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Abstrak  

Bidang Usaha Perhotelan telah melihat berkembangnya kemajuan teknologi dan popularitas pasar elektronik di 

dunia internet sebagai kesempatan atau peluang dalam meningakatkan kompetisi di bidang perhotelan , Namun 

ada Namun, ada beberapa hambatan yang mencegah organisasi perhotelan dari mengambil keuntungan dari IT 

dan Internet. Makalah ini melaporkan pada online sistem reservasi yang memperkenalkan teknologi Internet 

untuk sebuah hotel. Sistem, yang memiliki pelanggan layanan reservasi online, adalah user-friendly, solusi 

murah khusus dirancang untuk dengan sedikit pengetahuan IT sebelumnya.  

Kata kunci: Hotel, Reservasi Hotel 

 

1. Pendahuluan  

1.1 Latar Belakang 

Hotel adalah suatu tempat yang 

dipergunakan untuk keperluan menginap 

dan keperluan lainnya seperti acara 

pertemuan atau pernikahan. 

Reservasi adalah  fungsi yang 

melaksanakan pelayanan pemberian 

informasi mengenai  pemesanan kamar, 

pemesanan tempat mengadakan suaatu 

acara, dan penyedia sarana pendukung 

lainnya kepada masyarakat. 

Dan dalam proses Reservasi adanya 

beberapa kesulitan, sehingga prosesnya 

memakan waktu yang cukup lama, 

reservasi dilakukan dengan datang 

langsung ketempat, pengecekan data 

reservasi yang masuk yang susah 

dilakukan karena data ada dibuku reservasi 

yang ditulis secara manual, pengecekan 

data reservasi yang ada dihotel sulit 

diketahui sehingga pelanggan yang akan 

melakukan reservasi harus menunggu lama 

karena pengecekan data dilakukan secara 

manual serta pembuatan laporan yang 

cukup sulit dan lama. 

 Dengan adanya komputer sebagai media 

informasi maka sekarang ini segala 

pekerjaan yang biasanya sulit dilakukan 

secara manual, kini bisa dilakukan secara 

lebih mudah dan cepat melalui media 

komputer, oleh karena itu dalam dunia 

informatika segala proses pekerjaan akan 

diperhitungkan dan distrukturkan terlebih 

dahulu sebelum dituangkan kedalam 

sebuah software (perangkat lunak), 

sehingga menghasilkan hasil yang efektif 

dan mengakibatkan semua pekerjaan 

menjadi lebih mudah. 

1.2 Identifikasi Masalah 
1. Reservasi dilakukan dengan datang 

langsung ketempat/via telepon. 

2. Pengecekan data reservasi yang masuk 

yang susah dilakukan karena data ada 

dibuku reservasi yang ditulis tangan. 

3. Pengecekan status kamar yang ada dihotel 

sulit diketahui sehingga pelanggan yang 

akan melakukan reservasi harus menunggu 

lama. 

4. Pembuatan laporan yang cukup sulit dan 

lama. 

1.3 Lingkup Dan Batasan Masalah 

1. Reservasi kamar hotel secara online. 

2. Pengecekan data Reservasi . 

3. Pengecekan Status kamar. 

4. Pembayaran Sewa Kamar. 

5. Pembuatan Laporan Bulanan 



1.4 Tujuan 

Tujuan pembuatan program adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memudahkan tamu dalam proses 

reservasi. 

2. Untuk memudahkan petugas dalam 

pencarian data reservasi. 

3. Untuk memudahkan petugas dalam 

pengecekan status kamar hotel yang 

kosong dan yang isi. 

4. Untuk memudahkan petugas dalam 

pembuatan laporan yang lengkap dan rinci 

secara cepat. 

 

2 Landasan Teori 

2.1 Pengertian Sistem 

Sebuah sistem yang tepat guna akan memberikan 

dampak yang positif bagi suatu perusahaan dalam 

pencapaian sasaran serta tujuan perusahaan. sistem 

terdapatbeberapa pandangan menurut para ahli, 

diantaranya : 

Menurut Mustakini (2009:34), “Sistem dapat 

didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan 

pendekatan komponen, sistem dapat didefinisikan 

sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang 

mempunyai tujuan tertentu”. 

Menurut Sutarman (2012:13),  “Sistem adalah 

kumpulan elemen yang saling berhubungan dan 

berinteraksi dalam satu kesatuan untuk 

menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan 

utama”. 

Dari pendapat yang dikemukakan di atas dapat 

disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kupulan 

atau kelompok dari elemen atau komponen yang 

saling berhubungan atau saling berinteraksi dan 

saling bergantung satu sama lain untuk mencapai 

tujuan tertentu.  

2.2 Pengertian Informasi 

Menurut Sutarman (2012:13), “Sistem informasi 

adalah ”Sistem dapat didefinisikan dengan 

mengumpulkan, memperoses, menyimpan, 

menganalisis, menyebarkan informasi untuk tujuan 

tertentu. Seperti sistem lainnya, sebuah sistem 

informasi terdiri atas input (data, instruksi) dan 

output (laporan, kalkulasi)”. 

Menurut Mulyanto (2009:29), “Sistem informasi 

adalah suatu komponen yang terdiri dari manusia, 

teknologi informasi, dan prosedur kerja yang 

memproses, menyimpan, menganalisis, dan 

menyebarkan informasi untuk mencapai suatu 

tujuan”. 

Dari pendapat yang dikemukakan di atas dapat 

disimpulkan bahwa informasi adalah gabungan dari 

orang, hardware, software, jaringan komunikasi, 

sumber daya data, dan kebijakan dan prosedur yang 

menyimpan, mengumpulkan (mendapatkan 

kembali), memproses, dan mendistribusikan 

informasi untuk mendukung pengambilan dan 

pengontrolan keputusan dalam suatu organisasi. 

2.3 Pengertian Sistem Informasi 

Menurut Jogiyanto HM (2008:33), “Sistem 

informasi merupakan suatu sistem yang tujuannya 

menghasilkan informasi.” Dari berbagai definisi 

sistem informasi seperti di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa sistem informasi adalah sistem 

yang ada pada teknologi informasi yang digunakan 

oleh manusia yang dikumpulkan dan dianalisa 

untuk mendapatkan informasi agar tujuannya 

tercapai dalam mengambil keputusan. 

2.4 Pengertian Reservasi 

Reservasi atau pemesanan berasal dari kata pesan 

yang artinya adalah setiap pemberitahuan, kata, 

atau komunikasi baik lisanmaupun tertulis, yang 

dikirimkan dari satu orang ke orang lain.Pesan 

menjadi inti dari setiap proses komunikasi yang 

terjalin. 

2.5 Pengertian Hotel 

Definisi hotel berdasarkan Keputusan Menteri 

Parpostel no KM 94/HK103/MPPT 1987 adalah 

sebagai berikut: “Hotel  adalah suatu jenis 

akomodasi yang mempergunakan sebagian atau 

seluruh bangunannya untuk menyediakan jasa  

pelayanan, penginapan, makan dan minum serta 

jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara 

komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan 

yang ditetapkan didalam keputusan pemerintah”. 

3.Analisis dan Perancangan 

3.1 Analisis Fungsional 

Fungsi Umum Program 

Adapun fungsi umum dari program yang di buat 

adalah sebagai berikut : 

1. Mempermudah tamu dalam proses 

reservasi. 

2. Mempermudah petugas dalam 

pencarian data reservasi. 

3. Mempermudah petugas dalam 

pengecekan status kamar hotel yang 

kosong dan yang isi. 

4. Mempermudah petugas dalam 

pembuatan laporan yang lengkap dan 

rinci secara cepat. 

 

Fasilitas Program 

Program yang dirancang mempunyai beberapa 

fasilitas diantaranya: 

1. Dapat menampilkan daftar kamar 

dan harga kamar. 



2. Dapat menampilkan jenis 

pembayaran secara langsung 

3. Dapat menampilkan berbagai 

macam laporan seperti laporan 

reservasi dan laporan pembayaran. 

4. Interface yang “user friendly” 

 

3.2 Perancangan Data 

3.2.1 Skema Relasi 

Terdapat 14 (empat belas) tabel yang berelasi yang 

dibuat, yaitu tabel clients, table bookings, table 

priceplan, table special_offer, table invoice, table 

cc_info, table payment_gateway, table 

advace_payment, table admin, table adminmenu, 

table reservation, table room, table roomtype, table 

capacity, dan table currency. 

 
 

Gambar 3.1 Skema Relasi 

 

3.3 Kamus Data 

Kamus data adalah katalog fakta tentang data dan 

kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem 

informasi. Dengan menggunakan kamus data, 

analis sistem dapat mendefinisikan  data yang 

mengalir di sistem dengan lengkap. Berikut adalah 

kamus data dari tabel-tabel yang telah dibuat. 

3.4 Perancangan UML 

a.  Use Case Diagram  

 

b. Use Case Scenario 

Use Case Skenario Reservasi kamar 

Nama Use Case Melakukan Pemesanan 

Revarasi Kamar 

Aktor Pelanggan 

Deskripsi 

Dalam fungsi ini pelanggan melakukan pemesanan 

online 

No. Requirement - 

Kondisi Awal Data belum diinput 

Kondisi Akhir Data terisi informasi 

Skenario 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Memasukan 

Data 

Pemesanan 

 

2. Menentukan 

Tanggal 

Check-In 

 

3. Menentukan 

Tanggal 

Check-Out 

 

4. Memilih 

Kamar 

 

5. Menetukan 

Jumlah Orang 

Setiap Kamar 

 

6. Menentukan 

Jenis Mata 

Uang 

 

 7. Menyimpan 

dan 

Menampilkan 

Data Yang Di 

input 

 

Use case scenario menentukan harga kamar 

Nama Use Case Menentukan harga 

kamar dan jenis kamar 

Aktor Pelanggan 

Deskripsi  

dalam fungsi ini pelanggan menentukan harga 

kamar dan jenis kamar yang akan di pilih 

No. Requirement - 

Kondisi Awal Hasil pencarian terisi 

dan informasi dapat 

ditampilkan 

Kondisi Akhir Hasil pencarian terisi 

dan informasi dapat 

ditampilkan  

Skenario 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Menentukan 

jenis kamar 

 

 2. Menyimpan 

dan 

menampilkan 

data yang di 

input 

Pelanggan

Melakukan Pemesanan Reservasi Kamar

Pilih Tanggal Check-In
Pilih Tanggal Check-Out

<<include>>

<<include>>

Pilih Jumlah Kamar

<<include>>

Menentukan Jumlah Orang
<<include>>

Menenukan Jenis Mata Uang

<<include>>

Menentukan Kamar Dan Harga Memilih Jenis Kamar

Mengelola Rincian Pemesanan Pelanggan

Memasukan  Data Pelanggan

<<include>>

Melakukan Pembayaran Pemesanan
Pembayaran Secara Manual

<<include>>

<<include>>

Konfirmasi Pemesanan melalui E-mail

Pembayaran Secara PayPall

<<include>>

Pembayaran Secara Credit Card

<<include>>

Admin

Menerima Konfirmasi Pemesanan

<<extend>>



Usecase scenario mengelola pemeasanan 

pelanggan 

Nama Use Case Mengelola rincian 

pemesanan pelanggan 

Aktor Pelanggan 

Deskripsi 

Dalam fungsi ini pelanggan melakukan pengisian 

alamat e-mail yang telah di buat sebagai konfirmasi 

bahwa pelanggan telah melakukan pemesanan 

kamar 

No. Requirement - 

Kondisi Awal Menampilkan data yang 

telah di pesan 

Kondisi Akhir Menampilkan data yang 

telah di pesan dan 

menyimpannya 

Skenario 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Memasukan 

data 

pelanggan 

yang telah 

terdaftar 

 

 2. Memproses 

data yang 

telah di input 

untuk ke 

tahap 

berikutnya 

 

Usecase scenario Pembayaran 

Nama Use Case Melakukan pembayaran 

Aktor pelanggan 

Deskripsi 

Dalam fungsi ini user dapat melakukan berbagai 

macam pembayaran 

No. Requirement  

Kondisi Awal Data pembayaran kosong 

Kondisi Akhir Data pembayaran terisi 

Skenario 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Mengisi data 

pembayaran 

secara 

paypall 

 

2. Mengisi data 

pembayaran 

secara credit 

card 

 

3. Mengisi data 

pembayaran 

secara 

manual 

 

 4. Menyimpan 

proses 

pembayaran 

 

Usecase Scenario Konfirmasi pembayran 

Nama Use Case Konfirmasi pemesanan  

melalui e-mail 

Aktor Pelanggan dan admin 

Deskripsi 

Dalam fungsi ini pelanggan dan admin 

mendapatkan konfirmasi data yang telah di pesan 

No. Requirement  

Kondisi Awal Konfirmasi ke e-mail 

Kondisi Akhir Menampilkan data yang 

telah di konfirmasi 

Skenario 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Menerima 

konfirmasi 

pemesanan 

 

 2. Memproses 

konfirmasi dan 

memberi status 

kamar yang 

telah di pesan 

 

c. Activity Diagram 

Activity Diagram Melakukan Pemesanan 

Reservasi Kamar 

 

 

Pelanggan sistem

memasukan data pemesanan

menentukan tanggal check-in

menentukan tanggal check-out

memilih kamar

menentukan jumlah orang setiap kamar

menetukan jenis mata uang menyimpan data

menampilkan data



Activity Diagram Menentukan harga kamar dan 

jenis kamar 

 

 

Mengelola rincian pemesanan pelanggan 

 

 

Melakukan pembayaran 

 

Konfirmasi pemesanan  melalui e-mail 

 

 

d. Aliran Workflow 

Aliran Workflow Reservasi Kamar  

1. Pelanggan memasukan data pemesanan 

2. Pelanggan mementukan tanggal check-in 

3. Pelanggan menentukan tanggal check-out 

4. Pelanggan memilih kamar 

5. Pelanggan menentukan jumlah orang 

setiap kamar 

6. Pelanggan menentukan jenis mata uang  

7. System menyimpan data dan menampilkan 

data yang dinput  

 

Aliran workflow menetukan harga kamar 

dan jenis kamar 

1. pelanggna menentukan jenis kamar  

2. system menyinpan data dan menampilkan 

data yang diinput  

 

Aliran workflow mengelola rincian 

pemesanan pelanggan  

1. Memasukan data pelanggan yangn telah 

terdaftar 

2. System memproses data yang telah diinout 

untuk ketahap berikutnya  

 

Aliran workflow melakukan pembayaran 

1. Pelanggan memilih menu pembayan yang 

diingkan  

2. Pelanggan mengisi data pembayaran  

3. System menyimpan dan memproses 

pembayaran 

 

Aliran workflow konfirmasi pembayaran  

1. Pelanggan mengkonfirmamsi pembayaran  

2. System mengirim konfirmasi ke admin  

3. Admin menerima konformasi  

Pelanggan Sistem

Menentukan Jenis Kamar Menyimpan data

Menampilkan Data Yang Di input

OrganizationUnit_1 OrganizationUnit_2

Memasukan data pelanggan yang telah 

terdaftar

Memproses data yang telah di input untuk 

ke tahap berikutnya

Pelanggan sistem

mengisi pembayaran dengan paypall

mengisapembayaran secara credit card

mengisi data pembayaran secara manual

menyimpan proses pembayaran

pelanggan admin sistem

konfirmasi pemesanan

menerima konfirmasi pemesanan

Memproses konfirmasi dan memberi status 

kamar yang telah di pesan



4 Implementasi 

4.1 Petunjuk Penggunaan Program 

 

a. Struktur Menu 

Struktur menu user, adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 4.1 Struktur Menu User 

 

Struktur menu Admin adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 4.2  Struktur Menu Admin 

 

4.2 Tampilan Program 

 a. Tampilan Program untuk User 

Pada tampilan ini akan di tampilkan 

gambar-gambar program yang dibuat. 

Tampilannya adalah sebagai berikut : 

1. Nama dialog screen : Form Pilih 

Tanggal 

 Fungsi    : 

Halaman awal untuk pemesanan 

(reservasi) kamar 

 Bentuk tampilan  : 

 

Gambar 4.3  Form Pilih Tanggal 

 

1) Pilih Tanggal berisi Tanggal check-

in, Tanggal check-out, Orang dawasa 

per kamar, Anak per kamar, dan 

Mata Uang. 

2) Tanggal check-in dan check-out 

berfungsi untuk mengiput tanggal 

mulai akan check-in dan tanggal akan 

check-out. 

3) Orang dewasa per kamar berfungsi 

untuk menginput jumlah kamar yang 

akan dipesan. 

4) Anak per kamar berfungsi untuk 

menginput jumlah orang yang akan 

menginap dalam satu kamar. 

5) Mata uang berfungsi untuk 

menginput jenis mata uang yang 

diinginkan. 

6) Kemudian klik tombol Cari 

2. Nama dialog screen : Form Kamar 

& Harga 

 Fungsi    : 

Untuk mencari dan memilih jenis 

kamar yang dinginkan dan dapat 

melihat detail kamar. 

 Bentuk tampilan  : 

 

 
Gambar 4.4  Form Kamar & Harga 

 

1) Hasil dari pencarian yang 

sebelumnya diinputkan. 

2) Masukan Jumlah kamar. 

3) Klik Lanjutkan untuk masuk ke tahap 

selanjutnya yaitu Rincian Anda. 

 

3. Nama dialog screen : Form Rincian 

Anda 

Fungsi   : 

Menginput identitas pelanggan dan 

melihat detail pemesanan  

Bentuk tampilan   : 

Map Lokasi 
Hotel

KonfirmasiPembayaranRincian Anda
Kamar & 

Harga
Pilih Tanggal

Login

Hotel 
Manager

Price 
Manager

Booking 
Manager

Language 
Manager

Currency 
Manager

Setting

Home Logout

Change 
Password



 

Gambar 4.5  Form Rincian Anda (Rincian 

Pelanggan yang sudah ada) 

 

Jika sudah memiliki data pelanggan 

tetap, maka : 

1) Masukan alamat email. 

2) Masukan password. 

3) Klik Login jika sudah sesuai. 

 

 
Gambar 4.6  Form Rincian Anda (Rincian 

Pelanggan Baru) 

 

Jika pelanggan baru, maka : 

1) Masukan Title, Nama Pertama, Nama 

Belakang, Alamat, Kota, Negara, 

Kode pos, Telepon, Fax, Jenis 

Identitas, No. Identitas, Email, dan 

Password. 

2) Pilih salah satu jenis Pembayaran. 

3) Masukan setiap permintaan tambahan 

apabila pelanggan ingin 

menambahkan sesuatu. 

4) Check-list Saya setuju dengan syarat 

& ketentuan. 

5) Klik Lanjutkan jika data sudah benar 

untuk ketahap selanjutnya, yaitu 

Pembayaran. 

4. Nama dialog screen : Form 

Pembayaran 

Fungsi   : 

Menginput pembayaran pemesanan 

Bentuk tampilan   : 

 

 

Gambar 4.7 Form Pembayaran (ex. 

Pembayaran menggunakan Kartu Kredit) 

 

1) Masukan Nama pemegang kartu, 

Jenis kartu Kredit, Nomor kartu 

Kredit, Tanggal kadaluwarsa, dan 

CCV/CCV2 (validasi kartu). 

2) Check-list Saya setuju untuk 

mengizinkan (nama hotel) untuk 

mengurangi (jumlah total) dari kartu 

kredit saya. 

3) Klik Kirim jika data sudah benar. 

4) Klik Batal jika ingin kembali ke form 

Rincian Anda atau membatalkan 

pembayaran. 

 

5. Nama dialog screen : Form 

Konfirmasi 

Fungsi   : 

Untuk memberitahukan pemesanan 

online telah berhasil. 

Bentuk tampilan   : 

 



 

Gambar 4.8 Form Konfirmasi 

 

1) Terdapat pesan konfirmasi bahwa 

pemesanan telah selasai dan Faktur 

dikirimkan ke alamat email pemesan. 

2) Klik Kembali ke rumah jika sudah 

selesai. 

 

 

 

 

 

b. Tampilan Program untuk Admin 

Pada tampilan ini akan di tampilkan 

gambar-gambar program yang dibuat. 

Tampilannya adalah sebagai berikut : 

1. Nama dialog screen : Form Index / 

Halaman Utama Admin 

 Fungsi    : 

Halaman awal untuk pengelolaan 

reservasi hotel 

 Bentuk tampilan  : 

 

Gambar 4.9  Form Index / Halaman Utama Admin 

 

1) Form Index berisi Hotel Manager, 

Price Manager, Booking Manager, 

Language Manager, Currency 

Manager, dan Setting. 

2) Hotel Manager berfungsi untuk 

mengelola daftar hotel yang terdaftar 

menjadi member. 

3) Price Manager berfungsi untuk 

mengelola daftar harga reservasi 

kamar menurut type / jenis kamar. 

4) Booking Manager berfungsi untuk 

mengelola daftar pelanggan yang 

melakukan booking / reservasi kamar 

untuk disetujui oleh pihak hotel. 

5) Language Manager berfungsi untuk 

mengelola bahas yang akan 

digunakan. 

6) Currency Manager berfungsi untuk 

mengelola mata uang yang digunakan 

pada hotel. 

7) Setting berfungsi mengatur akun dan 

autentikasi hotel. 

2. Nama dialog screen : Form Login 

 Fungsi  : Untuk 

keamanan pengelolaan reservasi hotel 

sesuai dengan autentikasi nya. 

 Bentuk tampilan  : 

 

 
 

Gambar 4.10  Form Login 

 

1) Memasukan Username dan 

Password. 

2) Memilih Language 

3) Memasukan code verifikasi 

4) Menekan tombol Submit jika sudah 

benar, jika lupa password maka 

mengklik Forgot Password? 

 

3. Nama dialog screen : Form 

Customer List 

 Fungsi   : Untuk 

mengelola data pelanggan yang 

melakukan reservasi 

 Bentuk tampilan  : 

 



 
 

Gambar 4.11  Form Customer List 

 

1) Search berfungsi mencari data 

pelanggan bias dengan nama 

pelanggan atau alamat pelanggan. 

2) Show berfungsi menampilkan berapa 

banyak data pelanggan yang ada. 

3) View Booking berfungsi 

menampilkan rincian 

booking/reservasi pelanggan secara 

detail. 

 

4. Nama dialog screen : Form Detail 

Booking 

 Fungsi   : Untuk 

melihat data lengkap pelanggan yang 

melakukan booking / reservasi 

 Bentuk tampilan  : 

 

 
 

Gambar 4.12 Form Detail Booking 

 

1) Booking Status berfungsi untuk 

melihat dan mengubah status booking 

pada pelanggan yang melakukan 

reservasi. 

 

 

5. Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

Setelah mengurai dan membahas tentang masalah 

Reservasi Kamar di Hotel, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa Reservasi Kamar di Hotel 

berdasarkan praktek dan teori sudah berjalan 

dengan baik walaupun masih ada sedikit 

kekurangan. 

Berdasarkan uraian pada bab – bab sebelumnya 

dapat diambil kesimpulan, bahwa: 

1. Dengan adanya program komputerisasi ini 

ternyata dapat membantu kegiatan 

Reservasi Kamar. 

2. Dengan adanya program ini memudahkan 

pengecekan data pelanggan yang 

melakukan reservasi. 

3. Dengan adanya program ini memudahkan 

pengecekan data reservasi secara realtime. 

 

5.2 Saran 

Selama melakukan penelitian pada Reservasi 

Kamar Hotel berpendapat bahwa reservasi kamar 

sejauh ini sudah berjalan dengan baik tapi semua 

itu harus di dukung dengan teknologi yang lebih 

memadai dan fasilitas sistem agar kegiatan 

reservasi dapat berjalan dengan baik. Dan untuk 

selanjutnya perangkat lunak Reservasi Kamar dapat 

dikembangkan lagi dalam hal pengelolaan 

fungsional program yang sesuai dengan kebutuhan. 

 

 

 

 

 


