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BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

4.1  Analisa Sistem 

Analisis sistem bertujuan untuk menguraikan permasalahan yang terdapat 

pada sistem yang akan dibangun kedalam bagian-bagian komponennya dengan 

maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, hambatan yang 

terjadi dan kebutuhan-kebutuhan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan. 

Analisis ini diperlukan untuk perancangan sistem pada tahap selanjutnya. 

Diharapkan dengan adanya analisa sistem diharapkan sistem yang dirancang 

menjadi sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

4.1.1 Analisa Permasalahan 

1) Pemesanan kamar hotel hanya bisa dilakukan dengan cara datang secara 

langsung dan melalui media telepon yang kurang memberikan keluasan 

kepada  pelanggan dalam memilih kamar karena keterbatasan informasi. 

2) Proses pemesanan kamar masih menggunakan kertas, dimana setiap 

pelanggan yang datang untuk booking kamar di berikan form untuk 

pengisian data diri, sehingga sangat tidak efektif karena kertas form ini 

akan memakan banyak biaya dalam pembuatannya juga banyak memakan 

tempat untuk penyimpanannya. 

3) Dalam pengelolaan data-datanya pihak hotel masih menggunakan 

Microsoft Excel, resepsionis harus memasukkan ulang data pelanggan 

yang ada pada kertas form pelanggan. 

4) Penentuan kamar kosong masih dilakukan secara manual, resepsionis 

harus membuka Microsoft Excel dan mengganti tanda pada setiap kamar. 

Untuk hitam tandanya kamar sedang di pakai, merah tandanya kamar kotor 

(belum siap pakai), jingga tandanya peralatan belum lengkap dan putih 

tandanya kamar siap dipakai. Hal ini sangat membuat sulit resepsionis 

karena ia harus bolak balik memasukkan/mengecek data pada Microsoft 

Excel juga membuat kemungkinan salah ataupun lupa pada penginputan 

data semakin besarnya serta akan memakan waktu yang lama.  
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4.1.2 Analisa Sistem yang Berjalan 

Analisa sistem yang berjalan merupakan tahapan yang memberi gambaran 

tentang sistem yang sedang berjalan saat ini. Analisis ini berguna untuk memberi 

gambaran yang lebih detail bagaimana cara kerja dari sistem yang sedang berjalan 

dan mempermudah dalam merancang sistem baru dan mengadakan perubahan-

perubahan pada sistem lama. Untuk analisa sistem lama, digambarkan dengan 

flowchart yang bisa dilihat pada Gambar 4.1 sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 Flowchart sistem yang berjalan 

Gambar 4.1 merupakan alur sistem yang berjalan saat ini pada Grand 

Madina Hotel yaitu awalnya costumer datang ke hotel Grand Madina Hotel lalu 

menemui resepsionis untuk memesan ataupun memboking kamar hotel. Setelah 

itu resepsionis mengambil tiga lembar reservation form ataupun registration form 

dan resepsionis menulis data costumer, data waktu check in dan chek out, data tipe 
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kamar dan harga kamar pada kertas form tadi. Setelah di menulis pada kertas 

form, resepsionis memberikan satu lembar reservation form kepada costumer, satu 

lembar lain untuk accounting dan satu lagi di simpan di dalam sebuah lemari 

kemudian costumer menerima kertas form tadi dan melakukan pembayaran 

penginapan hotel sesuai dengan harga yang tertera di reservation form kemudian 

resepsionis memberikan kunci kamar dan costumer diantar ke kamarnya oleh 

karyawan hotel. 

4.2 Analisa Kebutuhan Sistem 

4.2.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)  

Adapun spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan dalam membangun 

sistem informasi perhotelan berbasis web pada Grand Madina Hotel bisa dilihat 

pada pada Tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.1 Spesififikasi hardware 

Perangkat Keras Spesifikasi 

RAM  2 GB 

Hardisk  160 GB 

VGA  Intel Graphic 

Monitor  17” 

Processor Intel Core 2 duo  

Keyboard dan mouse  

 

 Tabel 4.1 merupakan tabel spesifikasi kebutuhan perangkat keras dalam 

membangun sistem informasi perhotelan pada Grand Madina Hotel. 

4.2.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat keras komputer tidak berarti tanpa perangkat lunak dan begitu 

juga sebaliknya. Jadi perangkat lunak dan perangkat keras saling mendukung satu 

sama lain. Perangkat keras hanya berfungsi jika diberikan instruksi kepadanya.  

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam membangun sistem 

informasi perhotelan berbasis web pada Grand Madina Hotel ini bisa dilihat pada 

Tabel 4.2 berikut: 
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Tabel 4.2 Spesififikasi software 

Perangkat Lunak Fungsi 

Dreamwaver 8 dan Notepad++ Desain web Sistem 

PHP  Script Engine 

XAMPP Win32 versi 3.2.2 Database Server 

Google Chrome Web browser 

Sistem Operasi Microsoft Windows 7 Menjalankan program aplikasi 

Astah Community Analisa Perancangan Sistem  

 Tabel 4.2 merupakan tabel spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dalam 

membangun sistem informasi perhotelan pada Grand Madina Hotel. 

4.2.3 Analisa Kebutuhan Pengguna (User) 

 Pengguna dari sistem Informasi Perhotelan Berbasis Web ini ada 4 

pengguna antara lain:  

1) Admin 

a. Login ke sistem 

b. Ubah password 

c. Melihat data kamar 

d. Menambah data kamar 

e. Mengedit data kamar 

f. Menghapus data kamar 

g. Melihat data costumer 

h. Menambah data costumer 

i. Mengedit data costumer 

j. Menghapus data costumer 

k. Kelola data informasi 

l. Melihat laporan 

m. Logout 

2) Manager 

a. Login 
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b. Ubah password  

c. Melihat laporan  

d. Logout 

3) Costumer 

a. Login 

b. Ubah password 

c. Melihat Profil hotel 

d. Melihat informasi fasilitas hotel dan kamar 

e. Melihat informasi tipe dan harga kamar 

f. Chek in 

g. Chek out 

h. Booking kamar 

i. Batal booking 

j. Logout 

4) Guest 

a. Melihat Profil hotel 

b. Melihat informasi fasilitas hotel dan kamar 

c. Melihat informasi tipe dan harga kamar 

d. Registrasi 

4.3 Arsitektur Sistem Informasi 

 Berikut gambaran arsitektur sistem informasi perhotelan Grand Madina 

Hotel yang di usulkan dan dapat dilihat pada Gambar 4.2: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Arsitektur sistem informasi 

Resepsionis 

 Grand Madina Hotel

(sebagai Admin)

Costumer Database
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 Gambar 4.2 merupakan arsitektur sistem. Dari gambar diatas dijelaskan 

bahwa dalam melakukan pemboking atau pemesanan kamar hotel costumer bisa 

melakukannya dengan 2 cara, yaitu melalui website Grand Madina hotel dan 

melalui resepsionis yang ada pada Grand Madina hotel. 

 Pada website tamu di haruskan terlebih dahulu untuk registrasi untuk bisa 

mendapat layanan penuh dari sistem. Setelah registrasi barulah costumer bisa 

untuk memboking kamar. Costumer yang telah memboking kamar harus 

melakukan pembayaran 30% dari pembayaran dan dibayar dalam waktu 12 jam 

jika tidak di anggap batal, pembayaran dilakukan melalui transfer dan setelah 

melakukan pembayaran barulah pelanggan mencetak kertas bukti pembayaran. 

 Sedangkan pada reservasi melalui resepsionis, costumer datang kepada 

resepsionis dan resepsionis lansung menginputkan data pada sistem perhotelan. 

Setelah itu resepsionis atau yang bertindak sebagai admin memberikan kertas 

bukti kepada costumer. 

 Manager disini login sebagai manager dan melihat laporan reservasi dan 

keuangan dari sini manager bisa melihat perkembangan hotel dan mengambil 

keputusan untuk kemajuan hotel. 

4.4 Perancangan Sistem 

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan maka dapat dilakukan rancangan 

sistem sistem informasi pegadaian menggunakan pendekatan berorientasi objek 

yaitu dengan Unifield Modeling Language (UML). Adapun diagram UML yang 

digunakan sebagai berikut: 

1) Diagram use case 

2) Diagram kelas 

3) Diagram sekuensial 

4) Diagram aktivitas 

 Adapun aktor-aktor yang terlibat dalam sistem informasi perhotelan Grand 

Madina Hotel telihat pada tabel 4.3 dibawah ini: 

 Tabel 4.3 merupakan daftar aktor-aktor yang ada dalam sistem informasi 

perhotelan berbasis web Grand Madina Hotel. 
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Tabel 4.3 Daftar Aktor 

No Aktor  Deskripsi 

1.  Admin Bagian yang bertugas mengelola user, data 

reservasi, data ruangan, data costumer, kelola 

informasi dan laporan. 

2.  Manager Bagian yang bertugas mengelola dan laporan 

bulanan serta tahunan. 

3.  Costumer  Bagian costumer untuk melihat data, check in, 

check out, booking, serta kelola password. 

4.  Tamu/Guest Bagian tamu untuk melihat data ruangan serta 

fasilitas yang disediakan hotel. 

4.5 Diagram Use case  

Analisa sistem yang sedang berjalan saat ini, dalam bentuk diagram use 

case seperti gambar 4.3 berikut ini: 

 

Gambar 4.3 Diagram use case sistem usulan 
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 Gambar 4.3 merupakan gambar diagram use case yang di usulkan. Pada 

prosedur sistem usulan ini terdapat empat aktor yaitu admin, pimpinan, costumer 

dan guest. Diantaranya terdapat tiga aktor yang dapat melakukan login dan satu 

tidak dapat melakukan login. Admin dapat melakukan login dan tugasnya 

mengelola data kamar, data pelanggan, laporan-laporan dan melakukan logout. 

Pimpinan dapat melakukan login dan dapat melihat laporan-laporan. Costumer 

dapat melakukan login, reservasi online untuk memboking kamar, melihat 

informasi sedangkan guest tidak dapat melakukan login, guest hanya sebatas 

melihat profil, fasilitas hotel dan kamar, melihat informasi fasilitas hotel dan 

harga kamar.  

4.5.1 Diagram Use case Admin  

 Diagram use case admin dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut: 

 

Gambar 4.4 Diagram use case admin 

 Gambar 4.4 merupakan diagram use case admin pada sistem informasi 

perhotelan berbasis web. 

4.5.1.1 Skenario Use case Admin 

1. Skenario use case login 

Skenario use case login admin dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut:  
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Tabel 4.4 Skenario use case login admin  

Use case : Login 

Deskripsi 

 

: Use case ini menangani verifikasi dan hak akses 

untuk level administrator 

Aktor : Admin  

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form login. 

Kondisi Akhir : Menampilkan halaman utama. 

   

 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

Admin memasukan username 

dan password. 

 

 2. Sistem melakukan verifikasi login 

 

 3. Sistem menampilkan halaman 

utama. 

Skenario Gagal Login 

Aksi Aktor Reaksi sistem 

4. Use case ini dimulai ketika 

Admin memasukan username 

dan password. 

 

 5. Sistem melakukan verifikasi login 

 6. Sistem menampilkan pesan login 

gagal dan password salah 

 Tabel 4.4 merupakan skenario use case login admin dimana admin 

memasukkan username dan password, jika berhasil maka akan menampilkan 

halaman utama dan jika tidak maka sistem menampilkan pesan login gagal. 

2.  Skenario use case data user 

 Skenario use case data user dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut:  

Tabel 4.5 Skenario use case data user 

Use case : Data user 

Deskripsi : Use case menggambarkan admin melakukan 

penambahan data user 

Aktor : Admin 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form data user 

Kondisi Akhir : Data user telah mendapatkan konfirmasi 
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Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

admin membuka halaman utama 

dan memilih menu data user 

 

 2. Sistem menampilkan form data user. 

3. Admin melakukan konfirmasi 

data user. 

 

 4. Data user masuk di database. 

Skenario Gagal Input Data 

Aksi Aktor Reaksi sistem 

5. Use case ini dimulai ketika 

admin membuka halaman 

utama dan memilih menu 

data user 

 

 6. Sistem menampilkan form data user 

7. Admin melakukan konfirmasi 

data user 

 

 8. Menampilkan pesan form belum 

terisi secara lengkap. 

 9. Data user tiket tidak masuk di 

database. 

 Tabel 4.5 merupakan skenario use case data user dimana admin meng-klik 

menu data user, jika berhasil maka akan menampilkan halaman data user dan 

masuk ke database dan jika tidak maka sistem tidak masuk ke database. 

3.  Skenario use case reservasi 

  Skenario use case reservasi dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6 Skenario use case reservasi 

Use case : Reservasi 

Deskripsi : Use case menggambarkan admin melakukan 

penambahan data reservasi 

Aktor : Admin 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form data reservasi 

Kondisi Akhir : Data reservasi  telah mendapatkan konfirmasi 

 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

admin membuka halaman 

utama dan memilih menu  

reservasi 

 

Tabel 4.5 Skenario use case data user  (Lanjutan) 
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 2. Sistem menampilkan form data 

reservasi. 

3. Admin melakukan konfirmasi 

data reservasi. 

 

 4. Data reservasi masuk di database. 

Skenario Gagal Input Data 

Aksi Aktor Reaksi sistem 

5. Use case ini dimulai ketika 

admin membuka halaman 

utama dan memilih menu 

reservasi 

 

 6. Sistem menampilkan form data 

reservasi 

7. Admin melakukan konfirmasi 

data reservasi 

 

 8. Menampilkan pesan form belum 

terisi secara lengkap. 

 9. Data reservasi tiket tidak masuk di 

database. 

Tabel 4.6 merupakan skenario use case reservasi dimana admin meng-klik 

menu reservasi, jika berhasil maka akan menampilkan halaman reservasi dan 

masuk ke database dan jika tidak maka sistem menampilkan pesan form belum 

terisi secara lengkap dan tidak masuk ke database.  

4.  Skenario use case data ruangan  

  Skenario use case data ruangan admin dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7 Skenario use case data ruangan 

Use case : Data ruangan 

Deskripsi : Use case menggambarkan admin melakukan 

penambahan data ruangan 

Aktor : Admin 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form data ruangan 

Kondisi Akhir : Data ruangan  telah mendapatkan konfirmasi 

 

 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

admin membuka halaman 

utama dan memilih menu 

data ruangan 

 

 2. Sistem menampilkan form data 

Tabel 4.6 Skenario use case reservasi  (Lanjutan) 
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ruangan. 

3. Admin melakukan konfirmasi 

data ruangan. 

 

 4. Data ruangan masuk di database. 

Skenario Gagal Input Data 

Aksi Aktor Reaksi sistem 

5. Use case ini dimulai ketika 

admin membuka halaman 

utama dan memilih menu 

data ruangan 

 

 6. Sistem menampilkan form data 

ruangan 

7. Admin melakukan konfirmasi 

data ruangan 

 

 8. Menampilkan pesan form belum 

terisi secara lengkap. 

 9. Data ruangan tiket tidak masuk di 

database. 

 Tabel 4.7 merupakan skenario use case data ruangan dimana admin meng-

klik menu data ruangan, jika berhasil maka akan menampilkan halaman data 

ruangan dan masuk ke database dan jika tidak maka sistem tidak masuk ke 

database. 

5.  Skenario use case data costumer 

 Skenario use case data costumer dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut: 

Tabel 4.8 Skenario use case data costumer 

Use case : Data costumer 

Deskripsi : Use case menggambarkan admin melakukan 

penambahan data costumer 

Aktor : Admin 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form data costumer 

Kondisi Akhir : Data costumer  telah mendapatkan konfirmasi 

 

 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

admin membuka halaman 

utama dan memilih menu 

data costumer 

 

 2. Sistem menampilkan form data 

costumer. 

Tabel 4.7 Skenario use case data ruangan (Lanjutan) 
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3. Admin melakukan konfirmasi 

data costumer. 

 

 4. Data costumer masuk di database. 

Skenario Gagal Input Data 

Aksi Aktor Reaksi sistem 

5. Use case ini dimulai ketika 

admin membuka halaman 

utama dan memilih menu 

data costumer 

 

 6. Sistem menampilkan form data 

costumer 

7. Admin melakukan konfirmasi 

data costumer 

 

 8. Menampilkan pesan form belum 

terisi secara lengkap. 

 9. Data costumer  tidak masuk di 

database. 

 Tabel 4.8 merupakan skenario use case data costumer dimana admin 

meng-klik menu data costumer, jika berhasil maka akan menampilkan halaman 

costumer dan masuk ke database dan jika tidak maka sistem tidak masuk ke 

database. 

6.  Skenario use case kelola informasi 

 Skenario use case kelola informasi admin dapat dilihat pada Tabel 4.9 

berikut: 

 Tabel 4.9 Skenario use case kelola informasi 

Use case : Kelola informasi 

Deskripsi : Use case menggambarkan admin melakukan 

penambahan data kelola informasi 

Aktor : Admin 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form kelola informasi 

Kondisi Akhir : Data kelola informasi  telah mendapatkan konfirmasi 

 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

admin membuka halaman 

utama dan memilih menu 

kelola informasi 

 

 2. Sistem menampilkan form data  

3. kelola informasi. 

4. Admin melakukan konfirmasi  

Tabel 4.8 Skenario use case data costumer (Lanjutan) 
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data kelola informasi. 

 5. Data kelola informasi masuk di 

database. 

Skenario Gagal Input Data 

Aksi Aktor Reaksi sistem 

6. Use case ini dimulai ketika 

admin membuka halaman 

utama dan memilih menu 

kelola informasi 

 

 7. Sistem menampilkan form data 

kelola informasi 

8. Admin melakukan konfirmasi 

data kelola informasi 

 

 9. Menampilkan pesan form belum 

terisi secara lengkap. 

 10. Data kelola informasi tidak masuk 

di database. 

 Tabel 4.9 merupakan skenario use case kelola informasi dimana admin 

meng-klik menu kelola informasi, jika berhasil maka akan menampilkan halaman 

kelola informasi dan masuk ke database dan jika tidak maka sistem tidak masuk 

ke database.  

7.  Skenario use case laporan 

 Skenario use case laporan admin dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut: 

Tabel 4.10 Skenario use case laporan  

Use case : Data laporan 

Deskripsi : Use case menggambarkan admin melakukan 

konfirmasi data laporan 

Aktor : Admin 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form data laporan 

Kondisi Akhir : Data laporan  telah mendapatkan konfirmasi 

 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

admin membuka halaman 

utama dan memilih menu 

laporan 

 

 2. Sistem menampilkan form data 

laporan. 

Tabel 4.9 Skenario use case kelola informasi (Lanjutan) 
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3. Admin melakukan konfirmasi 

data laporan. 

 

 4. Data laporan masuk di database. 

Skenario Gagal Input Data 

Aksi Aktor Reaksi sistem 

5. Use case ini dimulai ketika 

admin membuka halaman 

utama dan memilih menu 

laporan 

 

 6. Sistem menampilkan form data 

laporan 

7. Admin melakukan konfirmasi 

data laporan 

 

 8. Menampilkan pesan form belum 

terisi secara lengkap. 

 9. Data laporan tidak masuk di 

database. 

 Tabel 4.10 merupakan skenario use case laporan admin dimana admin 

meng-klik menu laporan, jika berhasil maka akan menampilkan halaman laporan 

dan masuk ke database dan jika tidak maka sistem tidak masuk ke database. 

4.5.1.2 Deskripsi Use case Admin 

 Berikut deskripsi dari seluruh use case admin dapat dilihat pada tabel 4.11: 

Tabel 4.11 Deskripsi use case admin 

No. Use case Deskripsi 

1 Login Use case ini menggambarkan user 

melakukan login ke sistem. 

2 Data User Use case ini menggambarkan admin 

menginput data user. 

3 Data 

Reservasi 

Use case ini menggambarkan admin 

menginputkan data reservasi 

4 Data Ruangan Use case ini menggambarkan user melihat 

data ruangan 

5 Data Costumer Use case ini menggambarkan user untuk 

melihat data costumer 

Tabel 4.10 Skenario use case laporan (Lanjutan) 
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 Tabel 4.11 merupakan deskripsi dari use case admin pada sistem informasi 

perhotelan berbasis web. 

4.5.2 Diagram Use case Manager 

Diagram use case manager dapat dilihat pada Gambar 4.5 berikut: 

 

Gambar 4.5 Diagram use case manager 

 Gambar 4.5 merupakan gambar dari use case manager pada sistem 

informasi perhotelan berbasis web. 

4.5.2.1 Skenario Use case Manager 

1.  Skenario use case login 

Skenario use case login manager dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut: 

 Tabel 4.12 Skenario use case login manager 

Use case : Login 

Deskripsi 

 

: Use case ini menangani verifikasi dan hak akses 

untuk level manager 

Aktor : Manager 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form login. 

Kondisi Akhir : Menampilkan halaman utama. 

   

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

Manager memasukan 

username dan password. 

 

 2. Sistem melakukan verifikasi 

login 

6 Data Kelola Informasi Use case ini menggambarkan user untuk 

melihat data kelola informasi 

7 Laporan Use case ini menggambarkan admin dapat 

melihat laporan bulanan dan laporan 

tahunan 

Tabel 4.11 Deskripsi use case admin (Lanjutan) 
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 3. Sistem menampilkan form halaman 

utama. 

Skenario Gagal Login 

Aksi Aktor Reaksi sistem 

4. Use case ini dimulai ketika 

Manager memasukan 

username dan password. 

 

 5. Sistem melakukan verifikasi login 

 6. Sistem menampilkan pesan login 

gagal dan password salah 

 Tabel 4.12 merupakan skenario use case login manager dimana manager 

memasukkan username dan password, jika berhasil maka akan menampilkan 

halaman utama manager dan jika tidak maka sistem menampilkan pesan login 

gagal. 

2.  Skenario use case laporan 

 Skenario use case laporan manager dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut: 

Tabel 4.13 Skenario use case laporan 

Use case : Data laporan 

Deskripsi : Use case menggambarkan manager melakukan 

konfirmasi data laporan 

Aktor : Manager 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form data laporan 

Kondisi Akhir : Data laporan  telah mendapatkan konfirmasi 

 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi system 

1. Use case ini dimulai ketika 

manager membuka halaman 

utama dan memilih menu 

laporan 

 

 2. Sistem menampilkan form data 

laporan. 

3. Manager melakukan konfirmasi 

data laporan. 

 

 4. Data laporan masuk di database. 

Skenario Gagal Input Data 

Aksi Aktor Reaksi sistem 

5. Use case ini dimulai ketika  

Tabel 4.12 Skenario use case login manager (Lanjutan) 
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manager membuka halaman 

utama dan memilih menu 

laporan 

 6. Sistem menampilkan form data 

laporan 

7. Manager melakukan konfirmasi 

data laporan 

 

 8. Menampilkan pesan form belum 

terisi secara lengkap. 

 9. Data laporan tidak masuk di 

database. 

 Tabel 4.13 merupakan skenario use case laporan manager dimana 

manager meng-klik menu laporan, jika berhasil maka akan menampilkan halaman 

laporan dan masuk ke database dan jika tidak maka sistem tidak masuk ke 

database. 

4.5.2.2 Deskripsi Use case Manager 

 Berikut deskripsi dari seluruh use case manager dapat dilihat pada tabel 

4.14: 

Tabel 4.14 Deskripsi use case manager 

 

 Tabel 4.14 merupakan deskripsi dari use case manager pada sistem 

informasi perhotelan berbasis web. 

4.5.3 Diagram Use case Tamu 

Diagram use case tamu dapat dilihat pada Gambar 4.6 berikut: 

 Gambar 4.6 merupakan gambar dari use case tamu pada sistem informasi 

perhotelan berbasis web.  

No Use case Deskripsi 

1 Login Use case ini menggambarkan user melakukan 

login ke sistem. 

2 Laporan Use case ini menggambarkan manager dapat 

melihat laporan bulanan dan laporan tahunan 

Tabel 4.13 Skenario use case laporan (Lanjutan) 
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Gambar 4.6 Diagram use case tamu 

4.5.3.1 Skenario Use case Tamu 

1.  Skenario use case login 

 Skenario use case login tamu dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut: 

Tabel 4.15 Skenario use case login tamu 

Use case : Login 

Deskripsi 

 

: Use case ini menangani verifikasi dan hak akses 

untuk level tamu 

Aktor : Tamu 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form login. 

Kondisi Akhir : Menampilkan halaman utama. 

   

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi system 

1. Use case ini dimulai ketika 

Tamu memasukan username 

dan password. 

 

 7. Sistem melakukan verifikasi 

login 

 

 8. Sistem menampilkan form halaman 

utama. 

Skenario Gagal Login 

Aksi Aktor Reaksi sistem 

9. Use case ini dimulai ketika 

Tamu memasukan user 

name dan password. 

 

 10. Sistem melakukan verifikasi login 

 11. Sistem menampilkan pesan login 

gagal dan password salah 
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 Tabel 4.15 merupakan skenario use case login tamu dimana tamu 

memasukkan username dan password, jika berhasil maka akan menampilkan 

halaman utama tamu dan jika tidak maka sistem menampilkan pesan login gagal.  

2.  Skenario use case melihat data pesanan  

 Skenario use case melihat data pesanan tamu dapat dilihat pada Tabel 4.16 

berikut: 

Tabel 4.16 Skenario use case melihat data pesanan 

Use case : Melihat data pesanan 

Deskripsi : Use case menggambarkan admin melakukan 

penambahan data pesanan 

Aktor : Tamu 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form kelola informasi 

Kondisi Akhir : Data pesanan  telah mendapatkan konfirmasi 

 

 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

tamu membuka halaman 

utama dan memilih menu 

booking 

 

 2. Sistem menampilkan form data 

booking. 

3. Tamu melakukan konfirmasi 

data pesanan. 

 

 4. Data pesananan masuk di database. 

Skenario Gagal Input Data 

Aksi Aktor Reaksi sistem 

5. Use case ini dimulai ketika 

tamu membuka halaman 

utama dan memilih menu 

booking 

 

 6. Sistem menampilkan form data 

booking 

7. Tamu melakukan konfirmasi 

data booking 

 

 8. Menampilkan pesan form belum 

terisi secara lengkap. 

 9. Data booking tidak masuk di 

database. 
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 Tabel 4.16 merupakan skenario use case melihat data pesanan dimana 

tamu meng-klik menu booking, jika berhasil maka akan menampilkan halaman 

data booking dan masuk ke database dan jika tidak maka sistem tidak masuk ke 

database. 

3.  Skenario use case melihat data pelayanan 

 Skenario use case melihat data pelayanan tamu dapat dilihat pada Tabel 

4.17 berikut: 

Tabel 4.17 Skenario use case melihat data pelayanan 

Use case : Data pelayanan 

Deskripsi : Use case menggambarkan admin melakukan 

penambahan data pelayanan 

Aktor : Tamu 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form kelola informasi 

Kondisi Akhir : Data Pelayanan telah mendapatkan konfirmasi 

 

 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

tamu membuka halaman 

utama dan memilih menu 

pelayanan 

 

 2. Sistem menampilkan form data 

pelayanan. 

3. Tamu melakukan konfirmasi data 

pelayanan. 

 

 4. Data pelayanan masuk di database. 

Skenario Gagal Input Data 

Aksi Aktor Reaksi sistem 

5. Use case ini dimulai ketika 

tamu membuka halaman 

utama dan memilih menu 

pelayanan 

 

 6. Sistem menampilkan form data 

pelayanan 

7. Tamu melakukan konfirmasi data 

pelayanan 

 

 8. Menampilkan pesan form belum 

terisi secara lengkap. 

 9. Data pelayanan tidak masuk di 

database. 
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 Tabel 4.17 merupakan skenario use case melihat data pelayanan laporan 

tamu dimana tamu meng-klik menu layanan, jika berhasil maka akan 

menampilkan halaman layanan dan masuk ke database dan jika tidak maka sistem 

tidak masuk ke database. 

4.5.3.2 Deskripsi Use case Tamu 

Berikut deskripsi dari seluruh use case tamu dapat dilihat pada tabel 4.18: 

Tabel 4.18  Deskripsi use case tamu 

 Tabel 4.18 merupakan deskripsi dari use case tamu pada sistem informasi 

perhotelan berbasis web. 

4.6 Diagram Aktivitas 

 Diagram aktivitas menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem 

yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang 

mungkin terjadi dan bagaimana mereka berakhir. Diagram aktivitas juga dapat 

menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. 

1. Diagram Aktivitas Login User 

Diagram aktivitas login user digunakan pada saat pertama kali user 

menggunakan sistem informasi perhotelan berbasis web, maka user terlebih 

dahulu harus melakukan login dengan mengisikan username dan password 

masing-masing. Jika username dan password yang diisikan benar, maka sistem 

akan menampilkan menu utama sesuai dengan hak akses user, untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.7 berikut: 

No. Use case Deskripsi 

1 Login Use case ini menggambarkan user melakukan 

login ke sistem. 

2 Data Pesanan Use case ini menggambarkan tamu menginput 

data pesanan. 

3 Data Pelayanan Use case ini menggambarkan admin 

menginputkan data pelayanan 
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Gambar 4.7 Diagram aktivitas login user  

 Gambar 4.7 merupakan diagram aktivitas login user pada sistem informasi 

perhotelan berbasis web. 

2. Diagram Aktivitas Booking 

  Diagram aktivitas booking menggambarkan proses pembokingan kamar 

yang dilakukan oleh user, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.8 

berikut: 

 

Gambar 4.8 Diagram aktivitas booking 

 Gambar 4.8 merupakan diagram aktivitas booking pada sistem informasi 

perhotelan berbasis web. 

3. Diagram Aktivitas check in 

Diagram aktivitas check in menggambarkan proses check in kamar yang 

dilakukan oleh user. Pada proses check in pembayaran dilakukan setengah harga 

dan sisanya dibayar pada proses check out, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Gambar 4.9 berikut:  
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Gambar 4.9 Diagram aktivitas check in 

 Gambar 4.9 merupakan diagram aktivitas check in pada sistem informasi 

perhotelan berbasis web. 

4. Diagram Aktivitas Check out 

Diagram aktivitas check out menggambarkan proses check out kamar yang 

dilakukan oleh user. Pada proses check out dilakukan pembayaran sisa kamar, 

pembayaran loundry dan pembayaran restaurant, untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Gambar 4.10 berikut: 

   

Gambar 4.10  Diagram aktivitas check out 
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 Gambar 4.10 merupakan diagram aktivitas check out pada sistem 

informasi perhotelan berbasis web. 

5. Diagram Aktivitas Data Ruangan 

Diagram aktivitas data ruangan menggambarkan proses pengecekan kamar 

yang dilakukan oleh user untuk melihat kamar mana yang kosong dan bisa untuk 

diboking, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.11 berikut: 

 

Gambar 4.11 Diagram aktivitas data ruangan 

 Gambar 4.11 merupakan diagram aktivitas data ruangan pada sistem 

informasi perhotelan berbasis web.  

6. Diagram Aktivitas Data Costumer 

Diagram aktivitas data costumer menggambarkan proses untuk melihat 

data costumer, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.12 berikut: 

 

Gambar 4.12 Diagram Aktivitas data costumer 
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 Gambar 4.12 merupakan diagram data costumer pada sistem informasi 

perhotelan berbasis web. 

7. Diagram Aktivitas Ruangan 

Diagram aktivitas ruangan menggambarkan proses pengelolaan data 

kamar, user atau admin bisa untuk menambah, mengedit dan menambah data 

kamar, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.13 berikut: 

 

Gambar 4.13 Diagram aktivitas ruangan 

 Gambar 4.13 merupakan diagram aktivitas ruangan pada sistem informasi 

perhotelan berbasis web.  

8. Diagram Aktivitas Tipe Ruangan 

Diagram aktivitas tipe ruangan menggambarkan proses pengelolaan data 

tipe ruangan dan kamar yang ada, user atau admin bisa untuk menambah, 

mengedit dan menambah data tipe ruangan dan kamar, untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Gambar 4.14 berikut: 

Gambar 4.14 merupakan diagram aktivitas tipe ruangan pada sistem 

informasi perhotelan berbasis web. 
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Gambar 4.14 Diagram aktivitas tipe ruangan 

9. Diagram Aktivitas Fasilitas 

Diagram aktivitas fasilitas menggambarkan proses pengelolaan fasilitas-

fasilitas kamar dan hotel, user atau admin bisa untuk menambah, mengedit dan 

menambah fasilitas kamar dan hotel, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Gambar 4.15 berikut: 

 

Gambar 4.15 Diagram aktivitas fasilitas 

 Gambar 4.15 merupakan diagram aktivitas fasilitas pada sistem informasi 

perhotelan berbasis web. 

10. Diagram Aktivitas Galeri  

Diagram aktivitas galeri menggambarkan proses pengelolaan data galeri, 

user atau admin bisa untuk menambah, mengedit dan menambah data tentang 
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foto, galeri, kamar dan hotel, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.16 

berikut: 

 

Gambar 4.16 Diagram aktivitas galeri 

 Gambar 4.16 merupakan diagram aktivitas galeri pada sistem informasi 

perhotelan berbasis web. 

11. Diagram Aktivitas Paket Harga 

Diagram paket harga menggambarkan proses pengelolaan paket harga 

yang ditawarkan hotel, user atau admin bisa untuk menambah paket, mengedit 

paket dan menambah paket harga kamar, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Gambar 4.17 berikut: 

 

Gambar 4.17 diagram aktivitas paket harga 
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 Gambar 4.17 merupakan diagram aktivitas paket harga pada sistem 

informasi perhotelan berbasis web. 

12. Diagram Aktivitas Promo 

Diagram promo menggambarkan proses pengelolaan promo yang 

ditawarkan hotel, user atau admin bisa untuk menambah promo, mengedit dan 

menambahnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.18 berikut: 

 

Gambar 4.18 Diagram aktivitas promo 

 Gambar 4.18 merupakan diagram aktivitas promo pada sistem informasi 

perhotelan berbasis web. 

13. Diagram Aktivitas Laporan Bulanan 

Diagram aktivitas laporan bulanan menggambarkan proses yang dilakukan 

user yaitu admin untuk melihat atau ingin mencetak laporan bulanan hotel, untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.19 berikut: 

 Gambar 4.19 merupakan diagram aktivitas laporan bulanan pada 

sistem informasi perhotelan berbasis web. 
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Gambar 4.19 Diagram aktivitas laporan bulanan 

14. Diagram Aktivitas Laporan Tahunan 

Diagram aktivitas laporan tahunan menggambarkan proses yang dilakukan 

user yaitu admin untuk melihat atau ingin mencetak laporan tahunan hotel, untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.20 berikut: 

 

Gambar 4.20 Diagram aktivitas laporan tahunan 

 Gambar 4.20 merupakan diagram aktivitas laporam tahunan pada sistem 

informasi perhotelan berbasis web. 

15. Diagram Aktivitas Laporan Bulanan (Manager) 

Diagram aktivitas laporan bulanan menggambarkan proses yang dilakukan 

user yaitu manager untuk melihat atau ingin mencetak laporan bulanan hotel, 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.21 berikut: 
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Gambar 4.21 Diagram aktivitas laporan bulanan (manager) 

 Gambar 4.21 merupakan diagram aktivitas laporan bulanan (manager) 

pada sistem informasi perhotelan berbasis web. 

16. Diagram Aktivitas Laporan Tahunan (Manager) 

Diagram aktivitas laporan tahunan menggambarkan proses yang dilakukan 

user yaitu manager untuk melihat atau ingin mencetak laporan tahunan hotel, 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.22 berikut: 

 

Gambar 4.22 Diagram aktivitas laporan tahunan (manager)  

 Gambar 4.22 merupakan diagram aktivitas laporan tahunan (manager) 

pada sistem informasi perhotelan berbasis web. 
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17. Diagram Aktivitas Tamu 

  Diagram aktivitas tamu menggambarkan proses yang dilakukan tamu saat 

masuk ke website sistem informasi perhotelan berbasis web, untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Gambar 4.23 berikut: 

 

Gambar 4.23 Diagram aktivitas tamu 

Gambar 4.23 merupakan diagram aktivitas aktivitas tamu pada sistem 

informasi perhotelan berbasis web. 

4.7 Diagram Sekuensial  

Diagram sekuensial berguna dalam menggambarkan bentuk interaksi 

antara objek sistem. Sistem Informasi Madina Hotel memiliki beberapa Diagram 

sekuensial diantaranya: 

1. Diagram Sekuensial Login User 

Diagram sekuensial user login digunakan pada saat pertama kali user 

menggunakan sistem informasi perhotelan berbasis web, maka user terlebih 

dahulu harus melakukan login dengan mengisikan username dan password 

masing-masing. Jika username dan password yang diisikan benar, maka sistem 

akan menampilkan menu utama sesuai dengan hak akses user, untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.24 berikut: 

Gambar 4.24 merupakan diagram sekuensial login user pada sistem 

informasi perhotelan berbasis web.  
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Gambar 4.24 Diagram sekuensial login user 

2. Diagram Sekuensial Booking 

Diagram sekuensial booking menggambarkan proses pembokingan kamar 

yang dilakukan oleh user, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.25 

berikut: 

 

Gambar 4.25 Diagram sekuensial booking 

 Gambar 4.25 merupakan diagram sekuensial booking pada sistem 

informasi perhotelan berbasis web. 

3. Diagram Sekuensial Check in 

 Diagram sekuensial check in menggambarkan proses check in kamar yang 

dilakukan oleh user. Pada proses check in pembayaran dilakukan setengah harga 

dan sisanya dibayar pada proses check out, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Gambar 4.26 berikut: 
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Gambar 4.26 Diagram sekuensial check in 

 Gambar 4.26 merupakan diagram sekuensial check in pada sistem 

informasi perhotelan berbasis web. 

4. Diagram Sekuensial Check out 

Diagram sekuensial check out menggambarkan proses check out kamar 

yang dilakukan oleh user. Pada proses check out dilakukan pembayaran sisa 

kamar, pembayaran loundry dan pembayaran restaurant, untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Gambar 4.27 berikut:  

 

Gambar 4.27 Diagram sekuensial check out 
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Gambar 4.27 merupakan diagram sekuensial check out pada sistem 

informasi perhotelan berbasis web. 

5. Diagram Sekuensial Data Ruangan 

Diagram sekuensial data ruangan menggambarkan proses pengecekan 

kamar yang dilakukan oleh user untuk melihat kamar mana yang kosong dan bisa 

untuk diboking, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.28 berikut: 

 

Gambar 4.28 Diagram sekuensial data ruangan 

 Gambar 4.28 merupakan diagram sekuensial data ruangan pada sistem 

informasi perhotelan berbasis web.  

6. Diagram Sekuensial Data Costumer  

Diagram sekuensial data costumer menggambarkan proses untuk melihat 

data costumer, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.29 berikut: 

 

Gambar 4.29 Diagram sekuensial data costumer 
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 Gambar 4.29 merupakan diagram sekuensial data costumer pada sistem 

informasi perhotelan berbasis web. 

7. Diagram Sekuensial Ruangan 

Diagram sekuensial ruangan menggambarkan proses pengelolaan data 

kamar, user atau admin bisa untuk menambah, mengedit dan menambah data 

kamar, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.30 berikut: 

 

Gambar 4.30 Diagram sekuensial ruangan 

 Gambar 4.30 merupakan diagram sekuensial ruangan pada sistem 

informasi perhotelan berbasis web. 

8. Diagram Sekuensial Tipe Ruangan 

Diagram sekuensial tipe ruangan menggambarkan proses pengelolaan data 

tipe ruangan dan kamar yang ada, user atau admin bisa untuk menambah, 

mengedit dan menambah data tipe ruangan dan kamar, untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Gambar 4.31 berikut: 

 Gambar 4.31 merupakan diagram sekuensial tipe ruangan pada sistem 

informasi perhotelan berbasis web. 
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Gambar 4.31 Diagram sekuensial tipe ruangan 

9. Diagram Sekuensial Fasilitas 

Diagram sekuensial fasilitas menggambarkan proses pengelolaan fasilitas-

fasilitas kamar dan hotel, user atau admin bisa untuk menambah, mengedit 

dan menambah fasilitas kamar dan hotel, untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Gambar 4.32 berikut: 

       

Gambar 4.32 Diagram sekuensial fasilitas 

 Gambar 4.32 merupakan diagram sekuensial fasilitas pada sistem 

informasi perhotelan berbasis web. 
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10. Diagram Sekuensial Galeri 

Diagram sekuensial galeri menggambarkan proses pengelolaan data galeri, 

user atau admin bisa untuk menambah, mengedit dan menambah data tentang foto 

galeri kamar dan hotel, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.33 

berikut: 

 

Gambar 4.33 Diagram sekuensial galeri 

 Gambar 4.33 merupakan diagram sekuensial galeri pada sistem informasi 

perhotelan berbasis web. 

11. Diagram Sekuensial Paket Harga 

Diagram paket harga menggambarkan proses pengelolaan paket harga 

yang ditawarkan hotel, user atau admin bisa untuk menambah paket, mengedit 

paket dan menambah paket harga kamar, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Gambar 4.34 berikut: 

 Gambar 4.34 merupakan diagram sekuensial paket harga pada 

sistem informasi perhotelan berbasis web. 
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Gambar 4.34 Diagram sekuensial paket harga 

12. Diagram Sekuensial Promo 

Diagram promo menggambarkan proses pengelolaan promo yang 

ditawarkan hotel, user atau admin bisa untuk menambah promo, mengedit dan 

menambahnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.35 berikut: 

 

Gambar 4.35 Diagram sekuensial promo 

 Gambar 4.35 merupakan diagram sekuensial promo pada sistem informasi 

perhotelan berbasis web. 
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13. Diagram Sekuensial Laporan Bulanan 

Diagram sekuensial laporan bulanan menggambarkan proses yang 

dilakukan user yaitu admin untuk melihat atau ingin mencetak laporan bulanan 

hotel, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.36 berikut: 

 

Gambar 4.36 Diagram sekuensial laporan bulanan 

 Gambar 4.36 merupakan diagram sekuensial laporan bulanan pada sistem 

informasi perhotelan berbasis web. 

14. Diagram Sekuensial Laporan Tahunan 

Diagram sekuensial laporan tahunan menggambarkan proses yang 

dilakukan user yaitu admin untuk melihat atau ingin mencetak laporan tahunan 

hotel, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.37 berikut: 

 

Gambar 4.37 Diagram sekuensial laporan tahunan 

 Gambar 4.37 merupakan diagram sekuensial laporan tahunan pada sistem 

informasi perhotelan berbasis web. 
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15. Diagram Sekuensial Laporan Bulanan (Manager) 

Diagram sekuensial laporan bulanan menggambarkan proses yang 

dilakukan user yaitu manager untuk melihat atau ingin mencetak laporan bulanan 

hotel, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.38 berikut: 

 

Gambar 4.38 Diagram sekuensial laporan bulanan (manager) 

 Gambar 4.38 merupakan diagram sekuensial laporan bulanan (manager) 

pada sistem informasi perhotelan berbasis web. 

16. Diagram Sekuensial Laporan Tahunan (Manager) 

Diagram sekuensial laporan tahunan menggambarkan proses yang 

dilakukan user yaitu manager untuk melihat atau ingin mencetak laporan tahunan 

hotel, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.39 berikut: 

 

 

Gambar 4.39 Diagram sekuensial laporan tahunan (manager) 
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 Gambar 4.39 merupakan diagram sekuensial laporan tahunan (manager) 

pada sistem informasi perhotelan berbasis web. 

17. Diagram Sekuensial Tamu 

Diagram sekuensial tamu menggambarkan proses yang dilakukan tamu 

saat masuk ke website sistem informasi perhotelan berbasis web, untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.40 berikut: 

 

Gambar 4.40 Diagram sekuensial tamu 

 Gambar 4.40 merupakan diagram sekuensial tamu pada sistem informasi 

perhotelan berbasis web. 

4.8 Diagram Kelas 

Diagram kelas adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan 

beberapa kelas serta paket-paket yang ada dalam sistem yang sedang kita 

kembangkan. Diagram kelas memberi gambaran diagram statis tentang sistem dan 

relasi-relasi yang ada di dalamnya.  

Diagram kelas yang dibuat pada tahap design merupakan deskripsi lengkap 

dari class yang ditangani oleh sistem, dimana masing-masing class telah 

dilengkapi dengan atribut dan operasi yang diperlukan, untuk lebih jelas bisa 

dilihat pada Gambar 4.41 berikut: 
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Gambar 4.41 Diagram kelas sistem informasi perhotelan Grand Madina Hotel 

Gambar 4.41 menerangkan tentang diagram kelas pada sistem informasi 

perhotelan berbasis web Grand madina hotel dimana terdapat 10 tabel/file. Dan 

untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Tabel 4.19 berikut: 

Tabel 4.19 Keterangan database 

No Informasi Keterangan 

1. Nama database dbmadina 

2. Jumlah tabel/file Pada sistem informasi perhotelan berbasis 

web pada Grand Madina Hotel memiliki 10 

tabel/file, yaitu: 

 

1. Tabel user 

2. Tabel master_kamar 

3. Tabel booking 

4. Tabel checkin 

5. Tabel checkout 

6. Tabel fasilitas 
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7. Tabel galeri 

8. Tabel paket 

9. Tabel promo 

10. Tabel tipe_kamar 

 

4.9 Perancangan Database 

 Perancangan basis data (database) yaitu perancangan yang terdiri atas 

pembuatan tabel yang didalamnya terdiri dari field data dan field kunci yang 

berdasarkan permasalahan awal. Berikut akan dijelaskan tabel-tabel yang ada 

pada database “dbmadina” sistem informasi perhotelan berbasis web pada Grand 

Madina Hotel: 

1. Tabel user 

Tabel user merupakan salah satu tabel dari database “dbmadina”. Tabel 

user memiliki 6 field yaitu username, id_user, password, level, email, dan nama. 

Id_user merupakan field kunci pada tabel user. Untuk lebih jelasnya bisa dilhat 

pada Tabel 4.20 berikut: 

Tabel 4.20 Tabel user 

No Nama Field Tipe data Panjang data Keterangan 

1 username varchar 32  

2 id_user int 11  

3 password varchar 32  

4 level enum   

5 email varchar 100  

6 nama varchar 50  

 Tabel 4.20 merupakan tabel user dari database sistem informasi 

perhotelan berbasis web. 

2. Tabel master_kamar 

Tabel master_kamar merupakan salah satu tabel dari database 

“dbmadina”. Tabel master_kamar memiliki 8 field yaitu id_kamar, nama_kamar, 

tipe_kamar, id_fasilitas, harga_kamar, diskon, keterangan dan status_publish. 

Tabel 4.19 Keterangan database (Lanjutan) 

Kebutuhan Perangkat Lunak (software)han 

Perangkat Lunak (software) 
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Id_kamar merupakan field kunci pada tabel master_kamar. Untuk lebih jelasnya 

bisa dilhat pada Tabel 4.21 berikut:  

Tabel 4.21 Tabel master_kamar 

No Nama Field Tipe data Panjang data Keterangan 

1 id_kamar int 11  

2 nama_kamar varchar 50  

3 tipe_kamar varchar 25  

4 id_fasilitas int 11  

5 harga_kamar bigint 15  

6 Diskon Int 5  

7 Keterangan Varchar 100  

8 status_publish enum   

 Tabel 4.21 merupakan tabel master_kamar dari database sistem informasi 

perhotelan berbasis web. 

3. Tabel booking 

 Tabel booking merupakan salah satu tabel dari database “dbmadina”. 

Tabel booking memiliki 13 field yaitu id_booking, id_kamar, id_user, 

tgl_booking, tgl_checkin, tgl_checkout, nama_booking , nomor_hp, biaya, media, 

status, promo, paket. Id_kamar merupakan field kunci pada tabel booking. Untuk 

lebih jelasnya bisa dilhat pada Tabel 4.22 berikut: 

Tabel 4.22 Tabel booking 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1 id_booking int 11  

2 id_kamar int 11  

3 id_user int 11  

4 tgl_booking date   

5 tgl_checkin date   

6 tgl_checkout date   

7 nama_booking varchar 50  

8 nomor_hp int 15  

9 biaya bigint 15  

10 media enum   
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11 status enum   

12 promo varchar 50  

13 paket varchar 50  

 Tabel 4.22 merupakan tabel booking dari database sistem informasi 

perhotelan berbasis web. 

4. Tabel checkin 

Tabel checkin merupakan salah satu tabel dari database “dbmadina”. 

Tabel master_kamar memiliki 12 field yaitu id_checkin, id_kamar, nomor_ktp, 

id_booking, alamat, nomr_hp, tgl_checkin, tgl_rencana_checkout, status, 

pembayaran, id_promo, id_paket. Id_checkin merupakan field kunci pada tabel 

checkin. Untuk lebih jelasnya bisa dilhat pada Tabel 4.23 berikut: 

Tabel 4.23 Tabel check in 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data  Keterangan 

1 id_checkin int 11  

2 id_kamar int 11  

3 nomor_ktp bigint  35  

4 id_booking Int 11  

5 alamat varchar 100  

6 nomor_hp Int 15  

7 tgl_checkin date   

8 tgl_rencana_checkout date   

9 status enum   

10 pembayaran bigint 15  

11 id_promo Int 11  

12 id_paket Int 11  

 Tabel 4.23 merupakan tabel check in dari database sistem informasi 

perhotelan berbasis web. 

5. Tabel checkout 

Tabel checkout merupakan salah satu tabel dari database “dbmadina”. 

Tabel master_kamar memiliki 5 field yaitu id_checkout, id_checkin, tgl_checkout, 

biaya_loundry dan biaya_restaurant. Id_checkout merupakan field kunci pada 

tabel checkout. Untuk lebih jelasnya bisa dilhat pada Tabel 4.24 berikut: 

 

Tabel 4.22 Tabel booking (Lanjutan) Kebutuhan 

Perangkat Lunak (software)han Perangkat Lunak 

(software) 
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Tabel 4.24 Tabel check out 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1 id_checkout int 11  

2 id_checkin int 11  

3 tgl_checkout date   

4 biaya_loundry bigint 15  

5 biaya_ restaurant bigint 15  

 Tabel 4.24 merupakan tabel check out dari database sistem informasi 

perhotelan berbasis web. 

6. Tabel fasilitas 

Tabel fasilitas merupakan salah satu tabel dari database “dbmadina”. 

Tabel master_kamar memiliki 2 field yaitu id_fasilitas dan nama_fasiitas. 

Id_fasilitas merupakan field kunci pada tabel fasilitas. Untuk lebih jelasnya bisa 

dilhat pada Tabel 4.25 berikut: 

Tabel 2.25 Tabel fasilitas 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1 id_fasilitas int 11  

2 nama_fasilitas varchar 25  

 Tabel 4.25 merupakan tabel fasilitas dari database sistem informasi 

perhotelan berbasis web. 

7. Tabel galeri 

Tabel galeri merupakan salah satu tabel dari database “dbmadina”. Tabel 

galeri memiliki 4 field yaitu id_gambar, id, tipe, nama_gambar, dan gambar. 

Id_gambar merupakan field kunci pada tabel gambar. Untuk lebih jelasnya bisa 

dilhat pada Tabel 4.26 berikut: 

Tabel 4.26 Tabel galeri 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1 id_gambar int 11  

2 id_tipe int 11  

3 nama_gambar varchar  100  

4 Gambar varchar 35  

 Tabel 4.26 merupakan tabel galeri dari database sistem informasi 

perhotelan berbasis web. 
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8. Tabel paket  

Tabel paket merupakan salah satu tabel dari database “dbmadina”. Tabel 

paket memiliki 4 field yaitu id_paket, nama_paket, id_ruangan dan biaya. 

Id_paket merupakan field kunci pada tabel paket. Untuk lebih jelasnya bisa dilhat 

pada Tabel 4.27 berikut: 

Tabel 4.27 Tabel paket 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1 id_paket int 11  

2 nama_paket varchar 50  

3 id_ruangan int  11  

4 Biaya bigint 15  

 Tabel 4.27 merupakan tabel paket dari database sistem informasi 

perhotelan berbasis web. 

9. Tabel promo 

Tabel promo merupakan salah satu tabel dari database “dbmadina”. Tabel 

promo memiliki 6 field yaitu id_promo, id_ruangan, nama_promo, tgl_mulai, 

tgl_berakhir dan diskon. Id_promo merupakan field kunci pada tabel paket. Untuk 

lebih jelasnya bisa dilhat pada Tabel 4.28 berikut: 

Tabel 4.28 Tabel promo 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1 id_promo int 10  

2 id_ruangan int 10  

3 nama_promo varchar   50  

4 tgl_mulai date   

5 tgl_berakhir date   

6 diskon int 5  

 Tabel 4.28 merupakan tabel promo dari database sistem informasi 

perhotelan berbasis web. 

10. Tabel tipe_kamar 

Tabel tipe_kamar merupakan salah satu tabel dari database “dbmadina”. 

Tabel tipe_kamar memiliki 3 field yaitu id_tipe_kamar, nama_tipe_kamar, dan 

harga. Id_tipe_kamar merupakan field kunci pada tabel tipe_kamar. Untuk lebih 

jelasnya bisa dilhat pada Tabel 4.29 berikut: 
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Tabel 4.29 Tabel tipe_kamar 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1 id_tipe_kamar int 10  

2 nama_tipe_ kamar varchar 25  

3 harga  bigint  15  

 Tabel 4.29 merupakan tabel tipe_kamar dari database sistem informasi 

perhotelan berbasis web. 

4.10 Struktur Menu  

 Struktur menu dibuat sebagai gambaran mengenai skema program yang 

akan dirancang. Berikut adalah struktur menu perancangan sistem informasi 

perhotelan berbasis web pada Grand Madina Hotel yang bisa dilihat pada Gambar 

4.42: 

 

Gambar 4.42 Struktur menu sistem informasi perhotelan 

 Gambar 4.42 merupakan struktur menu dari sistem informasi perhotelan 

berbasis web pada Grand Madina Hotel.  
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4.11 Perancangan Tampilan (Interface) 

 Perancangan tampilan (interface) dibangun bertujuan untuk memudahkan 

user dalam menggunakan website yang akan dibangun. Penekanan interface 

meliputi tampilan yang baik, mudah dipahami (user friendly) dan tombol-tombol 

yang familiar.  

1. Perancangan halaman login admin  

Rancangan interface halaman login admin merupakan halaman untuk 

admin agar bisa masuk kedalam sistem informasi perhotelan berbasis web. Admin 

bisa memasukkan username dan password untuk bisa login. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Gambar 4.43 berikut: 

 

Gambar 4.43 Perancangan halaman login admin 

Gambar 4.43 merupakan rancangan interface halaman login admin dari 

sistem informasi perhotelan berbasis web pada Grand Madina Hotel. 

2. Perancangan halaman beranda admin  

Rancangan interface halaman beranda admin merupakan halaman utama 

admin yang berisi menu-menu utama pada sistem terhadap tugas-tugas yang 

dilakukan admin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.44 berikut: 

 Gambar 4.44 merupakan rancangan interface halaman menu utama admin 

dari sistem informasi perhotelan berbasis web pada Grand Madina Hotel.  
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Gambar 4.44 Perancangan halaman beranda admin 

3. Perancangan halaman  menu user 

Rancangan interface menu user admin merupakan halaman menu user 

admin untuk mengelola pengguna sistem informasi perhotelan berbasis web. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.45 berikut: 

 

Gambar 4.45 Perancangan halaman menu user 

Gambar 4.45 merupakan rancangan interface halaman untuk pengguna 

sistem informasi perhotelan berbasis web pada Grand Madina Hotel. 

 

 

 



 

94 
 

4. Perancangan halaman menu reservasi (booking) 

Rancangan interface menu reservasi booking admin merupakan halaman 

untuk memboking kamar. Jika ada costumer yang ingin memboking kamar 

melalui admin maka pada menu booking ini admin mengisi data-data costumer 

yang ingin menginap dihotel dan pada menu ini juga admin melihat data 

pembokingan kamar dan ruangan serta data-data costumer yang memboking. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.6 berikut: 

 

Gambar 4.46 Perancangan halaman menu reservasi (booking) 

 Gambar 4.46 merupakan rancangan interface menu booking kamar dari 

sistem informasi perhotelan berbasis web pada Grand Madina Hotel yang 

nantinya akan di inputkan oleh admin (resepsionis). 

5. Perancangan halaman  menu reservasi (check in) 

Rancangan interface menu reservasi checkin admin merupakan halaman 

untuk chek in kamar. Setelah booking kamar maka dilakukanlah check in, halaman 

reservasi check in digunakan untuk memasukkan data costumer pada form check 

in dan melihat data reservasi check in costumer. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Gambar 4.47 berikut: 
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Gambar 4.47 Perancangan halaman menu reservasi (check in) 

 Gambar 4.47 merupakan rancangan interface menu check in kamar dari 

sistem informasi perhotelan berbasis web pada Grand Madina Hotel. 

6. Perancangan halaman menu reservasi (check out)  

Rancangan interface menu reservasi checkout admin merupakan halaman 

untuk ketika costumer selesai dan ingin meninggalkan hotel, maka terlebih dahulu 

costumer mengisi data check in dan membayar sisa pembayaran yang ada pada 

data check in. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.8 berikut: 

 

Gambar 4.48 Perancangan halaman menu reservasi (check out) 
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Gambar 4.48 merupakan rancangan interface menu check out kamar dari 

sistem informasi perhotelan berbasis web pada Grand Madina Hotel. 

7. Perancangan halaman menu data ruangan 

Rancangan interface menu data ruangan adalah halaman untuk mengecek 

kamar dan ruangan mana yang tersedia dan mana yang telah diisi. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.49 berikut: 

 

Gambar 4.49 Perancangan halaman menu data ruangan 

Gambar 4.49 merupakan rancangan interface menu data ruangan dari 

sistem informasi perhotelan berbasis web pada Grand Madina Hotel. Berisi 

tentang kamar informasi tentang ruangan dan kamar yang kosong. 

8. Perancangan halaman menu data costumer 

Rancangan interface menu data costumer adalah halaman untuk melihat 

data tamu Grand Madina Hotel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 

4.50 berikut: 

Gambar 4.50 merupakan rancangan interface menu data costumer dari 

sistem informasi perhotelan berbasis web pada Grand Madina Hotel. Berisi data 

costumer Gran Madina Hotel. 
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Gambar 4.50 Perancangan halaman menu data costumer 

9. Perancangan halaman kelola informasi (ruangan) 

Rancangan interface menu kelola informasi ruangan adalah halaman untuk 

mengelola ruangan dan kamar. Admin bisa menambah kamar, mengedit dan 

menghapus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.51 berikut: 

 

Gambar 4.51 Perancangan halaman kelola informasi (ruangan) 

Gambar 4.51 merupakan rancangan interface halaman kelola ruangan  

yang berguna untuk mengelola ruangan dan kamar Grand Madina Hotel.  
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10. Perancangan halaman kelola informasi (tipe ruangan) 

Rancangan interface menu kelola informasi tipe ruangan adalah halaman 

untuk mengelola tipe kamar pada Grand Madina Hotel. Admin bisa menambah 

tipe kamar, mengedit dan menghapus Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Gambar 4.52 berikut: 

 
Gambar 4.52 Perancangan halaman kelola informasi (tipe ruangan) 

Gambar 4.52 merupakan rancangan interface halaman kelola tipe ruangan  

yang berguna untuk mengelola tipe-tipe ruangan yang ada di Grand Madina Hotel.  

11. Perancangan halaman kelola informasi (fasilitas) 

Rancangan interface menu kelola informasi fasilitas adalah halaman untuk 

mengelola fasilitas kamar, ruangan dan hotel. Admin bisa menambah fasilitas, 

mengedit dan menghapus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.53 

berikut: 
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Gambar 4.53 Perancangan halaman kelola informasi (fasilitas) 

Gambar 4.53 merupakan rancangan interface halaman kelola fasilitas yang 

berguna untuk mengelola fasilitas-fasiltas pada hotel dan kamar Grand Madina 

Hotel. 

12. Perancangan Halaman Kelola Informasi (galeri) 

Rancangan interface menu kelola informasi galeri adalah halaman untuk 

mengelola galeri pada kamar, ruangan dan hotel. Admin bisa menambah foto, 

mengedit dan menghapus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.54 

berikut: 

 

Gambar 4.54 Perancangan halaman kelola informasi (galeri) 
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Gambar 4.54 merupakan rancangan interface halaman kelola galeri yang 

berguna untuk mengelola foto-foto kamar dan hotel pada tampilan website tamu. 

13. Perancangan halaman kelola informasi (paket harga) 

Rancangan interface menu kelola informasi paket adalah halaman untuk 

mengelola paket harga yang ada pada hotel. Admin bisa menambah paket, 

mengedit dan menghapus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.55 

berikut: 

 

Gambar 4.55 Perancangan halaman kelola informasi (paket harga) 

Gambar 4.55 merupakan rancangan interface halaman kelola paket harga 

pada sistem informasi perhotelan Grand Madina Hotel.  

14. Perancangan halaman kelola informasi (promo) 

Rancangan interface menu kelola informasi promo adalah halaman untuk 

mengelola promo yang ada pada hotel. Admin bisa menambah promo, mengedit 

dan menghapus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.56 berikut: 
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Gambar 4.56 Perancangan halaman kelola informasi (promo) 

Gambar 4.56 merupakan rancangan interface halaman kelola promo pada 

sistem informasi perhotelan Grand Madina Hotel.  

15. Perancangan menu laporan (bulanan) 

Rancangan interface halaman laporan bulanan pada Grand Madina Hotel. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.57 berikut:  

 

Gambar 4.57 Perancangan menu laporan bulanan 

Gambar 4.57 merupakan rancangan interface menu laporan perbulan pada 

Grand Madina Hotel. 



 

102 
 

16. Perancangan menu laporan tahunan 

Rancangan interface halaman laporan tahunan pada Grand Madina Hotel. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.58 berikut:  

 

Gambar 4.58 Perancangan menu laporan tahunan 

Gambar 4.58 merupakan rancangan interface menu laporan pertahun pada 

Grand Madina Hotel. 

17. Perancangan halaman login costumer 

Rancangan interface halaman login untuk costumer Grand Madina Hotel. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.59 berikut: 

 

Gambar 4.59 Perancangan halaman login costumer 

 Gambar 4.59 merupakan rancangan halaman menu login dari costumer 
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18. Perancangan halaman utama costumer 

  Rancangan interface halaman beranda admin merupakan halaman utama 

costumer yang berisi menu-menu utama pada sistem untuk costumer. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.60 berikut: 

 

Gambar 4.60 Perancangan halaman utama costumer 

Gambar 4.60 merupakan halaman utama costumer dari sistem informasi 

perhotelan berbasis web pada Grand Madina Hotel. 

19. Perancangan halaman room 

 Rancangan interface halaman room costumer merupakan halaman yang 

berisi kamar-kamar, ruangan dan jenis ruangan. Costumer bisa melihat informasi 

tentang kamar Grand Madina Hotel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Gambar 4.61 berikut: 

Gambar 4.61 merupakan rancangan halaman room sistem informasi 

perhotelan berbasis web yang berisikan kamar dan ruangan yang tersedia pada 

Grand Madina Hotel.  
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Gambar 4.61 Perancangan halaman room 

20. Perancangan Halaman Data Booking Costumer 

 Rancangan interface halaman booking costumer merupakan halaman yang 

berisi data-data booking pada Grand Madina Hotel. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Gambar 4.62 berikut: 

 
Gambar 4.62 Perancangan halaman data booking costumer 

 Gambar 4.62 merupakan rancangan halaman data booking costumer sistem 

informasi perhotelan berbasis web yang berisi tentang data booking kamar dan 

ruangan yang tersedia pada Grand Madina Hotel. 

21. Perancangan Halaman Booking Ruangan 

 Rancangan interface halaman booking costumer merupakan halaman yang 
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berguna unuk costumer agar bisa memboking kamar-kamar dan ruangan yang ada 

pada Grand Madina Hotel. Costumer bisa memboking kamar dan bisa batal 

booking. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.63 berikut: 

 

Gambar 4.63 Perancangan Halaman Booking Ruangan 

 Gambar 4.63 merupakan rancangan halaman booking ruangan sistem 

informasi perhotelan berbasis web yang berguna sebagai halaman untuk 

memboking kamar dan ruangan yang tersedia pada Grand Madina Hotel yang 

dilakukan oleh costumer. 

22. Perancangan Halaman Service  

  Rancangan interface halaman service merupakan halaman yang berisi 

layanan kamar, ruangan dan hotel. Costumer bisa melihat informasi  layanan yang 

ada pada Grand Madina Hotel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 

4.64 berikut: 

  Gambar 4.64 merupakan rancangan halaman service sistem informasi 

perhotelan berbasis web yang berisi informasi layanan pada Grand Madina Hotel. 
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Gambar 4.64 Perancangan halaman service 

23. Perancangan Halaman About Us 

 Rancangan interface halaman about us merupakan halaman yang berisi 

tentang informasi hotel. Informasi tentang profil hotel, alamat, nomor telepon dan  

email Grand Madina Hotel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.65 

berikut: 

 

Gambar 4.65 Perancangan halaman about us 

 Gambar 4.65 merupakan rancangan halaman about us sistem informasi 

perhotelan berbasis web yang berisi informasi tentang Grand Madina Hotel 

seperti, profil, alamat, nomor telepon, dan e mail. 


