasi 

pembayaran oleh resepsionis kepada customer. Jika customer telah melakukan 

konfirmasi pembayaran, maka resepsionis harus mengklik konfirmasi. 
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Gambar 4.14.Tampilan Menu Konfirmasi Pada Resepsionis 

4.2.15 Tampilan Pesan Singkat Konfirmasi Pembayaran Kepada Customer 

Pada Gambar 4.15.tampilan pesan singkat konfirmasi pembayaran kepada 

customer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15.Tampilan Singkat Konfirmasi Pembayaran 

4.2.16 Tampilan Tambah Data Check in 

Pada Gambar 4.16. tampilan tambah data check in pada resepsionis. berisi 

input data pelanggan yakni nomor KTP (Kartu Tanda Penduduk), nama 
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pelanggan, alamat, nomor telepon serta provinsi. Data kamar berisi tanggal check 

in, tanggal check out, dan tipe kamar yang akan di sewa. 

 

         Gambar 4.16.Tampilan Tambah Data Check in  

4.2.17 Tampilan Check Out Pada Menu Check in 

Pada Gambar 4.17.tampilan check out pada menu check in. Resepsionis 

akan mengklik check out pada data customer yang akan check out dari hotel. 

Tampilan check out pada menu check in adalah sebagai berikut; 
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        Gambar 4.17.Tampilan Check Out Pada Menu Check in 

4.2.18 Tampilan Tambah Data Pemesanan Ruang serbaguna. 

Tambah data ruang serbaguna berisi input data pelanggan yakni nomor 

KTP (Kartu Tanda Penduduk), nama pelanggan, alamat, nomor telepon serta 

provinsi. Data ruang berisi tanggal pemesanan dan tipe gedung serbaguna yang 

akan di sewa. 

 

Gambar 4.18.Tampilan Tambah Data Pemesanan Ruang Serbaguna  
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4.2.19 Tampilan Tambah Data Pemesanan Convention Center 

Data pemesanan convention center terdiri dari kode gedung (yang akan 

disewa), tanggal (tanggal sewa gedung), Bayar (jumlah bayar uang dimuka). 

Tombol simpan berfungsi untuk menyimpan data pemesanan lalu akan muncul 

pernyataan bahwa data berhasil disimpan dan klik ok.   

Klik tombol kembali  jika akan melihat menu sebelumnya atau batal 

melakukan input data. 

Tampilan tambah data pemesanan convention center pada resepsionis 

adalah sebagai berikut; 

 

Gambar 4.19.Tampilan Tambah Data Pemesanan Convention Center 
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4.2.20 Tampilan Data Convention Center Belum Lunas 

Gambar 4.20. tampilan data convention center belum lunas. Edit (jika 

customer akan melunasi pembayaran sewa gedung maka kllik edit), del (delete) 

berfungsi untuk membatalkan penyewaan gedung. 

 

     Gambar 4.20.Tambah Data Convention Center Belum Lunas 

4.2.21 Tampilan Tambah Data Penggunaan Waterboom 

  Pada Gambar 4.21 tampilan tambah data menu waterboom berisi nomor 

identitas customer,  jumlah orang, dan harga per orang. Klik tombol simpan maka 

akan tampil pernyataan bahwa data berhasil disimpan lalu klik ok. Klik kembali 

jika ingin kembali ke menu sebelumnya. 

Tampilan tambah data penggunaan waterboom pada resepsionis adalah 

sebagai berikut;  
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Gambar 4.21.Tambah Data Penggunaan Waterboom 

4.2.22 Tampilan Tambah Data Kamar Pada Admin 

Tampilan tambah data kamar pada admin.  Terdiri dari nomor kamar, tipe 

kamar, diskon, fasilitas,  harga sewa kamar. Klik tombol simpan untuk 

menyimpan data kamar, maka akan muncul pernyataan bahwa data berhasil 

disimpan lalu klik ok. Klik tombol kembali jika ingin kembali ke menu 

sebelumnya. 

 

Gambar 4.22.Tambah Data Kamar  



84 

 

 

 

4.2.23 Tampilan Tambah Data Ruang Serbaguna 

Pada Gambar 4.23.tampilan tambah data ruang serbaguna. Terdiri dari 

nomor uangan, status kamar (tersedia atau terpakai), kapasitas, fasilitas, harga 

sewa ruang serbaguna. Klik tombol simpan untuk menyimpan data ruang 

serbaguna, maka akan muncul pernyataan bahwa data berhasil disimpan lalu klik 

ok. Klik tombol kembali jika ingin kembali ke menu sebelumnya. 

Tampilan tambah data ruang serbaguna pada  bagian admin adalah sebagai 

berikut; 

 

Gambar 4.23.Tambah Data Ruang Serbaguna 

4.2.24 Tampilan Tambah Data Menu Convention Center 

Tampilan tambah data menu convention center. Terdiri dari nomor 

gedung, kapasitas, fasilitas, harga sewa gedung. Klik tombol simpan untuk 
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menyimpan data gedung, maka akan muncul pernyataan bahwa data berhasil 

disimpan lalu klik ok. Klik tombol kembali jika ingin kembali ke menu 

sebelumnya. 

 

Gambar 4.24.Tambah Data Menu Convention Center.  

4.2.25 Tampilan Tambah Data Karyawan Pada Admin 

Tampilan tambah data karyawan pada admin. Terdiri dari id karyawan, 

nama, jabatan, gaji alamat, nomor telepon karyawan. Klik tombol simpan untuk 

menyimpan data karyawan, maka akan muncul pernyataan bahwa data berhasil 

disimpan lalu klik ok. Klik tombol kembali jika ingin kembali ke menu 

sebelumnya atau batal melakukan input data. 

Tampilan tambah data karyawan pada admin adalah sebagai berikut; 
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Gambar 4.25.Menu Tambah Data Karyawan  

4.2.26 Tampilan Tambah Data PDAM, PLN, TELKOM 

Tampilan tambah data PDAM, PLN, TELKOM pada bendahara. Terdiri 

dari id pelanggan, nama pelanggan, to institution dan biaya. Klik tombol simpan 

untuk menyimpan data PDAMPLNTELKOM, maka akan muncul pernyataan 

bahwa data berhasil disimpan lalu klik ok. Klik tombol kembali jika ingin kembali 

ke menu sebelumnya. 

 

Gambar 4.26.Tambah Data PDAM, PLN, TELKOM. 
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4.2.27 Tampilan Tambah Data Pada Menu Operasional 

Tampilan tambah data pada menu operasional. Terdiri dari tanggal input 

data, jenis operasional, keterangan dan biaya yang dikeluarkan. Klik tombol 

simpan untuk menyimpan data operasional, maka akan muncul pernyataan bahwa 

data berhasil disimpan lalu klik ok. Klik tombol kembali jika ingin kembali ke 

menu sebelumnya. 

Tampilan tambah data menu operasional pada bendahara adalah sebagai 

berikut; 

 

Gambar 4.27.Tambah Data Pada Menu Operasional  

4.2.28 Tampilan Tambah Data Pada Menu Pemasukan Lain 

Pada Gambar 4.28. tampilan tambah data pada menu pemasukan lain. 

Terdiri dari nama, harga, tanggal dan jenis. Klik tombol simpan untuk menyimpan 



88 

 

 

 

data pemasukan lain, maka akan muncul pernyataan bahwa data berhasil disimpan 

lalu klik ok. Klik tombol kembali jika ingin kembali ke menu sebelumnya. 

 

       Gambar 4.28.Tambah Data Pada Menu Pemasukan lain. 

4.2.29 Tampilan Menu Input Gaji Pada Bendahara 

Menu input gaji karyawan terdiri dari field jabatan, tanggal dan input gaji 

karyawan. Tombol tambah berfungsi untuk menyimpan data, tombol kembali 

untuk batal. 

 

Gambar 4.29 Menu input gaji pada bendahara 
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4.2.30 Tampilan Cetak Gaji Pada Bendahara 

Tampilan cetak gaji pada bendahara terdiri dari nama karyawan,  jabatan, 

jumlah gaji yang diterima, tanggal cetak dan diketahui oleh bendahara  dan 

penerima gaji. 

 

Gambar 4.30 Tampilan cetak gaji pada bendahara 

4.2.31 Tampilan Menu Laporan Pada Bendahara 

Laporan pada bendahara terdiri dari laporan pengeluaran operasional, 

pengeluaran lain-lain (pengeluaran PDAM, PLN, Telkom), laporan pemasukan 

waterboom, laporan reservasi (reservasi kamar hotel dan reservasi ruang 

serbaguna), pemasukan lain-lain (pemasukan dari kantin dan sewa ban), 

pemasukan gedung convention center dan laporan keseluruhan. 

Tampilan menu laporana pada bendahara adalah sebagai berikut; 
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Gambar 4.31 Tampilan menu laporan pada bendahara 

 
4.2.32 Tampilan Menu Laporan Keseluruhan Pada Bendahara 

Pada Gambar 4.32 tampilan laporan keseluruhan pengeluaran dan 

pemasukan keuangan hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.32 Tampilan menu laporan keseluruhan pada bendahara 

 

 



91 

 

 

 

4.2.33 Tampilan Input Periode Laporan Keseluruhan Pada Direktur 

Pada Gambar 4.33  direktur bisa melihat laporan keuangan dengan 

menginput tanggal (periode) dan klik tombol cetak. 

 

Gambar 4.33 Input  laporan keseluruhan pada direktur 
 
4.3 Pengujian 

Testing dilakukan untuk memeriksa fungsional dari perangkat lunak. 

Dengan dilakukannya testing dapat mengetahui kelemahan(kekurangan) pada 

sistem serta mempermudah dalam perbauikannya. Dengan metode black box, 

dapat menemukan kekuranga pada sistem yang dibuat. Berikut tabel-tabel 

pengujian sistem. 
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Tabel 4.1.Pengujian Halaman Customer 

 

Metode 
Pengujian 

Kondisi Hasil Yang 
Diharapkan 

Hasil 

Halaman 
Customer 

Home, karaoke, rooms, 
waterboom, gallery, 
reservasi, konfirmasi 

Menampilkan 
menu-menu pada 
halaman resepsionis 

Yes  

Menu reservasi Klik menu reservasi Menampilkan data 
pilihan reservasi 

Yes  

Reservasi hotel Klik tombol reservasi 
hotel 

Menampilkan  form 
input tanggal check 
in 

Yes  

Tanggal check in 
dan check out 

Klik tanggal check in, 
check out dan tombol 
pesan 

Menampilkan data 
kamar tersedia 

Yes  

 Klik tanggal check in, 
check out (tanggal yang 
telah lewat) dan tombol 
pesan 

Menampilkan 
pernyataan tanggal 
telah lewat 

Yes  

pesan Klik tombol pesan Menampilkan input 
nomor identitas 

Yes  

cari Klik cari Menampilkan data 
reservasi dan data 
diri customer yang 
harus diinput 

Yes  

 Klik cari Menampilkan data 
reservasi dan data 
diri customer 

yes 

Booking Klik tombol booking Menampilkan form 
detail reservasi 

Yes  

Batal Klik batal Menampilkan form 
home website 

Yes  

Menu konfirmasi Klik menu konfirmasi Menampilkan form 
input no identitas 

Yes  

ok Input nomor identitas 
dan klik tombol ok 

Menampilkan form 
data reservasi 

Yes  

 Input nomor identitas 
salah dan klik tombol ok 

Menampilkan data 
tidak ditemukan 

Yes  

konfirmasi klik tombol konfirmasi Menampilkan data 
telah dikonfirmasi 
dan kembali ke 
menu home website 

Yes  

Pengujian dilakukan oleh customer. 
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Tabel 4.2.Pengujian Halaman Resepsionis 

 

Metode 
Pengujian Kondisi 

Hasil Yang 
Diharapkan Hasil 

Login resepsionis Memasukan username 
dan password dengan 
benar 

Menampilkan halaman 
admin 

Yes  

 Memasukkan 
username dan 
password yang salah 

username dan 
password  yang anda 
masukkan  salah 

Yes  

Halaman 
resepsionis 

beranda, data check 
in, data check out, data 
reservasi, konfirmasi, 
laporan dan logout 

Menampilkan menu-
menu pada halaman 
resepsionis 

Yes  

Menu check in Klik menu check in Menampilkan data 
chekc in 

Yes  

Tambah data 
checkin 

Klik tombol tambah 
data 

Menampilkan  form 
tambah data check in 

Yes  

cari Klik tombol cari Menampilkan data 
checkin yang dicari 

Yes  

Menu check out Klik menu check out Menampilkan data 
check out  

Yes  

Menu convention 
center 

Klik menu convention 
center 

Menampilkan data 
convention center 

Yes  

Tambah data 
convention center 

Klik tombol tambah 
data 

Menampilkan form 
tambah data 
convention center 

Yes  

Edit data 
convention 
center 

Klik edit data 
convention center 

Menampilkan form 
edit data convention 
center 

Yes  

Menu serbaguna Klik menu serbaguna Menampilkan data 
serbaguna 

Yes  

Tambah data 
serbaguna 

Klik tombol tambah 
data 

Menampilkan form 
tambah data serbaguna 

Yes  

Menu waterboom Klik menu waterboom Menampilkan data 
waterboom 

Yes  

Tambah data 
waterboom 

Klik tombol tambah 
data 

Menampilkan form 
tambah data 
waterboom 

Yes  

Delete  Klik tombol del data waterboom 
terhapus 

Yes  

Menu konfirmasi Klik menu konfirmasi Menampilkan form 
data konfirmasi 

Yes  

konfirmasi Klik tombol Menampilkan Yes  



94 

 

 

 

konfirmasi konfirmasi berhasil 
Laporan Klik menu laporan Menampilkan data 

laporan 
Yes  

Logout Klik menu logout Menampilkan user 
keluar dari halaman 
admin 

Yes  

Testing resepsionis dilakukan oleh bagian resepsionis. 

 

Tabel 4.3.Testing Menu Bendahara 

 

Metode 
Pengujian Kondisi 

Hasil Yang 
Diharapkan Hasil 

Login 
bendahara 

Memasukan username 
dan password dengan 
benar 

Menampilkan halaman 
bendahara 

Yes  

 Memasukkan username 
dan password yang salah 

username dan password  
yang anda masukkan  
salah 

Yes  

Halaman 
bendahara 

beranda, pengeluaran,  
operasional,  pemasukan,  
laporan  dan logout. 

Menampilkan menu-
menu pada halaman 
bendahara 

Yes  

Menu 
pengeluaran 

Klik menu pengeluaran Menampilkan data 
pengeluaran 

Yes  

Tambah data 
pengeluaran 

Klik tombol tambah data Menampilkan  form 
tambah data 
pengeluaran 

Yes  

Delete  Klik tombol delete Data pengeluaran 
terhapus 

Yes  

Menu 
operasional 

Klik menu operasional Menampilkan data 
operasional 

Yes  

Tambah data 
operasional 

Klik tambah data 
operasional 

Menampilkan tanggal, 
jenis, keterangan biaya 

Yes  

Delete  Klik tombol delete Menampilkan data 
terhapus 

Yes  

Menu 
pemasukan  

Klik menu pemasukan  Menampilkan form 
menu pemasukan 

Yes  

Tambah data 
pemasukan  

Klik tombol tambah data 
pemasukan  

Menampilkan nama, 
harga, tanggal, dan 
jenis 

Yes  

Delete  Klik tombol delete Menampilkan data 
terhapus 

Yes  

Laporan Klik menu laporan Menampilkan data Yes  
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laporan 
Cetak Laporan 
pengeluaran 
operasional 

Pilih Laporan pengeluaran 
operasional 

Menampilkan form 
Laporan pengeluaran 
operasional 

Yes  

Cetak Laporan 
pengeluaran 
lain-lain 

Pilih Laporan pengeluaran 
lain-lain 

Menampilkan data 
Laporan pengeluaran 
lain-lain 

Yes  

Cetak Laporan 
waterboom 

Pilih Laporan waterboom Menampilkan data 
waterboom 

Yes  

Cetak Laporan 
reservasi 

Pilih Laporan reservasu Menampilkan data 
Laporan reservasi 

Yes  

Cetak Laporan 
pemasukkan 
lain-lain 

Pilih Laporan pemasukan 
lain-lain 

Menampilkan data 
Laporan pemasukan 
lain-lain 

Yes  

Cetak Laporan 
Convention 
Center 

Pilih Laporan Convention 
Center 

Menampilkan data 
Laporan Convention 
Center 

Yes  

Cetak Laporan 
keseluruhan 

Pilih Laporan keseluruhan Menampilkan data 
Laporan keseluruhan 

yes 

Logout Klik menu logout Menampilkan user 
keluar dari halaman 
bendahara 

Yes  

Tabel 4.3.telah diuji oleh bagian bendahara di hotel De’Permium 

Palembang. 

Tabel 4.4.Tabel Halaman Admin 

 

Metode 
Pengujian Kondisi 

Hasil Yang 
Diharapkan Hasil 

Login admin Memasukan username dan 
password dengan benar 

Menampilkan halaman 
bendahara 

Yes  

 Memasukkan username 
dan password yang salah 

username dan password  
yang anda masukkan  
salah 

Yes  

Halaman 
admin 

beranda, data ruang, 
karyawan, konfirmasi  dan 
logout. 

Menampilkan menu-
menu pada halaman 
adamin 

Yes  

Menu data 
ruang 

Klik Menu data ruang Menampilkan Menu 
data ruang 

Yes  

Menu  kamar Klik Menu kamar Menampilkan Menu 
data kamar 

Yes  

Tambah data 
kamar 

Klik tombol tambah data Menampilkan  form 
tambah data kamar 

Yes  
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Edit data 
kamar 

Klik edit Menampilkan data 
kamar yang akan diedit 

Yes  

Delete  Klik tombol delete Menampilkan data 
terhapus 

Yes  

Menu  ruang 
serbaguna 

Klik Menu  ruang 
serbaguna 

Menampilkan data  
ruang serbaguna 

Yes  

Tambah data 
ruang 
serbaguna 

Klik tombol tambah data Menampilkan  form 
tambah data ruang 
serbaguna 

Yes  

Edit data ruang 
serbaguna 

klik edit Menampilkan form 
Edit data ruang 
serbaguna 

Yes  

Delete  Klik tombol delete Menampilkan data 
terhapus 

Yes  

Menu 
convention 
center 

Klik Menu convention 
center 

Menampilkan data 
convention center 

Yes  

Tambah data 
convention 
center 

Klik tombol tambah data Menampilkan  form 
tambah data convention 
center 

Yes  

Edit data 
convention 
center 

klik edit Menampilkan form 
Edit data convention 
center 

Yes  

Delete  Klik tombol delete Menampilkan data 
terhapus 

Yes  

Menu 
karyawan 

klik Menu karyawan Menampilkan data 
karyawan 

Yes  

Tambah data 
karyawan 

Klik tombol tambah data Menampilkan  form 
tambah data karyawan 

Yes  

Edit data 
karyawan 

klik edit Menampilkan form 
Edit data karyawan 

Yes  

Delete  Klik tombol delete Menampilkan data 
terhapus 

Yes  

Menu 
konfirmasi 

klik Menu konfirmasi Menampilkan data 
konfirmasi 

Yes  

Konfirmasi 
(kamar) 

Klik tombol konfirmasi Menampilkan 
konfirmasi berhasil 

Yes  

Konfirmasi 
(ruang 
serbaguna) 

Klik tombol konfirmasi Menampilkan 
konfirmasi berhasil 

Yes  

Logout Klik menu logout Menampilkan user 
keluar dari halaman 
bendahara 

Yes  
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Tabel 4.4.telah diujikan kepada bagian bendahara pada hotel De’Premium 

Palembang. 

Tabel 4.5.Tabel Halaman Direktur 

Metode 
Pengujian 

Kondisi Hasil Yang 
Diharapkan 

Hasil 

Login direktur Memasukan username 
dan password dengan 
benar 

Menampilkan halaman 
bendahara 

Yes  

 Memasukkan username 
dan password yang salah 

username dan password  
yang anda masukkan  
salah 

Yes  

Halaman 
direktur 

data karyawan, kamar, 
pengeluaran, pemasukan, 
laporan keseluruhan  dan 
logout. 

Menampilkan menu-
menu pada halaman 
direktur 

Yes  

Menu 
karyawan 

Klik Menu data karyawan Menampilkan Menu 
data karyawan 

Yes  

Menu  
pengeluaran 

Klik Menu pengeluaran Menampilkan Menu 
data pengeluaran 

Yes  

Menu PDAM Klik Menu PDAM Menampilkan  form 
Menu PDAM 

Yes  

Menu  PENG 
PLN 

Klik Menu  PENG PLN Menampilkan data 
Menu  PENG PLN 

Yes  

Menu telkom Klik Menu telkom Menampilkan data 
Menu telkom 

Yes  

Menu  
operasional 

Klik Menu operasional Menampilkan data  
operasional 

Yes  

Menu 
pemasukan 

Klik menu  pemasukan Menampilkan  form 
menu pemasukan 

Yes  

Menu data 
check in 

klik Menu data check in Menampilkan form 
Menu data check in 

Yes  

Menu  check 
out 

klik Menu data check out Menampilkan form 
Menu data check out 

Yes  

Menu 
waterboom 

Klik Menu waterboom Menampilkan data 
waterboom 

Yes  

Menu  
serbaguna 

Klik Menu  serbaguna Menampilkan  form 
Menu  serbaguna 

Yes  

Menu 
convention 
center 

klik Menu convention 
center 

Menampilkan form 
Menu convention 
center 

Yes  

Menu 
pemasukan 
lain-lain 

Klik Menu pemasukan 
lain-lain 

Menampilkan data 
Menu pemasukan lain-
lain 

Yes  
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Menu laporan 
keseluruhan 

Klik menu laporan 
keseluruhan 

Menampilkan data 
menu laporan 
keseluruhan 

Yes  

Logout Klik menu logout Menampilkan user 
keluar dari halaman 
bendahara 

Yes  

Tabel 4.5.telah diujikan kepada direktur hotel De’Premium Palembang. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. KESIMPULAN  

a. Sistem informasi reservasi dan pengelolaan hotel De’Premium dapat 

memudahkan petugas hotel untuk melakukan proses-proses data reservasi 

hotel dan data pengolahan reservasi hotel. Sistem yang terkumputerisasi ini 

mempermudah dalam hal perekapan data pemesanan maupun keunagan hotel 

dan laporan kepada pimpinan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

dihotel DE’Premium Palembang. 

b. Pelanggan hanya memanfaatkan media internet untuk proses reservasi hotel 

secara online, dan mengenai pembayaran cukup dengan transfer rekening. 

Guna meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap Hotel De’Premium 

Palembang. 

5.2. SARAN 

 Saran  yang dapat dijadikan acuan bagi pengembangan sistem 

selajutnya adalah : 

a. Pembayaran hotel masih dilakukan via transfer, pembayaran 

secara online akan lebih mempermudah pelanggan. 

b. Perlunya untuk menerapkan sistem keamanan data reservasi 

pelanggan dan engelolaan keuangan pada pengembangan selanjutnya. 

c. Perlunya menyediakan fasilitas pemilihan beberapa bahasa 

mengingat bahwa pelanggan hotel De’Premium berasal dari berbagai negara. 
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