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ABSTRACT 
 

The need for people to be able to access information quickly and accurately has 
increased. It also influences how a business companies should be able to manage data 
and internal information for better consumer services. One of them is hotel companies, 
with most customers from outside of  business area, providing clear and accurate 
information through remote access is needed, either by telephone or internet. Problems 
arise for hotel companies that do not have good management be unable to compete. 

 Hotel Chandra is one of the hotels in Kabupaten Temanggung, that offers tour 
of nature mountains. Unfortunately with a less strategic place and lack of advertising this 
hotel often has empty costumer. By using  the web technology will be very helpful in 
addressing the issue. 

 By creating a website which is used as a tool to promote Kabupaten 
Temanggung’s tourism and Hotel Chandra to everyone with a wide scope, targeted and 
effective, and with good management and the provision of 24-hour information on the 
availability of the company's service to customers, is expected to be a better value to 
increase the quality of the company in the eyes of the customers. 
 

Keywords : Website, online reservation, hotelier, promotion media. 



 

 

 

1. Pendahuluan 

 
Kemajuan teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat, seiring 

meningkatnya kebutuhan manusia akan informasi yang dapat di terima dengan cepat, 

dan akurat. Hal ini didukung juga dengan semakin terjangkaunya harga perangkat 

teknologi yang bisa dimiliki di masyarakat, khususnya dalam akses internet. Situasi 

tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan dalam dunia bisnis yang persaingannya semakin 

ketat. Umumnya dalam rangka memperkuat bisnisnya banyak perusahaan menggunakan 

media periklanan dalam memasarkan produk usahanya. Internet memungkinkan untuk 

membangun aplikasi dalam bentuk web untuk mempromosikan produk usaha tertentu 

secara lebih luas. 

Kabupaten Temanggung merupakan wilayah dengan potensi pariwisata alam 

yang sangat indah. Namun sayang, potensi tersebut kurang dikembangkan dengan baik 

sebelumnya. Setelah terjadi pergantian pemimpin, bupati yang baru Bapak Bambang 

Sukarno dengan jelas mengemukakan misi untuk membangun dan mengembangkan 

potensi wisata di daerah ini. Hal ini tentu harus dilihat sebagai suatu potensi dan 

kesempatan bagi pelaku usaha dalam bidang kepariwisataan untuk mengembangkan 

layanan searah dengan pembangunan pariwisata daerah. 

Hotel Chandra adalah salah satu hotel kelas melati di Kabupaten Temanggung. 

Hotel yang memiliki kamar VIP, standar dan ekonomi ini akan memberikan kenyamanan 

keluarga dan rombongan ketika berwisata di Temanggung. Sebagai salah satu mitra dari 

pariwisata daerah, dan melihat potensi dan kemauan perintah daerah dalam membangun 

kawasan wisata, memicu perusahaan untuk menciptakan layanan sekaligus media 

promosi kepada calon pelanggan. Untuk menanggulangi permasalahan diatas 

dibutuhkan pembangunan sistem reservasi secara online. Dengan sistem yang 

berbentuk website, maka sekaligus membuka peluang calon pengunjung dengan 

cakupan yang lebih luas. 

2.  Landasan Teori 

2.1 Pengertian Sistem 

 Ada dua pendekatan mengenai pendefinisian sistem, yaitu yang menekankan 

pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau elemen yang 

membentuknya. Pendekatan pada prosedur mendefinisikan sistem sebagai berikut: 

“Suatu 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 (menurut Jerry Fritz Gerald, dkk)”. 
1
. 

                                                 
1 Jogiyanto HM, Analisis dan Desain Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik 

Aplikasi Bisnis, (edisi ketiga; Yogyakarta: ANDI,2005). Hal.1 



 

 

 

Sedangkan definisi sistem dengan pendekatan komponen adalah: “Sekelompok elemen-

elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan 

(Mc.leod, 1995)”. 

2.2 Pengertian Informasi 

 Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para 

pemakainya. Untuk dapat berguna, maka informasi harus didukung oleh tiga pilar 

sebagai berikut: tepat kepada orangnya atau relevan (relevance), tepat waktu 

(timeliness), dan tepat nilainya atau akurat (accurate) (Jogiyanto, 2003). 

2.3 Pengertian Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah kumpulan antara sub-sub sistem yang saling 

berhubungan yang membentuk suatu komponen yang didalamnya mencakup input-

proses-output yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi sehingga 

lebih berguna bagi pengguna (Kadir, 2003). Sistem informasi mencakup sejumlah 

komponen (manusia,komputer, dan teknologi informasi), ada sesuatu yang diproses 

(data menjadi informasi),dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. 

2.4 Sistem Informasi Reservasi 

Pemesanan dalam bahasa Inggris adalah Reservation yang berasal dari kata to 

reserve yaitu menyediakan atau mempersiapkan tempat sebelumnya. Sedangkan 

reservation yaitu pemesanan suatu tempat fasilitas. Jadi secara umum reservation yaitu 

pemesanan fasilitas yang diantaranya akomodasi, meal, seat pada pertunjukan, pesawat 

terbang, kereta api, bus, hiburan, night club,discoutegue dan sebagainya (Suartana, 

1987). Sehingga sistem informasi reservasi merupakan suatu sistem yang mengelola 

data pemesanan fasilitas dan menyajikan informasi fasilitas pada waktu tertentu. 

Sistem informasi reservasi Pada Hotel Chandra Temanggung adalah sistem 

informasi yang akan membantu proses pengolahan data pemesanan kamar hotel sesuai 

dengan tanggal check-in check-out pelanggan. 

3. Analisis dan Perancangan 

3.1 Identifikasi Masalah 

 Hotel Chandra Temanggung merupakan hotel kecil yang masih menggunakan 

sistem manual dalam pendataan reservasi, dengan telepon sebagai media utama. Dalam 

penggunaan sistem manual selama ini didapat beberapa masalah yang sering terjadi, 

yaitu: 



    

 

 

 

 

a. Data pemesanan kamar yang tidak akurat. 

Dengan sistem reservasi yang ada baik melalui telepon maupun datang 

langsung, sering terjadi permasalahan dalam penulisan nama tamu sehingga 

data tamu tidak ditemukan. Kasus yang lain adalah kesalahan penulisan tanggal 

check-in, dan yang paling fatal adalah tidak dicantumkannya rincian cara 

pembayaran, sehingga terjadi permasalahan ketika akan ditagihkan ke 

perusahaan. 

b. Pengarsipan yang tidak baik. 

Dengan pencatatan data manual kedalam buku maka menimbulkan masalah 

baru dalam hal tempat penyimpanan. Sehingga data-data lama tidak terurus atau 

bahkan hilang. 

c. Adanya kesalahpahaman detail kamar. 

Kurangnya pemberian informasi, menjadikan seringnya kesalahpahaman 

terhadap harga kamar sudah termasuk (net) atau belum termasuk (++) pajak 

pelayanan. Serta tidak dijelaskannya fasilitas yang diperoleh tamu pada saat 

pemesanan melalui telepon. 

d. Terjadi permasalahan dengan alat komunikasi. 

Walaupun jarang terjadi namun permasalahan alat komunikasi seperti kerusakan 

atau jaringan sibuk, dapat membuat data reservasi yang diperoleh menjadi 

lambat atau tidak akurat.  

e. Komunikasi yang tidak baik antara hotel dan biro perjalanan. 

Permasalahan akan timbul ketika pihak biro perjalanan menjual kamar melebihi 

jumlah kamar yang tersedia atau yang sudah ada dalam kontrak (reserved).  

3.2 Analisis SWOT 

 Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, maka disusun analisis yang 

digunakan sebagai alat ukur untuk  menentukan sebuah sistem yaitu dengan 

menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Analisis SWOT 

adalah sebuah bentuk analisis situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif (memberi 

gambaran). Analisis ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan, yang 

kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. 

3.2.1 Strength (Kekuatan) 

1. Tarif kamar yang kompetitif. 

2. Lokasi yang sekaligus menawarkan pemandangan alam. 

3. Salah satu pionir dalam bisnis perhotelan di Kabupaten Temanggung. 

3.2.2 Weakness (Kelemahan) 

1. Ketidakjelasan tempat menuju lokasi. 



    

 

 

 

2. Faktor kelelahan petugas front desk dalam siaga menerima reservasi 

3. Transaksi antar departemen yang tidak terintegrasi, sehingga tidak 

memungkinkan pelanggan untuk membayar dalam satu waktu. 

4. Prosedur penampilan laporan pemasukan yang memerlukan waktu lama. 

3.2.3 Opportunity (Kesempatan) 

1. Gencarnya pemerintah daerah dalam mempromosikan pariwisata lokal. 

2. Semakin berkembangnya pemanfaatan teknologi dalam masyarakat. 

3.2.4 Threads (Ancaman) 

1. Kompetisi yang semakin ketat sehingga perusahaan membutuhkan 

media baru dalam menjaring pelanggan dengan cakupan yang lebih 

luas. 

 

3.3 Analsis Kebutuhan Sistem 

3.3.1 Analisis Kebutuhan Fungsional 

 Kebutuhan fungsional pada sistem antara lain: 

1. Administrator 

- Dengan hak akses administrator dapat menambah admin baru dengan hak 

akses yang dikehendaki 

- Administrator dapat melihat,menambah, mengubah, dan menghapus data 

pelanggan, data kamar, data reservasi, data transaksi, data karyawan, rate 

dan data-data layanan dari pelanggan mulai dari check in sampai check out, 

sesuai dengan hak akses masing-masing. 

- Administrator dapat mencetak data transaksi dan laporan penyewaan kamar. 

2. Pengunjung 

- Pengunjung dapat melihat dan mencari kamar dan informasi lain yang ada di 

website hotel Chandra. 

- Pengunjung dapat melakukan reservasi dengan mengisi data diri, waktu 

menginap, dan jenis kamar. 

- Pengunjung dapat membatalkan pemesanan. 

3. Resepsionis 

-  Resepsionis dapat melihat menambah dan menghapus data reservasi, data 

transaksi,dan data pelanggan 

- Resepsionis dapat mencetak nota dan billing transaksi reservasi milik 

pelanggan 

 

 



    

 

 

 

 

3.3.2 Analisis Kebutuhan Non Fungsional 

1.   Analisis Kebutuhan Perangkat keras 

a. Spesifikasi perangkat keras yang digunakan untuk pembuatan sistem: 

- Prosessor  : AMD Athlon II X3 445 3.10GHz 

- Motherboard  : Biostar MCP6P3 Mini ATX 

- RAM   : DDR 4 GHz 

- Harddisk  : Sata, 320 GB 

- VGA   : NVIDIA Geforce GT 220 1GHz 128bit 

- Monitor   : Samsung 21 “ 

- Perangkat Input  : Mouse dan Keyboard 

b.  Spesifikasi minimal perangkat keras untuk implementasi sistem: 

- Prosessor  : Prosessor 1 GHz  

- Motherboard  : Disesusaikan prosessor 

- RAM   : DDR 512 MHz 

- Hardisk   : 80 GB 

- VGA   : SVGA 800X600 

- Monitor   : 17” 

- Perangkat input : Mouse dan Keyboard 

 

2.   Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

 a.  Perangkat lunak yang digunakan untuk pembuatan sistem: 

- Windows 7 Ultimate x64 

Platform sistem informasi yang digunakan dalam pembuatan sistem 

- Adobe Dreamweaver CS3 

Sebagai code editor dalam pembangunan website. 

- XAMPP 

Didalamnya meliputi apache sebagai localhost sehingga memungkinkan 

php sebagai salah satu server side scripting bisa berjalan, dan Mysql 

untuk manajemen basis data. 

- Mozilla Firefox dan Google Chrome 

Web browser untuk menampilkan halaman web. 

b. Perangkat lunak minimal untuk implementasi sistem: 

- Windows XP 

- Macromedia Dreamweaver MX 

- XAMPP 

- Mozilla Firefox dan Google Chrome 



    

 

 

 

3.3 Perancangan Sistem 

3.4.1 Flowchart Sistem 
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Gambar 3. 0.1 Diagram Flowchart 

  



    

 

 

 

3.5 Perancangan Basis Data 

3.5.1 Entity Relationship Diagram 
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Gambar 3. 0.2 Entity Relationship Diagram 

 
3.5.2 Relasi Antar Tabel 

Relasi antar tabel berfungsi untuk menunjukan hubungan antar tabel sehingga 

membentuk suatu jaringan data. Adapun relasi antar tabel pada perancangan sistem ini 

adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3. 0.3 Relasi Antar Tabel 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

4. Imlementasi dan Pembahasan 

4.1 Implementasi 

Implemenetasi adalah tahapan dimana system telah digunakan oleh pengguna. 
Sebelum program diimplementasikan  pada keadaan yang sebenarnya harus dilakukan 
pengujian. Pengujian ini dilakukan untuk memeriksa program agar terbebas dari 
kesalahan. Ada tiga jenis kesalahan dalam pembuatan program, yaitu kesalahan bahasa 
(syntax error), kesalahan saat program dijalankan (runtime error), dan kesalahan logika. 
Umumnya implementasi terdiri dari 3 tahapan, yaitu pengujian, konversi dari system lama 
ke dalam system baru, dan pemeliharaan system. 
 
4.2 Manual Program 

 
Gambar  4.1 Halaman Utama Administrator dan Karyawan 

 

Dalam halaman ini tersaji informasi mengenai reservasi dan event dalam bentuk 

kalender. Dimana dalam kalender tersebut dapat dilihat dengan mode bulanan, 

mingguan dan harian lengkap sampai detail per jam. Tampilan seperti ini berguna bagi 

operator untuk mengantisipasi kedatangan tamu, dan mempermodah 

mengorganisasinya. Untuk mengganti antar mode tampilan dapat mengklik menu drop 

down pada bagian kanan atas. Serta operator dapat melihat detail reservasi dari 

keterangan yang ada pada kalender tersebut. 

 



    

 

 

 

 

Gambar  4.2 Tampilan Menu Tambah Reservasi 

 Pada halaman tambar reservasi, operator wajib menanyakan apakah tamu 

sebelumnya pernah menginap, kalau belum, maka menu status yang dipilih adalah 

“Baru”, sedangkan untuk pelanggan yang pernah menginap sebelumnya menggunakan 

menu “Aktif”. Setelah operator menginputkan identitas pelanggan dan detail menginap, 

maka sistem akan secara otomatis menampilkan kamar sesuai dengan jumlah tamu yang 

dimasukkan. Jumlah kamar yang ditampilkan juga berdasarkan kapasitas kamar 

dibandingkan dengan jumlah tamu. 

 Halaman ini selain untuk fungsi menambah kamar juga untuk menambah jenis 

kamar. Diisikan sesuai dengan identitas kamar beserta foto yang tersedia. Pilihan rate 

adalah jenis rate kamar yang akan di aplikasikan kepada kamar tersebut. 

 

 

Gambar  4.3 Tampilan Halaman Tambah Rate Kamar 



    

 

 

 

 Pada jenis rate ini operator akan menginputkan besaran harga dari suatu kamar 

yang akan di aplikasikan dengan rate ini. jadi jenis rate ini berfungsi sebagai harga dasar 

dari beberapa kamar. Tanggal mulai dan selesai adalah periode jangka panjang rate 

tersebut berlaku. Sedangkan pada pilihan hari dan bulan adalah periode kapan dalam 

seminggu atau satu bulan rate tersebut akan diberlakukan. Fluktuasi harga kamar seperti 

ini sangat biasa dalam bisnis perhotelan, maka dianjurkan untuk bisa memilih variasi 

harga yang mengikuti musim hari berlibur. 

 

Gambar  4.4 Tampilan Halaman Tambah Rate Promo 

 
Pada jenis rate ini operator akan menginputkan besaran persen dari suatu promo 

dengan parameter tertentu. Jenis diskon dibagi menjadi dua, yaitu promo kamar dan 

diskon reguler.  

- Input promo kamar adalah dengan memilih nomor kamar yang akan 

di promokan, setelah itu mengisi parameter kondisi promo berlaku. 

Kemudian memilih periode promo 

- Input diskon reguler adalah dengan dengan mengosongkan 

parameter pilihan kamar, jumlah minimal dan maksimal orang serta 

minimal dan maksimal malam. 

 

 



    

 

 

 

 

Gambar  4.5 Tampilan Halaman Billing 

 

 Pada tampilan ini operator dapat mencari transaksi tamu melalui masukan salah 

satu dari nomor kamar dari tamu maupun nama tamu tersebut. Setelah itu akan tampil 

detail transaksi dari tamu yang yang meliputi daftar kamar yang dipesan sesuai reservasi 

dan besaran pembayaran online apabila tamu tersebut memesan lewat website. Operator 

dapat menambahkan biaya layanan yang dipesan tamu dengan menginputkan di field 

bawah daftar kamar. Apabila ada diskon reguler yang bisa diterapkan, maka operator 

dapat memilih secara manual dari menu drop down. Nota dapat di cetak melalui tombol 

print, sedangkan check-out untuk pelanggan yang sudah melunasi pembayaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

5. Penutup 

5.1 Kesimpulan 

 
 Berdasarkan proses yang telah dilakukan dalam pembuatan sistem reservasi 

online pada Hotel Chandra Temanggung, maka dapat disimpulkan bahwa: 

a. Untuk merancang dan membuat sistem reservasi online di hotel Chandra 

Temanggung hal yang diperlukan adalah mengidentifikasi dan menganalisis 

masalah yang ada di hotel Chandra Temanggung menggunakan analisis SWOT, 

menganalisis kebutuhan sistem baru, baik fungsional maupun non fungsional, 

membuat pemodelan sistem yang meliputi, flowchart sistem dan data flow 

diagram, serta pemodelan basis data yang meliputi entity relationship diagram 

dan relasi antar tabel, membuat struktur tabel, serta merancang dan membuat 

tampilan antarmukanya. 

b. Sistem reservasi online yang telah dibuat, dapat memberikan akses kepada 

operator untuk dapat mengelola data reservasi secara real-time melalui fitur yang 

ada di halaman administrator. Selain itu dalam mengelola informasi yang dapat 

diakses oleh pelanggan seperti informasi mengenai kamar dan harga dan 

informasi lain, dapat dikelola dari Hotel Chandra, kemudian diunggah ke website 

system reservasi dan dapat diakses oleh calon pelanggan tanpa batasan 

geografis. 

5.2 Saran 

 Untuk perkembangan yang lebih baik bagi peneliti selanjutnya, maka saran 

berikut perlu dilakukan yaitu menambah fitur seperti pengelompokan dan 

pendokumentasian fasilitas hotel secara lengkap, sehingga dapat dikembangkan menjadi 

sistem informasi perhotelan. Atau pembuatan aplikasi front desk dengan aplikasi desktop 

yang dapat sinkronisasi dengan database yang sudah ada. 
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