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Abstrak—Penelitian yang di lakukan bertujuan untuk
merancang sebuah sistem baru yang di harapkan dapat
mengatasi permasalahan –permasalahan yang terjadi di hotel
dan villa Seganti Setungguan Gunung Dempo, khususnya
dalam hal pemesanan kamar. Peneliti melihat kesulitan yang di
rasakan oleh tamu untuk memperoleh informasi mengenai
ketersediaan kamar dan fasilitas lainnya yang ada di hotel dan
villa Seganti Setungguan Gunung Dempo khususnya bagian
receptionist masih mengalami kesulitan dalam memproses data
atau formulir yang masih di lakukan secara manual. Hal
tersebut dapat di atasi dengan membangun sistem informasi
reservasi hotel berbasis web. Dalam pelaksanaan untuk
mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode
pengembangan sistem waterfall, metode ini dirasa cocok karena
dalam proses pengerjaannya dilakukan secara berurutan atau
secara linier. Kelebihan dari sistem yang baru adalah pada
proses pemesanan kamar tamu sudah dapat langsung
mengetahui jumlah kamar yang tersedia dan fasilitas lainnya
yang mereka dapatkan tanpa harus datang langsung terlebih
dahulu ke hotel. Dengan adanya sistem informasi reservasi
kamar berbasis web ini diharapkan juga dapat membantu
mempermudah dan meminimalisir kesalahan staff hotel
khususnya bagian receptionist dalam mengolah data reservasi
dan bermanfaat bagi pihak luar hotel yang membutuhkan
informasi mengenai hotel villa Seganti Setungguan Gunung
Dempo.
Kata kunci: Sistem; Informasi; Villa; Hotel; Reservasi

I. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi internet saat ini sangatlah pesat
terutama dibidang informasi. Hal ini disebabkan karena
meningkatkan kebutuhan manusia akan informasi secara
cepat dan akurat. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah sistem
informasi dengan media internet yang dapat memenuhi
kebutuhan informasi tersebut.
Website merupakan media yang dapat menyampaikan
informasi dengan cepat. Melalui website suatu instansi atau
perusahaan
dapat
mempublikasikan
atau
dapat
mempromosikan sekaligus dapat memberikan layanan kepada
para konsumen. Dengan adanya teknologi internet diharapkan
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dapat membantu dunia bisnis terutama dalam bidang
perhotelan.
Villa Seganti Setungguan adalah salah satu villa yang
terletak di kaki gunung dempo kota pagaralam.
Proses
reservasi kamar masih dilakukan dengan cara datang langsung
kelokasi ataupun melalui telpon, hal ini sangat tidak
memuaskan pelanggan karena menyita waktu dan dengan
telpon pelanggan tidak puas karena tidak melihat keadaan
kamar, vasilitas dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk
membangun sebuah sistem reservasi dengan mengadopsi
teknologi informasi.
Sistem reservasi hotel dan villa yang mengadopsi
teknologi informasi dapat memberikan efek positif dan dapat
meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan efisiensi dan
mengurangi biaya operasiona.[1]. Manfaat dibuatnya aplikasi
ini adalah dapat memberikan nilai lebih bagi layanan serta
produk yang ditawarkan kepada tamu hotel.
Metode pengembangan sistem yang digunakan Dalam
penelitian ini adalah metode waterfall. Keuntungan dari
metode waterfall adalah pengerjaan dari suatu sistem
dilakukan secara berurutan tahap demi tahap atau secara
linear. Jadi jika langkah pertama belum dikerjakan, maka
langkah kedua tidak dapat dikerjakan. Jika langkah kedua
belum dikerjakan maka langkah ke tiga juga tidak dapat
dikerjakan, begitu seterusnya. Secara otomatis langkah ke tiga
akan bisa dilakukan jika langkah kesatu dan kedua sudah
dilakukan. Adapun tahapan dalam metode waterfall adalah
sebagai berikut : Analisa, Desain, Penulisan, Pengujian dan
Penerapan serta Pemeliharaan. [2]
II. KAJIAN PUSTAKA
A. Sistem
Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur
yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk
melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu
sasaran yang tertentu. [3]
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Pada umumnya sistem yang dibangun dalam industri
hotel dapat dikelompokan menjadi empat bagian, yaitu
sistem yang menangani back office, front office, sistem
manajemen restaurant, dan sistem yang terkait dengan
tamu hotel. [4] .
B. Reservasi
Reservasi merupakan suatu sistem yang ada pada sebuah
hotel. Sistem reservasi merupakan pusat dari operasi
bagian front office, sistem ini menangani registrasi tamu,
proses check in dan check out, pengarsipan, konfirmasi
pembayaran, dan menganalisis permintaan atau penjualan
kamar hotel [5], penjualan kamar dapat dilakukan melalui
pemesanan ataupun tanpa pemesanan sebelumnya yang
dinamakan walk-in guest [6]. Bagi pihak hotel sistem
reservasi yang baik dan efektif akan memberikan
keuntungan tersendiri, diantaranya yaitu:[7]
1.

Memberikan citra yang baik dan memotivasi tamu
untuk datang ke hotel .

2.

Hotel dapat memberikan pelayanan yang baik bagi
tamu dan dapat menyiapkan permintaan khusus dari
tamu

3.

Hotel mendapatkan informasi mengenai data tamu
yang menginap sebagai bahan informasi bagi
departemen lain untuk menyiapkan pelayanan.

4.

Hotel dapat menentukan anggaran belanja hotel

5.

Hotel dapat menyiapkan jadwal kerja staf dan
mengontrol biaya termasuk tenaga kerja

III. METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting
dalam suatu penelitian karena keputusan-keputusan yang
dibuat dapat dipikirkan dan diatur dengan sebaik-baiknya
serta dapat menilai hasil-hasil penelitian yang sudah ada yaitu
untuk mengukur sampai sejauh mana suatu hasil penelitian
dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan
metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode
dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu
set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas
peristiwa pada masa sekarang.[8] Tujuan dari penelitian
deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau
lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktafakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang
diselidiki.
A. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data
adalah sebagai berikut :
a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan peneliti
langsung dari sumbernya melalui metode :
1. Observasi (Pengamatan Langsung)
Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
mengadakan pengamatan langsung ke hotel dan Villa Seganti
Setungguan.
2.Wawancara
Yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada
pihak-pihak intern Hotel dan Villa yang mempunyai
wewenang untuk memberikan informasi, dalam hal ini penulis
bertanya kepada pemilik dan pengelola Hotel.
b. Data Sekunder
Data Sekunder yaitu metode pengumpulan data yang di
lakukan secara tidak langsung dimana data diperoleh dari
mempelajari buku-buku, sumber lain dan instansi-instansi
yang berhubungan dengan penelitian ini.
Cara yang di gunakan untuk pengumpulan data sekunder
adalah sebagai berikut :
a.

Dokumentasi, penulis menggunakan data-data keadaan
umum pihak hotel dan semua data-data yang
berhubungan dengan tampilan halaman aplikasi
nantinya yang akan dibangun supaya lebih jelas untuk
dimengerti oleh pemakai.

b.

Study Literatur, dengan membaca dan mempelajari
semua buku yang berkaitan dengan penulisan penelitian.

B. Metode Pengembangan Sistem
Metode pengembangan sistem yang digunakan Dalam
membangun sistem informasi reservasi Hotel dan villa ini
adalah metode waterfall, Metode ini merupakan model
pengembangan sistem yang sistematik dan sekuensial [9].
merupakan metode yang sering digunakan oleh penganalisa
sistem pada umumnya. Adapun tahapan yang ada pada
metode waterfall dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Tahapan Model Waterfall
1) Analysis
Fase ini merupakan proses analisis kebutuhan sistem.
Pengembang mengumpulkan data-data sebagai bahan
pengembangan sistem, pada tahap ini dilakukan pengumpulan
data dengan wawancara, teknik observasi dan teknik
kuesioner [10].
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2) Design
Fase ini merupakan proses multi langkah yang fokus pada
perancangan struktur data, arsitektur, perangkat lunak,
interface dan detail prosedural. Fase desain menterjemahkan
hasil analisis kedalam representasi perangkat lunak.
3) Code
Fase ini mengimplementasikan design kedalam bahasa
pemrograman.
4) Test
Tahap selanjutnya dilakukan pengujian terhadap sistem
yang telah dibuat. pengujian dilakukan untuk mengetahui
kesesuaian hasil output dari sistem dengan kebutuhan yang
telah dirancang pada tahap analisis.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Sistem
Peneliti mengumpulkan kebutuhan
Sistem dengan
menganalisis kebutuhan dan menggali informasi sebanyakbanyaknya dari user sehingga akan tercipta sebuah sistem
komputer yang bisa melakukan tugas-tugas yang diinginkan
oleh user tersebut. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen
user requirment atau bisa dikatakan sebagai data yang
berhubungan dengan keinginan user dalam pembuatan sistem.
Dokumen ini lah yang akan menjadi acuan sistem analis untuk
menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman.

Gambar 3. DFD Level 1
Pada proses reservasi kamar ini, dapat dilihat pada
diagram diatas tamu memasukkan data tamu, tanggal pesan,
data kamar yang dipesan, dan lamanya menginap. Data tamu
yang sudah di entri berupa nomor KTP, nama depan, nama
belakang, alamat, nomor telpon, dan email disimpan ke dalam
basis data yang hanya dapat diakses oleh staf front desk.
Proses reservasi tersebut terdapat pemeriksaan ketersediaan
kamar berupa tipe kamar, jumlah, dan tanggal check-in.
apabila kamar tidak tersedia sesuai dengan yang dipesan,
maka sistem akan merespon pesan bahwa proses reservasi
gagal. Jika kamar tersedia sesuai dengan pesanan tamu,
sistem akan memberikan nomor reservasi kepada tamu yang
nantinya digunakan dalam proses check-in.
3) Data Flow Diagram (DFD) Level 2

B. Rancangan Diagram (Design)
1) Data Flow Diagram (DFD) Level 0

Gambar 2. DFD Level 0
Pada DFD level 0 ini dijelaskan ada 2 Pengguna sistem
informasi Reservasi hotel dan Villa ini, yaitu Superuser yang
bertindak sebagai Admin yang mengelola database dan
sistem. Kemudian tamu yang akan mengisi formulir
pemesanan kamar.

Gambar 4. DFD Level 2
4) Data Flow Diagram (DFD) Level 3 Proses 1

2) Data Flow Diagram (DFD) Level 1
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Gambar 7. DFD Level 3 Proses 3
C. Entity Relationship Diagram
Gambar 5. DFD Level 3 Proses 1
Pada saat proses check-in staf memasukkan nomor
reservasi. Data dari reservasi akan langsung muncul pada
tampilan layar sistem dan staf langsung mengentri nomor
kamar dan uang muka ke dalam sistem. jika pelangan belum
melakukan reservasi, maka staf dapat mengentri data-data
yang diperlukan untuk proses reservasi tersebut. Setelah
proses check-in dilakukan, maka sistem akan mengubah
status kamar yang dipilih menjadi ‘isi’.

ER Diagram dibawah, reservasi merelasikan antara
entitas tamu dengan entitas tipe kamar dan bukan entitas
kamar, karena entitas kamar digunakan untuk reservasi hotel,
biasanya tamu memesan kamar berdasarkan tipe kamar dan
bukan nomor kamar. Untuk proses check-in dan check out,
entitas tamu dihubungkan dengan entitas kamar melalui
relasionship check-in-out sehingga setelah check-in, dapat
dilihat tamu tersebut menginap di kamar nomor berapa.

5) DFD LEVEL 3 Proses 2

Gambar 8. Entity Relationship Diagram
D. Coding

Gambar 6. DFD Level 3 Proses 2
6) DFD Level 3 Proses 3

Agar design yang telah dirancang dapat dijalankan, maka
harus di implementasikan kedalam dalam penelitian ini
menggunakan bahasa pemograman Php dengan Database
MySql.
Menjalankan web sistem informasi reservasi hotel dan
villa ini secara langsung harus mempunyai server web local
yaitu Xampp, Web ini mempunyai halaman utama atau
halaman depan yaitu halaman index yang berfungsi sebagai
halaman utama secara otomatis pada saat web ini diakses.
Langkah pertama untuk mengaktifkan halaman utama
terlebih dahulu kita membuka web browser google chrome
ataupun Mozilla firefox untuk mengaktifkan halaman utama.
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Setelah web browser diaktifkan maka kita masukan alamat
halaman utama di kotak address yang terdapat di web browser
yang kita buka.
Setelah alamat halaman utama diaktifkan maka pemakai
(user) dapat mengakses halaman-halaman yang terdapat di
dalam halaman utama seperti halaman home, akomodasi,
fasilitas, room, contact dan halaman khusus admin.
1) Menu Reservasi
Form ini digunakan untuk melakukan reservasi kamar di
hotel secara online melalui internet. Setelah pengguna
memasukkan setiap data yang diminta, maka sistem akan
memproses data tersebut dan memasukkannya ke dalam basis
data. Jika ada kesalahan selama proses input data reservasi
maka sistem akan menampilkan pesan error.
Untuk reservasi, sistem melakukan pemeriksaan apakah
tipe kamar yang dipesan oleh pelanggan untuk tanggal
tertentu dan jumlah tertentu tersedia atau tidak. Perhitungan
jumlah kamar meliputi kamar yang sudah ada yang check-in
dan kamar yang sudah di reservasi.

Gambar 10. Tampilan Menu Check In
3) Menu Check Out
Form ini digunakan ketika tamu akan check-out. Proses
check out dapat dilakukan berdasarkan nomor kamar atau ID
tamu. Jika berdasarkan ID tamu, maka jika tamu tersebut
memesan lebih dari 1 kamar, sistem akan memperhitungkan
semua kamar yang dipesan termasuk dengan pengurangan
uang muka yang sudah dibayarkan. Jika berdasarkan nomor
kamar, maka proses check-out hanya dilakukan untuk nomor
kamar tersebut.

Gambar 9. Tampilan Menu Reservasi kamar
2) Menu Check In
Form ini digunakan untuk memasukkan data tamu yang
check–in dan kamar yang dipesannya ke dalam basis data.
Data check-in tersebut dapat secara otomatis diambil dari data
reservasi dengan memasukkan ID Reservasi sehingga staf
hotel tidak perlu mengetikkan kembali data tersebut ke dalam
sistem.
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Gambar 11. Tampilan Menu Check Out
4) Menu Registrasi Kamar
Form ini digunakan untuk menambahkan data kamar baru
ke dalam basis data. Dapat dispesifikasikan tipe kamar dan
statusnya.
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Booking
Check in
Service
Room
Service
Restaurant
Check Out
Laporan

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

-

-

√

√

√

√

-

-

√
√

√
√

√
√

√
√

-

√

Berdasarkan kesimpulan hasil pengujian sistem yang di
tunjukkan pada tabel diatas bahwa hasil pengujian sistem
informasi menggunakan metode Black Box Testing telah
memenuhi semua kebutuhan fungsionalitas yang diinginkan.
V. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Gambar 12. Tampilan Menu Registrasi Kamar
5) Menu Laporan Tamu Hotel dan Penggunaan Kamar
Form ini digunakan untuk menghasilkan laporan total
jumlah tamu yang check-in, jumlah tamu yang masih checkin, dan jumlah penggunaan per tipe kamar per bulan.

Gambar 13. Tampilan Menu Hasil Laporan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Hotel
dan Villa Seganti Setungguan Gunung Dempo Pagaralam,
maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1.

Penelitian ini menghasilkan Sistem Reservasi Hotel
Pada Hotel dan Villa Seganti Setungguan Gunung
Dempo Pagaralam berbasis web, dengan
menggunakan
bahasa
pemprograman
PHP
(Hypertext Proccessor), dan data base menggunakan
MySQL.

2.

Pembuatan web pada Hotel dan Villa Seganti
Setungguan Gunung Dempo Pagaralam ini
diharapkan dapat mempercepat penyampaian
informasi kepada masyarakat, mengenai hotel,
fasilitas hotel, informasi kamar yang ada pada Hotel
dan Villa Seganti Setungguan Gunung Dempo
Pagaralam, pemesanan kamar, dan letak lokasi hotel.
Serta dapat meningkatkan kinerja pegawai Hotel dan
Villa Seganti Setungguan Gunung Dempo
Pagaralam terutama dalam penyampaian informasi
kepada masyarakat.

B. Saran

E. Pengujian Sistem (Testing)
Pengujian yang dilakukan pada sistem reservasi hotel dan
villa bertujuan menemukan kesalahan pada sistem dan
mencari tahu kesesuaian sistem yang dibuat dengan
kebutuhan pengguna. Pengujian menggunakan metode Black
Box Testing yang dilakukan pada aspek fungsionalitas
pengujian fokus pada proses input dan output pada saat sistem
dijalankan. Kesimpulan hasil seluruh pengujian unit dapat
dilihat pada tabel berikut:

Berdasarkan simpulan diatas yang telah dikemukakan
sebelumnya, maka saran yang penulis sampaikan adalah :
1.

Sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk saat ini
dan selanjutnya, disarankan agar sistem ini nantinya
dapat dikembangkan, untuk hasil yang lebih baik
lagi.

2.

Untuk pemeliharaan sistem yang dibangun ini perlu
adanya evaluasi secara rutin sehingga dilihat apakah
perlu pengadaan perbaikan atau penyempurnaan
kembali.

3.

Sistem ini digunakan sebagaimana mestinya, serta
dapat melakukan pelatihan terhadap pegawai tentang
penggunaan sistem ini.

Tabel 1. Kesimpulan hasil Pengujian Sistem
Pengujian

Validasi
entri data
yang
kosong

Validasi
entri data
yang
salah

Validasi
entri data
yang
benar

Fungsi
semua
tombol
berjalan
baik

Fungi
tombol
menu
berjalan
baik

√
-

√
-

√
-

√
-

√
-

Unit

Login
Menu Utama

Lap
oran
tam
pil
sesu
ai
yang
diha
rapk
an
-
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