Jurnal EKSEKUTIF Volume 17

No. 1 Juni 2020

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN KEPUTUSAN RESERVASI
Alexander Wirapraja1, Yeremia Tandio2, Iswati3
Institu Informatika Indonesia (IKADO)1,2
STIE IBMT Surabaya2
Email: awirapraja85@gmail.com

ABSTRAK
Sistem yang sedang berjalan pada hotel ABC di Surabaya saat ini adalah
berbasis desktop, sehingga pada saat pemesanan hotel, customer tetap harus
datang ke hotel untuk mendapatkan informasi mengenai hotel dan layanan hotel,
serta memesan kamar dan fasilitas lain dari hotel. Oleh karena itu dibutuhkan
sistem berbasis website agar customer dimudahkan dalam hal pemesanan
maupun pencarian informasi hotel. Metode yang digunakan dalam
pengembangan sistem pemesanan ini menggunakan metode waterfall dengan
tujuan memudahkan proses pengembangan sistem reservasi kamar hotel ini agar
dapat selesai tepat waktu sesuai dengan permintaan hotel ABC.
Kata Kunci: Reservasi, Website, Transaksi, Waterfall, dan Hotel

ABSTRACT
The system currently running at ABC hotels in Surabaya is desktop-based, so
when booking a hotel, customers still have to come to the hotel to get information
about the hotel and hotel services and to book rooms and other facilities from the
hotel. The method used in the development of the booking system uses the
waterfall method with the aim of facilitating the process of developing this hotel
room reservation system so that it can be completed on time in accordance with
ABC hotel requests.
Keywords: Reservation, Website, Transaction, Waterfall, Hotel
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PENDAHULUAN
Dalam suatu bisnis pada era jaman modern seperti sekarang ini, hampir
seluruh masyarakat menggunakan teknologi informasi, terutama penggunaan
internet saat ini sudah mencapai hampir seluruh masyarakat di berbagai daerah
apalagi dijaman yang mengalami disrupsi teknologi dalam bisnisnya yang serba
mengalami ketidakpastian atau dikenal dengan nama VUCA (Aribowo &
Wirapraja, 2018). Maka dari itu, hampir semua perusahaan termasuk hotel
memperkenalkan hotelnya dan mengembangkan sistemnya dengan berbasis
website agar lebih mudah diakses oleh semua orang dan customer dapat dengan
mudah melakukan pemesanan baik untuk kamar dan fasilitas sendiri tanpa harus
datang langsung ke hotel, serta untuk pembayaran hingga membantu proses
transaksi bagi administrasi dan bagian resepsionis.
Pada hotel ABC ini, sistem yang dipakai saat ini sistem yang hanya
sekedar mencatat data reservasi dari pelanggan dan berbasis desktop, sehingga
sistem tersebut tidak dapat mendeteksi bahwa terdapat pemesanan untuk tanggal
check in yang dekat dengan tanggal check in yang tipe kamar yang dipilih sudah
penuh, dikarenakan pada periode tertentu tingkat pemesanan dari pelanggan
semakin meningkat, dan pelanggan masih tetap harus datang langsung ke hotel
untuk melakukan pemesanan, sehingga cara pemesanan seperti ini tidak efektif
dan efisien jika dihadapkan dengan kondisi tertentu, seperti pemesanan kamar
hotel ketika hari-hari besar, seperti hari raya idul fitri, hari raya natal, dan hari
raya lainnya, sistem ini tidak dapat menangani tumpuknya data pemesanan pada
tanggal yang sama, sehingga tanggal pemesanan yang berdekatan masih dapat
terjadi dan tidak ada peringatan bahwa jangka waktu check-in tidak boleh
bertumpukan atau bertabrakan dengan tanggal pemesanan yang lainnya, jika pada
hari atau tanggal yang bertumpukan tersebut, seluruh kamar sudah dipesan oleh
tamu/pelanggan lain.
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Tabel 1. Jumlah Akomodasi di Jawa Timur (Hotel Bintang)
Tahun

Banyaknya
Usaha

Kamar

Tempat Tidur

2015

143

15 790

23 902

2016

158

17 014

26 393

2018

231

26 585

38 540

Sumber: (Statistik, 2019)
Dari data jumlah akomodasi yang ada pada tabel 1. Diketahui pula rata-rata
pekerja di jawa timur pada hotel berbintang untuk menangani reservasi kamar
antara kisaran tahun 2015, 2016 dan 2018 adalah pada tabel 2 berikut ini:
Tabel 2. Jumlah Rata-rata Pekerja di Jawa Timur (Hotel Bintang).
Tahun

Rata-rata Pekerja Per
Usaha

Kamar

2015

95.7

0.9

2016

90.3

0.8

2018

79.8

0.6

Sumber: (Statistik, 2019)
Sedangkan tingkat penghunian kamar hotel di provinsi jawa timur baik hotel
berbintang maupun hotel non bintang seperti pada tabel 3 berikut ini:
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Tabel 3. Tingkat Penghunian kamar Hotel di Jawa Timur (dalam Persen)
Tahun

Jenis Hotel
Hotel Berbintang

Botel non bintang dan
Akomodasi Lainnya

2015

55.56

31.09

2016

59.57

32.59

2017

56.54

33.11

2018

55.82

29.98

Sumber: (Statistik, 2019)
Berdasarkan tabel 3 maka diketahui dari data rata-rata jumlah bahwa
akomodasi (penginapan) di Surabaya, dari banyaknya usaha (hotel), kamar, dan
tempat tidur setiap tahunnya tidak mengalami perubahan signifikan, namun ratarata pekerja per usaha dan per kamarnya menurun, sedangkan jumlah tamu setiap
tahunnya tidak mengalami banyak perubahan. Dari data tersebut, menunjukkan
semakin banyaknya pilihan hotel atau penginapan, begitu juga dengan jumlah
tamu yang menginap tiap tahunnya, namun pekerja atau pegawai yang menangani
pelayanan di hotel Surabaya dari tahun 2015, 2016, hingga 2018 menurun.
Maka diperlukan sistem yang dapat menanggulangi banyaknya pemesanan
kamar hotel yang masuk agar tidak terjadi tanggal pemesanan kamar hotel dari
satu tamu yang bertumpukan atau bertabrakan dengan tanggal pemesanan kamar
hotel dari tamu lain. Selain itu, tanggal pemesanan yang menumpuk dengan
tanggal pemesanan yang lain dapat memicu terjadinya pemesanan ganda. Hal ini
dapat terjadi dikarenakan tanggal pemesanan dari satu tamu terhadap tamu yang
lain saling berdekatan, sehingga dalam sistem yang akan dibangun ini, perlu
diberikan peringatan ketika terjadi pemesanan pada hari yang berdekatan dengan
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hari pemesanan yang lain. sistem yang akan dibangun juga dapat memberikan
saran tanggal yang lain dan memadai untuk dilakukan pemesanan untuk tamu
yang melakukan pemesanan di tanggal yang berdekatan dengan tanggal
pemesanan yang lain, apabila tetap memilih tanggal pemesanan yang sudah
dipilih tersebut, dan ingin menginap lebih dari satu hari, dapat tetap memesan di
tanggal tersebut, namun dapat melanjutkan transaksi menginapnya dengan
menambahkan check in di tanggal yang lain yang tidak bertumpukan dengan
tanggal check in yang lain.

LANDASAN TEORI
Definisi Hotel
Definisi Hotel adalah sarana yang memiliki penawaran berupa fasilitas
servis kamar yang memadai dan lengkap, dan ada perhitungan biaya menginap,
yang diperhitungkan per malamnya (Irawan, 2017). Selain itu pengertian hotel
adalah suatu gedung atau perusahaan atau badan usaha yang memiliki simbol
yang dimana simbol tersebut menggambarkan bahwa gedung tersebut
menyediakan pelayanan berupa jasa penginapan, dan fasilitas-fasilitas lainnya,
dapat juga berupa makanan dan minuman. Pelayanan tersebut terbuka untuk
masyarakat secara umum, baik yang menginap di hotel tersebut ataupun yang
hanya menggunakan fasilitas yang tersedia di hotel tersebut (Irawan, 2017). Hotel
yang memanfaatkan website sebagai sarana pemasaran memiliki kesempatan
untuk menampilkan kualitas informasi yang baik dan menarik minat konsumen,
hal yang diharapkan adalah terbentuknya loyalitas konsumen terhadap hotel
tersebut. (Kim & Niehm, 2009). Sedangkan reservasi dalam bahasa inggris, yaitu
reservation, yang berasal dari kata “to reserve” yang berarti menyediakan atau
mempersiapkan tempat sebelumnya. Sedangkan reservastion yaitu pemesanan
suatu tempat fasilitas (Irawan, 2017). Sedangkan pengertian lain reservasi adalah
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sebuah proses kesepakatan untuk melakukan pemesanan suatu barang maupun
jasa yang pada saat itu telah terjadi kesepahaman antara penyedia barang/jasa
dengan konsumen/pelanggan mengenai barang/jasa tersebut namun belum
dilakukan berupa transaksi jual-beli (Irawan, 2017).

Definisi Sistem Informasi Hotel
Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling memiliki kaitan dan
berpengaruh satu sama lain dalam melakukan proses aktifitas untuk mencapai satu
tujuan (Irawan, 2017). Pengertian lain tentang Sistem juga dapat diartikan sebagai
kesatuan elemen yang saling berkaitan. Beberapa elemen dapat dikombinasikan
menjadi satu unit, kelompok, ataupun komponen sistem dengan suatu fungsi
tertentu yang digunakan (Irawan, 2017). Pengembangan sistem mengacu pada
identifikasi peluang-peluang efektif yang dimungkinkan oleh Teknologi Informasi
dan pembangunan sistem yang efisien. (Jin-Nan Wu, 2011).
Informasi adalah Data yang telah terklasifikasi atau terolah atau
terinterpretasikan agar dapat digunakan untuk suatu proses pengambilan
keputusan (Irawan, 2017). Penggunaan data pelanggan yang diperoleh dari
transformasi pemasaran melalui penggunaan media digital diyakini telah
mengubah strategi pemasaran dalam memberikan informasi dan layanan yang
lebih baik kepada pelanggan. (Merlin, et al., 2018). Sistem informasi adalah
sistem yang berfungsi untuk mengolah data yang di dalamnya terdapat saluran
komunikasi yang digunakan dalam sistem tersebut. Proses-proses yang terdapat
didalamnya adalah mengumpulkan data, mengolah data yang telah dikumpulkan
dan disimpan tersebut, dan menyebarkan informasi dari hasil pengolahan data
tersebut (Damayanti & Wardati, 2016).
Sistem informasi reservasi hotel merupakan bentuk lain dari pelayanan
publik, yang berbentuk penawaran jasa dalam suatu pendataan administrasi
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reservasi hotel yang mencakup data tamu, kamar, fasilitas, transaksi, dan data
yang lain, yang memiliki perangkat pendukung seperti hardware, software,
prosedur, pengguna (user), dan database (Darma, 2012). Dalam perancangan
aplikasi ini database yang digunakan menggunakan MySQL. MySQL adalah
sistem yang mengelola data dan memiliki database server yang mampu
menangani beberapa user yang mampu menangani beberapa instruksi sekaligus
dari beberapa user dalam waktu yang sama. Dan, MySQL ini menyimpan semua
data user ke dalam sistemnya dalam tabel user (Damayanti & Wardati, 2016).

Waterfall
Metode Waterfall (air terjun) adalah suatu metode dalam pengembangan
sistem yang digunakan untuk membuat pembaruan sistem yang berjalan yang
memiliki siklus hidup yang bersifat sekuensial yang dimana proses-prosesnya
dilakukan secara urut mulai dari analisis kebutuhan, dilanjutkan dengan desain
sistem, pembuatan kode program (development), pengujian sistem (testing), dan
tahapan-tahapan yang mendukung sistem tersebut agar pembuatan sistem tersebut
dapat terselesaikan dengan tepat dan bermanfaat bagi pengguna (maintenance)
(Yuniarni, 2017).

Gambar 1. Metode Waterfall
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METODE PENELITIAN
Data dalam penelitian ini mencakup informasi tentang reservasi kamar
hotel secara online pada hotel ABC dan pengelolaan data kamar dan harga sewa
kamar yang ditawarkan oleh hotel ABC. Bahan yang digunakan sebagai acuan
dalam perancangan website reservasi hotel yang dibahas dalam jurnal ini,
diantaranya data-data tentang profil hotel ABC dan data-data yang terdapat sistem
reservasi kamar pada hotel ABC. Selain itu referensi yang diambil penulis berupa
informasi dan kutipan dari beberapa jurnal dan buku skripsi yang berhubungan
dengan penelitian yang dibuat. Metodologi pengembangan sistem menggunakan
metode waterfall. Waterfall sendiri adalah metode yang berjalan secara sekuensial
dalam arti konsultasi ruang lingkup dan kebutuhan sistem secara detail dijabarkan
dan disepakati di awal, yaitu di tahap perencanaan (planning) sebelum pembuatan
analisis dan desain sistem, tahap pembuatan kode program (coding), pengujian,
hingga tahapan pendukung. Proses-proses yang terjadi dengan penggunaan
metode waterfall yaitu:
Tahap Perencanaan
Tahapan ini, yaitu melakukan wawancara secara langsung terhadap pihak
yang bersangkutan, dalam hal ini terhadap pihak pimpinan hotel ABC mengenai
masalah yang sering dihadapi dalam proses pemesanan kamar pada hotel ABC
dan mengenai sejarah berdirinya hotel ABC ini. Kemudian dilakukan Observasi
ataun pengamatan secara langsung terhadap proses pemesanan kamar pada hotel
ABC. Selain untuk mengindentifikasi masalah dan kebutuhan pengguna terhadap
sistem yang akan dibuat, wawancara dan observasi ini juga menghasilkan data
primer dan data sekunder (Maita & Adawiyah, 2017).
Tahap Analisa dan Perancangan
Pada tahap analisis ini, dilakukan proses-proses seperti identifikasi
masalah yang terjadi selama menggunakan sistem yang sedang berjalan, mencari
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penyebab masalah tersebut, serta hal-hal yang menjadi penyebab utama dari
permasalahan tersebut. Setelah dilakukan proses ini, kemudian tahapan
selanjutnya adalah analisa terhadap sistem yang sedang berjalan saat ini dan
analisa sistem ingin dibangun yang selanjutnya akan diusulkan kepada hotel ABC
ini. Analisa yang dilakukan pertama adalah analisa terhadap proses berjalannya
sistem yang ada saat ini di hotel ABC. Hasil analisa akan digunakan sebagai
bahan untuk analisa terhadap perancangan dan pembangunan sistem baru yang
akan dibuat berdasarkan user requirement atau kebutuhan pengguna (Maita &
Adawiyah, 2017).
Tahap Pembuatan Sistem (coding)
Tahapan ini merupakan tahapan implementasi hasil desain yang telah
ditentukan sebelumnya, yaitu dengan pembuatan system dengan penulisan kode
program (coding). Alat editor yang digunakan dalam membuat website ini yaitu
menggunakan Pemrograman PHP dan menggunakan database MySQL. Dasar
untuk pembuatan system ini berdasarkan pada rancangan yang telah dibuat pada
tahap sebelumnya, yaitu tahap analisa kebutuhan sistem dan tahapan perancangan
sistem (Maita & Adawiyah, 2017). Pada penelitian ini tahapan tersebut dilakukan
hingga perancangan prototyping dari sistem informasi manajemen hotel yang
akan dibuat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian Terdahulu
Penelitian ini mengacu kepada beberapa penelitian terdahulu yang telah
dilakukan untuk merancang sistem reservasi hotel ini seperti pada tabel 4 berikut
ini:
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Tabel 4. Penelitian terkait perancangan aplikasi reservasi kamar hotel
Judul Penelitian

Metode Penelitian

Tahun
Penelitian

Rancang Bangun Sistem Informasi Hotel
dan Penginapan di Kota Dumai Berbasis
WEB. (Handayani, et al., 2017)

Rancangan aplikasi berbasis web, dan
analisa sistem informasi dengan
Flowchart, DFD dan Diagram ER-D

2017

Rancang Bangun Aplikasi Check-In dan
Billing pada Sahid Hotel Surabaya.
(Ginanda, 2017)

Rancangan aplikasi dan analisa sistem
informasi menggunakan Flowchart,
DFD dan Diagram ER-D

2017

Rancang Bangun Sistem Informasi
Reservasi Hotel Berbasis Web dengan
Framework Codeigniter (Studi Kasus CV.
BSB Travel). (Tandilian, et al., 2015)

Menggunakan bahasa pemrograman
PHP dengan framework codeigniter
dan MySQL sebagai database

2015

Desain Prototyping Sistem Informasi
Manajemen Layanan Reservasi Hotel X
Berbasis Web. (Wirapraja, et al., 2019)

Menggunakan metode prototyping
dalam merancang desain sistem

2019

Sumber: Olahan Peneliti
Dari penelitian pada tabel 4 maka selanjutnay dilakukan perancangan dan
membahas hasil dari analisa terhadap sistem yang sedang berjalan pada hotel
ABC dan analisa terhadap sistem yang akan dibuat untuk mempermudah proses
bisnis dari hotel ABC.
Analisa Sistem yang sedang Berjalan
Permasalahan yang ditemukan pada proses pemesanan kamar di hotel ABC,
adalah:
a. Belum maksimalnya pemberian informasi kepada masyarakat mengenai hotel
ABC.
b. Proses pemesanaan kamar yang belum benar-benar dinamis terhadap kondisi
tertentu, yaitu ketika terjadi banyak pemesanan pada periode libur idul fitri
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dan natal, sistem tidak dapat menangani adanya data yang sangat banyak
yang masuk ke sistem informasi hotel ABC sehingga seringkali terjadi
penumpukan data reservasi, sehingga tamu yang check in di tanggal yang
berdekatan dengan hari dimana seluruh kamar yang dimiliki tipe kamar yang
dipilih oleh tamu tersebut, yang seharusnya tamu tidak dapat menambah lama
inapnya, masih dapat dilakukan oleh sistem yang lama, dikarenakan tidak ada
peringatan pada saat tamu memesan di tanggal yang berdekatan dengan hari
dimana seluruh kamar pada tipe kamar yang dipilih tersebut bahwa tamu
tersebut tidak dapat memperpanjang masa check in-nya. Hal ini menyebabkan
banyak tamu menjadi kurang puas, khususnya bagi tamu yang ingin berlibur
panjang dan juga tamu yang dari luar kota yang tujuan dari ia menginap di
hotel tersebut karena urusan pekerjaan yang harus diselesaikan secepat
mungkin.
Analisa dan Rancangan Sistem yang diusulkan
Sistem reservasi kamar hotel ABC yang dirancang dan akan dibuat
berbasiskan website dengan menggunakan jaringan internet. Sistem ini membantu
tamu memperoleh informasi mengenai kamar hotel, dimulai dari ketersediaan
kamar, dan kemudian dapat melakukan reservasi kamar hotel dengan website
yang telah dirancang dan akan dibuat nanti (Maita & Adawiyah, 2017). Selain itu,
sistem yang dikembangkan dari perolehan data mengenai jalannya sistem yang
sedang berjalan, yaitu sistem yang dapat mencegah terjadinya penumpukan data
reservasi dengan memberikan peringatan ketika tamu melakukan

reservasi

berdekatan dengan tanggal check in yang sudah penuh, dan memberikan saran
berupa tanggal-tanggal yang memungkinkan untuk dilakukan reservasi di sekitar
tanggal check in yang telah dipesan sebelumnya. Hasil analisis yang telah
dilakukan dapat dilihat pada flowchart pada Gambar 2 (Maita & Adawiyah,
2017).
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Gambar 2. Flowchart Sistem Informasi Reservasi Hotel

1. Use Case Diagram
Gambar 3 adalah use case diagram yang menggambarkan interaksi antara
pengguna terhadap sistem informasi reservasi kamar hotel ABC berbasis web,
Dimana di dalamnya terlihat terdapat dua pengguna/aktor, yaitu tamu dan
resepsionis. Tamu bertindak sebagai pemesan kamar hotel, dan resepsionis
sebagai pengelola reservasi kamar hotel ABC. Yang dapat dilakukan oleh tamu
adalah melihat informasi kamar hotel, kemudian tamu dapat memesan (reservasi)
kamar dengan menginputkan tanggal check in dan check out, dan apabila tanggal
check in dan check out berdekatan atau dengan tanggal check in dari pemesanan
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dari tamu lain, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan dan saran
tanggal check in yang tidak terlalu jauh dari tanggal check in yang diinputkan
sebelumnya. namun tamu tetap dapat memesan untuk tanggal tersebut selama
tanggal check in dan check out tersebut tidak bertumpukan dengan tanggal check
in dari tamu lain. Dan tamu juga dapat melakukan pembatalan reservasi.
Kemudian tamu melakukan pembayaran setelah melakukan reservasi. Dari sisi
resepsionis, dapat melihat daftar pemesanan tamu hotel, dan dapat mengubah serta
menghapus pesanan. Resepsionis juga dapat mengkonfirmasi pembatalan yang
dilakukan oleh tamu, dan resepsionis menerima pembayaran yang dilakukan oleh
tamu.

Gambar 3. Use case diagram Sistem Informasi Reservasi Hotel (User Tamu)
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Sedangkan pada gambar 4 adalah perancangan sistem untuk pengguna dengan
akses sebagai resepsionis yang bertugas untuk melayani pemesanan dan
memastikan konsumen mendapatkan layanan kamar yang dikehendakinya.

Gambar 4. Use case diagram Sistem Informasi Reservasi Hotel (User
Resepsionis)
Entity Relationship Diagram
Gambar 4 merupakan Entity Relationship Diagram (ERD) dari sistem
reservasi kamar hotel ABC yang akan dibuat. Terdapat enam entitas, yaitu tamu,
reservasi, kamar, pembayaran

yaitu dimulai dari tamu melakukan reservasi

terhadap kamar, dan setiap reservasi terdapat check in kamar hotel bila tamu
melanjutkan reservasi sampai ke tahap check in. Namun setiap reservasi juga
harus melaksanakan pembayaran agar dapat melanjutkan ke transaksi check in.
Dan Satu pegawai menangani banyak reservasi dari tamu.
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Gambar 5. Entity Relationship Diagram Sistem Informasi Reservasi Hotel

Gambar 6. Conceptual Data Model Sistem Informasi Reservasi Hotel
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Dari hasil rancangan model data konseptual (CDM) yang telah diolah maka
digenerate menjadi model data fisik (PDM) dan dihasilkan relasi antar tabel
seperti pada gambar 7.

Gambar 7. Physical Data Model Sistem Informasi Reservasi Hotel
Desain Sistem yang diusulkan
1.

Halaman Beranda
Halaman beranda sistem informasi reservasi kamar hotel ABC ditampilkan
seperti berikut.
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Gambar 8. Interface Halaman Beranda
Gambar 8 menampilkan halaman utama atau halaman beranda dari sistem
informasi reservasi kamar hotel ABC.
2.

Halaman Galeri
Halaman Galeri ditampilkan seperti di bawah ini.

Gambar 9. Interface halaman Galeri
Gambar 9 merupakan tampilan dari halaman Galeri yang berisi fotofoto fasilitas yang dimiliki hotel ABC.
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Halaman daftar kamar ditampilkan seperti berikut ini.

Gambar 10. Interface halaman daftar kamar
Gambar 10 memberikan informasi mengenai tipe-tipe kamar yang
tersedia di hotel ABC beserta dengan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh
masing-masing tipe kamar hotel beserta foto ruangan masing-masing tipe
kamar.
4.

Halaman Pendaftaran (Sign Up) Tamu

Gambar 11. Halaman Pendaftaran (Sign Up) Tamu
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Gambar 11 menampilkan halaman yang berisi form yang diperlukan
untuk melakukan pendaftaran (sign up) data tamu, dimana data yang harus diisi
adalah nama lengkap, alamat tamu, email, dan nomor handphone.
5.

Halaman Transaksi Reservasi
Tampilan Halaman transaksi reservasi seperti berikut.

Gambar 12. Interface Halaman Transaksi Reservasi
Gambar 12 merupakan tampilan untuk memilih kamar yang diinginkan
tamu, dengan menginputkan tanggal check in dan check out serta jumlah tamu
dan kamar yang ingin dipesan.
6.

Halaman Transaksi Reservasi dengan alert

Gambar 13. Interface Halaman Transaksi Reservasi dengan alert
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Gambar 13 merupakan tampilan halaman transaksi reservasi yang
dimana tanggal check in dan check out yang dipilih oleh tamu berdekatan
dengan hari/tanggal check in dimana seluruh kamar yang dimiliki tipe kamar
yang dipilih oleh tamu sudah penuh. Maka dari itu, sistem akan menawarkan
tamu yang memesan untuk merubah tanggal atau tetap memilih tanggal check
in dan check out yang telah diinput sebelumnya. Jika tamu ingin merubah
tanggal, tamu harus menekan tombol “Yes”. Pada tampilan ini juga diberikan
tambahan peringatan sebagai konfirmasi pelanggan bila saat ini tanggal yang
telah dipilih ternyata telah penuh.
7.

Halaman Transaksi Reservasi dengan Saran Tanggal Check In dan
Check Out yang lain.

Gambar 14. Interface Halaman Transaksi Reservasi dengan Saran
Tanggal Check In dan Check Out yang lain
Gambar 14 menampilkan saran tanggal check in dan check out lain
yang masih dapat dimungkinkan untuk dilakukan reservasi oleh tamu yang
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sedang ingin melakukan reservasi tersebut. Yang dicentang dari tanggaltanggal tersebut adalah tanggal check in untuk yang dicentang paling atas, dan
tanggal check out untuk yang dicentang paling bawahnya.
8.

Halaman Review Transaksi Reservasi

Gambar 15. Interface Halaman Detail Reservasi
Gambar 15 memperlihatkan data pemesanan yang telah dilakukan oleh
tamu/member website pada proses sebelumnya, mulai dari tanggal dan waktu
check in, tanggal dan waktu check out, tipe kamar yang dipilih, jumlah tamu
(jumlah dewasa dan anak), dan informasi identitas pemesan yang telah
diinputkan ditampilkan kembali di halaman ini.
9.

Halaman pemilihan Metode Pembayaran Transfer

Gambar 16. Halaman pemilihan Metode Pembayaran Transfer
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Gambar 16 merupakan tampilan memilih metode pembayaran transfer
dimana tamu yang melakukan reservasi harus melakukan transfer ke rekening
BCA sesuai dengan nomor rekening yang tertera di opsi pilihan, dan setelah
melakukan transfer, bukti transfer harus diunggah/di-upload ke hyperlink
“Upload Bukti Transfer”.
10. Halaman Pemilihan Metode Pembayaran dengan OVO

Gambar 17. Halaman Pemilihan Metode Pembayaran dengan OVO
Gambar 17 merupakan tampilan setelah tamu yang melakukan reservasi
memilih metode pembayaran OVO. Di halaman ini tamu harus memasukkan
nomor handphone-nya, kemudian menekan tombol “Kirim” agar tagihan masuk
ke aplikasi OVO dari tamu dan tamu dapat membayar reservasi yang telah
dilakukannya tersebut. Metode pembayaran akan terus disesuaikan dengan
perubahan kondisi lingkungan eksternal sehingga konsumen akan dimudahkan
dengan variasi metode pembayaran yang menyesuaikan dengan perkembangan
jaman dan diharapkan mampu untuk meningkatkan aspek sustainability dari hotel
tersebut (Wirapraja & Aribowo, 2018).
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut :
1. Perancangan sistem reservasi ini bertujuan untuk memudahkan tamu ketika
mencari informasi mengenai hotel dan tipe-tipe kamar yang tersedia di hotel
ABC.
2. Perancangan sistem reservasi ini bertujuan untuk sistem memudahkan tamu
melakukan reservasi dan tamu menjadi terhindar dari penumpukan jadwal
check in, sehingga tamu dapat menginap di hotel ABC dengan nyaman dan
dapat membuat puas..
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