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Abstract
The purpose of this research is to design information and reservasition system using web basic at Hotel
Mahkota Timor Leste. More over regarding purposes of the research there are make online reservation
prosedure easier, to promote hotel Mahkota and to increase visitors. Result of this research, design
information and reservation system with web basic using PHP and MySQL. The design of this system
providing web page consist of main page/ home, reservation page, information page/ booking and cancel
booking, feedback page, contact us page, galery page and administrator page. This system help visitors to
booking via online. To maximise this system and increase service to customers, we have to improve man
power as operator of this system. Improving the capapility of operator can be done by arrange training,
comparative studies and backing up the data. This system can be improve more over by using another
programe for example JSP (Java Server Page).
Keywords: information system; reservation system; PHP; database MySQL
1. Pendahuluan
Pada saat ini semakin ketatnya persaingan
hidup maupun persaingan dunia bisnis, hal tersebut
membawa dampak yang sangat besar terhadap
tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
yang cepat, tepat, aman dan nyaman dengan
masyarakat sebagai pelaku bisnis maupun sebagai
customer. Demikian pula dalam bisnis perhotelan.
Pemanfaatan web merupakan salah satu alternatif
cara untuk meningkatkan pelayanan (Supriyanto,
2005 : 238),. Dengan adanya sistem informasi
berbasis web tersebut tidak ada lagi keterbatasan
ruang dan waktu untuk mendapatkan informasi
melalui internet.
Hotel Mahkota merupakan perusahaan yang
bergerak dibidang jasa perhotelan yang beralamat di
jalan Colmera Avenido Nicolau Lobatu Timor
Leste, hotel Mahkota memiliki 100 kamar dan 2
meeting room dengan fasilitas kamar yaitu telpon,
tv, ac, dan kamar mandi. Perincian jenis kamar di
hotel Mahkota Timor Leste dengan tipe kamar dan
jumlah kamar masing-masing sebagai berikut :
Standart 30 kamar, Deluxe 20 kamar, Suite 20
kamar, Superior 15 kamar, Family 10 kamar,
President Suite 5 kamar.
Jumlah karyawan yang dimiliki hotel Mahkota
Timor Leste adalah 150 karyawan dengan perincian
yaitu 50 karyawan tetap, 40 karyawan kontrak dan
60 karyawan magang. Tingkat hunian
hotel

Mahkota sangat minim di bandingkan dengan hotelhotel lain yang ada di Timor Leste.
Hotel
Mahkota membutuhkan sistem
informasi berbasis web yang dapat diakses secara
cepat dan dapat memberikan informasi tentang
fasilitas hotel serta melakukan reservasi kamar
secara online.Selama ini Hotel Mahkota melakukan
promosi secara manual seperti pemasangan spanduk
di sepanjang jalan kota dan penyebaran brosur.
2. Landasan Teori
2.1. Konsep Sistem Informasi
a. Pengertian sistem informasi
Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai
berikut (Ladjamudin, 2005 : 13-14) :
1. Suatu sistem yang dibuat oleh manusia
yang terdiri dari komponen-komponen
dalam organisasi untuk mencapai suatu
tujuan yaitu menyajikan informasi.
2. Sekumpulan prosedur organisasi yang pada
saat dilaksanakan akan memberikan
informasi bagi pengambil keputusan dan
atau untuk mengendalikan organisasi.
3. Suatu sistem didalam suatu organisasi yang
mempertemukan kebutuhan pengolahan
transaksi, mendukung operasi, bersifat
manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu
organisasi dan menyediakan pihak luar
tertentu dengan laporan-laporan yang
diperlukan.
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b. Kegiatan Sistem Informasi
Kegiatan
sistem
informasi
meliputi
(Ladjamudin, 2005 : 22) :
1. Input
Menggambarkan
suatu
kegiatan
menyediakan data untuk diproses.
2. Proses
Menggambarkan bagaimana suatu data dip
roses untuk menghasilkan suatu informasi
yang bernilai tambah.
3. Output
Suatu kegiatan untuk menghasilkan laporan
dari proses diatas tersebut.
4. Penyimpanan
Suatu kegiatan untuk memelihara dan
menyimpan data.
5. Control
Suatu aktivitas untuk menjamin bahwa
sistem informasi tersebut berjalan sesuai
dengan yang diharapkan.
2.2. Reservasi Hotel
Hotel adalah perusahaan atau badan usaha
akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa
penginapan, penyedia makanan dan minuman serta
fasilitas jasa lainnya dimana semua pelayanan itu
diperuntukkan bagi masyarakat umum, baik mereka
yang bermalam di hotel tersebut ataupun mereka
yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang
dimiliki hotel itu (Suartana, 2004:17).
2.3. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh
Luki Markito (November, 2013), Luki Markito
melakukan penelitian mengenai rancang bangun
sistem informasi front office pada hotel Minang
Permai Pacitan dengan menggunakan sistem
komputerisasi, tujuan dalam penelitian ini untuk
membantu proses pengolahan data dibagian front
office serta mempercepat dalam pembuatan laporan.
Penelitian sejenis juga pernah dilakukan oleh
Lia Kusumawardani (2012), penelitiannya tentang
pembangunan sistem informasi pada hotel Graha
Prima Pacitan (2012) berbasis desktop, hasil
penelitianya adalah memberikan kemudahan untuk
pengolahan data hotel seperti data kamar, checkin,
checkout, dan pemakaian fasilitas.
Perbedaan yang dilakukan oleh penulis adalah
penulis menggunakan program berbasis web dalam
merancang sebuah sistem informasi dan reservasi
hotel,
sedangkan
peneliti
sebelumnya
menggunakan sistem komputerisasi dan desktop.
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3.

Metode Pengembangan Sistem
Metode pengembangan perangkat lunak dalam
penelitian menggunakan pendekatan system
development life cycle (SDLC), tetapi terdapat satu
tahapan yang tidak diikut sertakan di dalam
pengembangan perangkat lunak ini. Tahap yang
tidak dilakukan adalah tahap perawatan karena tahap
perawatan memerlukan implementasi pada objek
penelitian dan memerlukan waktu yang tidak
singkat. Tahapan – tahapan yang dilakukan dalam
rancang bangun sistem informasi reservasi adalah :
1. Perencanaan sistem(system planning)
a. Mengidentifikasi masalah
Masalah yang dialami hotel Mahkota adalah
keterbatasan dalam melakukan promosi
menyebabkan masyarakat luas tidak dapat
dengan mudah mengetahui fasilitas apa saja
yang ditawarkan, selain itu juga tidak
tersedianya reservasi kamar secara online.
b. Menentukan tujuan sistem informasi yang
akan dirancang
Tujuan dari merancang sistem informasi dan
reservasi kamar tersebut karena sistem ini
akan membantu hotel Mahkota untuk
mempromosikan hotel melalu internet dan
memberikan kemudahan pada masyarakat
luas untuk melakukan pemesanan kamar
secara online
2. Analisis Sistem (system analysis)
a. Analisis Sistem Lama
Sistem pemesanan kamar yang dilakukan
oleh pengunjung selama ini yaitu dengan cara
datang langsung ke Hotel Mahkota,
kemudian resepsionis hotel memberikan
informasi kamar kosong yang tersedia serta
biaya masing-masing kamar untuk dipilih
pengunjung. Pengunjung yang ingin
melakukan pemesanan atau booking kamar
harus menunjukkan kartu identitas untuk di
data oleh resepsionis hotel. Pengunjung yang
telah melakukan booking kamar harus
membayar biaya sewa kamar yang dipilih.
b. Kelemahan Sistem Lama
Berdasarkan deskripsi diatas, maka dapat
disimpulkan bahwa sistem pemesanan masih
dilakukan secara manual atau belum
terkomputerisasi. Hal tersebut akan sangat
mempengaruhi pendapatan yang diperoleh
Hotel Mahkota, karena :
1 Hotel Mahkota kurang dikenal oleh
masyarakat luas terutama masyarakat dari
luar kota dan luar negeri, karena belum
memiliki website.
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2 Pendataan pemesanan kamar yang
dilakukan oleh resepsionis kurang efektif
karena masih menggunakan cara manual
sehingga untuk membuat laporan
pemesanan kamar pada setiap bulan
membutuhkan waktu yang lama. Hal ini
berpengaruh terhadap kurang cepatnya
pimpinan dalam mengambil keputusan,
karena pimpinan tidak bisa mengetahui
laporan pemesanan setiap saat sesuai
kebutuhannya.
c. Gambaran Sistem Baru
Berdasarkan beberapa kendala yang dihadapi
oleh pihak Hotel Mahkota, maka perlu dibuat
sistem baru yang mampu mengatasi masalah
yang timbul pada sistem yang berjalan
sampai dengan saat ini. Sistem baru yang
diusulkan yaitu sistem informasi dan
reservasi pada Hotel Mahkota berbasis web,
karena sistem ini dapat membantu Hotel
Mahkota untuk mempromosikan hotel
melalui internet, dan memberi kemudahan
bagi masyarakat luas untuk bisa melakukan
pemesanan kamar Hotel Mahkota secara
online tanpa harus datang terlebih dahulu ke
Hotel Mahkota. Sistem baru tersebut
diharapkan bisa membantu memberikan
dampak positif bagi perusahaan dengan
meningkatnya pendapatan Hotel Mahkota.

booking kamar

melihat home

batal booking kamar
melihat galeri

Calon Tamu
melihat data reservasi

ubah data reservasi

melihat fasilitas kamar

Gambar 1. Diagram Bisnis Use CaseUser

b.

Diagram bisnis use case administrator
Pada diagram bisnis use case administrator,
seorang administrator berfungsi untuk
mengelola sebuah website dan bertanggung
jawab atas isi dari website tersebut. Fungsi
administrator sebagai pengelola sebuah
website dapat ditunjukkan pada gambar 2.

mengelola admin

Admin

mengelola data kamar

mengelola data tamu

3.

Tahap Desain dan Perancangan
Tahap selanjutnya adalah tahap perancangan,
proses perancangan akan memberikan gambaran
tentang sistem yang akan dibuat dan nantinya akan
dikembangkan menjadi sistem yang siap untuk
dipakai. Pada bagian perancangan ini akan
digambarkan use case diagram, sequence diagram,
activity diagram, perancangan tabel, struktur sistem,
serta desain antar muka yang disajikan dalam sistem
informasi dan reservasi pada hotel Mahkota berbasis
web.
a. Diagram bisnis use case user
Pada diagram bisnis use case user, calon tamu
yang mengakses website akan melihat konten
yang ada di dalam website tersebut dan
mengisi formulir booking kamar atau reservasi
kamar yang sudah disiapkan. Sedangkan pihak
hotel dapat melihat konten yang ada di dalam
website terutama menu data calon tamu dan
laporan booking dan batal booking. Diagram
system use case user ditunjukkan pada gambar
1.

mengelola data booking kamar

Gambar 2. Diagram Bisnis Use Case Admin

c. Diagram system use case Admin
Diagram sistem use case ini menjelaskan bahwa
seorang administrator harus melakukan login
terlebih dahulu untuk dapat melihat, menambah,
mengedit dan menghapus data seperti
ditunjukkan pada gambar 3.
Gambar 3. Diagram Sistem Use Case Admin

d. Diagram Activity User
Diagram activity user pada gambar 4 seperti di
bawah ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Calon tamu mengakses sistem informasi
reservasi kamar hotel berbasis web.
b. Calon tamu dapat melihat informasi data
kamar, mengisi formulir reservasi/booking
kamar, melihat data reservasi kamar,
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Gambar 7. Halaman Gallery

Halaman contact us menampilkan informasi tentang
alamat dan nomor telepon hotel Mahkota Timor
Leste. Tampilan halaman contact us dapat dilihat
pada gambar 8.

Gambar 10. Halaman Reservasi Kamar

Halaman data user adalah halaman dimana data
user tersimpan setelah selesai melakukan reservasi
dan user juga dapat mengubah data reservasi jika ada
perubahan . Tampilan halaman data user dapat di
lihat pada gambar 11.

Gambar 8. Halaman Contact Us
Gambar 11. Halaman Data User

Sebelum user melakukan reservasi, user terlebih
dahulu melakukan login untuk bisa melakukan
reservasi kamar, user harus memasukan no identitas
(KTP), nama, dan alamat. Tampilan halaman Login
tamu dapat dilihat pada gambar 9.

Halaman ini menampilkan no ID Reservasi,
dimana dengan no ID tersebut sebagai bukti bahwa
user tersebut benar-benar telah melakukan reservasi
kamar. Tampilan halaman ID reservasi dilihat pada
gambar 12.

Gambar 12. Halaman ID Reservasi
Gambar 9. Halaman Login Tamu

Halaman reservasi kamar berfungsi bagi user
umum untuk memesan kamar secara online.
Halaman reservasi dimana user tinggal menginput
nomor telepon, tanggal reservasi, tanggal inap, nama
kamar, nomor kamar, dan lama inap. Tombol submit
berfungsi untuk menyimpan data user, hal ini
bertujuan untuk mengedit data reservasi kamar yang
sudah dikirim. Tampilan halaman reservasi kamar
dapat dilihat pada gambar 10.

4.2 Pengujian Sistem
Prosedur pengujian yang dilakukan terhadap
sistem informasi reservasi hotel berbasis web
adalah:
1. Menentukan data-data yang akan digunakan
untuk keperluan pengujian sistem, data-data
tersebut berupa contoh data kamar, data
user/tamu, data reservasi, data admin, dan data
feedback. Tabel 1 merupakan tabel hasil
pengujian.
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Tabel 1. Hasil Pengujian
Fungsi Sistem
Mengakses Sistem
Informasi
Reservasi Hotel
Berbasis Web

Mengelola Admin

Mengelola
user/tamu

Mengelola
Reservasi Kamar
Mengelola Batal
booking
Mengelola
Feedback User

Hasil Pengujian
Sesuai dengan
yang diharapkan
Sesuai dengan
yang diharapkan
Sesuai dengan
yang diharapkan
Sesuai dengan
yang diharapkan
Sesuai dengan
yang diharapkan
Sesuai dengan
yang diharapkan
Sesuai dengan
yang diharapkan
Sesuai dengan
yang diharapkan
Sesuai dengan
yang diharapkan
Sesuai dengan
yang diharapkan
Sesuai dengan
yang diharapkan
Sesuai dengan
yang diharapkan
Sesuai dengan
yang diharapkan
Sesuai dengan
yang diharapkan

hasil

Kesimpulan
Berhasil

hasil

Berhasil

hasil

Berhasil

hasil

Berhasil

hasil

Berhasil

hasil

Berhasil

hasil

Berhasil

hasil

Berhasil

hasil

Berhasil

hasil

Berhasil

hasil

Berhasil

hasil

Berhasil

hasil

Berhasil

hasil

Berhasil

Berdasarkan pelaksanaan pengujian, output
dari sistem informasi reservasi hotel berbasis web
yang dirancang telah sesuai dengan yang diharapkan
sehingga dapat disimpulkan bahwa perancangan
sistem informasi reservasi hotel berbasis web ini
berhasil.
4.3 Pembahasan
Berdasarkan simulasi sistem informasi
reservasi hotel berbasis web selanjutnya dilakukan
pembahasan terhadap sistem berjalan. Pembahasan
dilakukan dengan melihat hubungan sistem dengan
kebutuhan pengguna terhadap informasi yang
didapatkan. Berdasarkan hasil penilaian pada
simulasi sistem, dapat disimpulkan bahwa
1. Sistem baru dapat menghasilkan laporan data
reservasi kamar yang diperlukan oleh pihak
hotel. Pada sistem lama resepsionis hotel harus
mengolah data tamu terlebih dahulu, setelah
diolah maka resepsionis tersebut setiap bulan
mulai dari bulan Januari sampai bulan Juni harus
membuat jurnal atau rekapitulasi reservasi kamar
yang dilaporkan kepada pihak hotel. Sistem
informasi reservasi hotel berbasis web
menyediakan halaman laporan reservasi yang
langsung dapat dilihat oleh pihak hotel sehingga
menghemat tenaga dan waktu dari resepsionis.
Berdasarkan hasil dan simulasi di atas maka
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terbukti bahwa adanya kemudahan yang
diberikan kepada administrator dalam membuat
laporan rekapitulasi.
2. Calon tamu hotel dapat mendaftar melalui
online.Pendataan tamu yang masih manual
mengharuskan calon tamu datang ke hotel dan
jika calon tamu yang ingin mendaftar jumlahnya
banyak maka calon tamu akan semakin lama
menunggu untuk mendapat giliran dilayani oleh
bagian resepsionis yang hanya berjumlah satu
orang. Melalui sistem informasi reservasi hotel
berbasis web ini seorang calon tamu dapat
melakukan reservasi kamar dan batal
bookingtanpa harus datang ke hotel asal
tersambung
dengan
jaringan
internet.
Berdasarkan hasil simulasi sebelumnya maka
terbukti bahwa adanya kemudahan yang
diberikan kepada calon tamu yang dapat
melakukan reservasi kamar dan batal
bookingsecara online.
5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
Setelah merancang suatu sistem informasi pada
hotel Mahkota berbasis web dengan menggunakan
bahasa pemrograman PHP, dan database MySQL,
maka kesimpulan yang dapat diambil dari hasil
penelitian ini adalah :
1. Sistem baru yang dirancang yaitu sistem
informasi
dan
reservasi
pada
hotel
Mahkotaberbasis web dengan menggunakan
bahasa pemrograman PHP, database MySQL.
2. Perancangan sistem baru ini menghasilkan
halaman web yang terdiri dari halaman utama
user umum/home, halaman reservasi kamar,
halaman informasi kamar dan batal booking,
halaman feedback, halaman contact us, halaman
Gallerydan halaman administrator yang terdiri
dari halaman laporan data reservasi, halaman
pembatalan reservasi dan halaman laporan
feedback.
3. Dengan adanya sistem informasi dan reservasi
hotel berbasis web pada Hotel Mahkota
diharapkan nantiny dapat membantu hotel
Mahkota dalam melakukan promosi sehingga
biaya promosi lebih efisien dan mempermudah
masyarakat untuk melakukan pemesanan secara
online.
5.2 Saran
Agar sistem ini bisa beroperasi secara
maksimal maka perlu adanya :
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1. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang
diharapkan akan mampu meningkatkan
pelayanan kepada user. Usaha yang dapat
dilakukan dalam rangka peningkatan SDM
diantaranya melakukan training atau pelatihan
terhadap penguasaan program yang dipakai.
Melakukan studi banding ke berbagai
perusahaan yang berkaitan dengan sistem
informasi hotel berbasis web, khususnya yang
menyangkut program yang ada.
2. Pengadaan backup data untuk setiap satu bulan
sekali agar data yang sudah ada tidak hilang
sehingga mengurangi resiko pembuatan data
ulang.
3. Untuk pengembangan sisten informasi dan
reservasi hotel berbasis web pada hotel Mahkota,
dalam pendingkatan hubungan baik hotel dengan
pelanggan maka perlu fitur yang lebih lengkap
dan sesuai dengan kebutuhan hotel maupun
pelanggan. Namun perlu adanya sumberdaya
yang lebih baik untuk mengelola sistem ini agar
lebih bermanfaat.
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