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ABSTRAK 

 Hotel adalah suatu bangunan yang dikelola secara komersil guna 

memberikan fasilitas penginapan kepada masyarakat umum dengan fasilitas antra lain 

seperti jasa penginapan, pelayanan barang bawaan, pelayanan makanan dan 

minuman, penggunaan fasilitas perabot dan hiasan–hiasan yang ada didalamnya serta 

jasa pencucian pakaian. Dengan semakin banyaknya hotel-hotel yang didirikan, 

membuat setiap perusahaan saling berlomba-lomba untuk membuat hotel yang 

mereka dirikan mempunyai kelebihan kecepatan pada sistem informasi manajemen 

hotel. Oleh karena itu dibangun suatu pemodelan sistem informasi  perhotelan yang 

bisa digunakan sebagai referensi berbagai hotel dalam mengolah data sehingga 

tercipta sistem manajemen yang baik. Sistem ini dibangun menggunakan bahasa 

pemrograman vb.net dan menggunakan database microsoftsql server. Sistem ini dapat 

menghasilkan data reservasi, check-in dan check-out, sehingga dapat membantu 

receiptionist untuk melaporkan kepada kepala bagian dengan cepat. Sistem ini juga 

membantu divisi housekeeping dan divsi gudang dalam pelaporan data pemakaian 

kamar dan stok barang yang berada baik di kamar maupun di gudang. Divisi HRD 

dapat melihat laporan jadwal shift karyawan hotel dan absensi karyawan sehingga 

dapat mempermudah dalam perhitungan gaji karyawan. Kasir resto dapat 

mencocokkan saldo uang yang ada dengan laporan penjualan di resto sehingga 

memudahkan pencarian kesalahan apabila terjadi selisih. 

 

Kata kunci : Sistem Informasi Manajemen, Hotel, Metode FDD 
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ABSTRACT 

 

Hotel is a commercially run buildings to provide accommodation facilities to 

the general public as well as between other facilities such as lodging services, service 

luggage, food and beverage service, use of facilities furnishings and ornaments that 

are inside as well as clothes washing services. With the increasing number of hotels 

are established, making each company vying with each other to make the hotel they 

founded have excess speed on hotel management information system. Therefore 

constructed a model of hospitality information system that can be used as a reference 

variety of hotels in data processing so as to create a sound management system. This 

system is built using a programming language vb.net and using microsoft sql server 

database. This system can generate data reservation, check-in and check-out, so that 

can help receiptionist to report to the head parts quickly. The system also helps the 

housekeeping division and warehouse division in reporting room usage and the stocks 

that are either in the room or in the barn. HRD Division can see the hotel employees 

reporting shift schedule and attendance of employees so as to simplify the calculation 

of employees' salaries. Restaurant’s cashier can match existing cash balances with the 

sales report in the restaurant making it easier fault finding in case of difference. 

Keywords: Management Information Systems, Hotels FDD Method 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

 Perkembangan teknologi yang semakin canggih pada saat ini memacu 

manusia untuk berfikir lebih maju. Didorong oleh perkembangan teknologi, 

manusia menginginkan segala sesuatu dilaksanakan dengan cara cepat. Dengan 

alasan tersebut, pemakaian komputer sebagai alat bantu makin banyak 

digunakan, mengingat semakin rumitnya proses pengolahan data. Untuk 

mempermudah proses – proses yang dilakukan, maka dibuat suatu sistem 

informasi dengan tujuan agar para pemakai dengan mudah memahami cara 

kerja dan mekanisme dari suatu sistem secara cepat, tepat, dan akurat. 

 Sistem informasi adalah sistem didalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolaahan transaksi harian, yang membantu dan 

mendukung kegiatan operasi, dan bersifat manajerial dari suatu organisasi serta 

dapat membantu dan mempermudah penyediaann laporan–laporan yang 

diperlukan. Sistem informasi sangat cocok diterapkan di dalam sebuah 

perusahaan atau organisasi dan mempunyai peran yang sangat penting untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan serta mempermudah pengguna dalam 

mengelola data serta menginformasikan segala hal yang diperlukan secara 

cepat. 
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 Hotel adalah suatu bangunan yang dikelola secara komersil guna 

memberikan fasilitas penginapan kepada masyarakat umum dengan fasilitas 

antra lain seperti jasa penginapan, pelayanan barang bawaan, pelayanan 

makanan dan minuman, penggunaan fasilitas perabot dan hiasan–hiasan yang 

ada didalamnya serta jasa pencucian pakaian. 

 Hotel sendiri merupakan perusahaan yang memiliki tujuan untuk 

mencapai keberhasilan dalam bidang bisnis. Keberhasilan suatu hotel tidak 

terlepas dengan adanya manajemen hotel.  Manajemen hotel dapat berjalan baik 

untuk mencapai keberhasilan memerlukan adanya sistem informasi manajemen 

hotel yang membantu mengelola data hotel. 

Ada beberapa hotel yang manajemennya belum berjalan dengan baik 

karena masih terdapat beberapa permasalahan yakni, pertama divisi House 

Keeping, kendala yang dihadapi oleh pihak hotel bila reservasi masih dilakukan 

secara manual adalah  ketika pelanggan telpon untuk reservasi, staf front desk 

perlu memeriksa buku reservasi, hal tersebut membutuhkan waktu yang tidak 

sebentar jika kamar yang dimiliki cukup banyak dengan tanggal reservasi yang 

berbeda-beda. Kesalahan (human error) juga dapat terjadi dalam pemeriksaan 

dan pencatatan tersebut, apalagi jika ada pembatalan reservasi, sehingga ketika 

tamu hotel yang sudah melakukan reservasi datang, kamar tidak tersedia dan 

sebaliknya sehingga informasi ketersediaan kamar hotel tidak tersalur dengan 

cepat ke pelanggan. Kemudian billing masih dilakukan secara sederhana 
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dengan menggunakan nota pemesanan kamar, nota transaksi penginapan, nota 

transaksi pesan makanan/minuman, dan nota fasilitas lainnya yang harus 

dicatat. Sehingga sering terjadi permasalahan seperti penulisan nota yang sering 

terjadi kekeliruan dan menghabiskan banyak kertas, perlu ruang penyimpanan 

catatan check in dan billing yang luas, perhitungan total billing yang tidak 

akurat, dan pembuatan laporan membutuhkan waktu yang lama. Kedua divisi 

Inventori, permasalahan yang ada pada bagian inventori yakni masih ditangani 

secara manual yakni melibatkan buku sehingga sering menimbulkan lambatnya 

informasi tentang barang-barang yang masih tersedia dan juga memperlambat 

dalam pembuatan laporan. Maka dari itu sangat diperlukan untuk menggunakan 

komputer sebagai alat bantu dalam mengolah data persediaan barang yang ada. 

Ketiga, permasalahan yang ada pada resto yakni ketika manajer resto hendak 

melakukan rekap penjualan atau pendapatan pada periode tertentu maka 

manajer resto harus mencari nota-nota penjualan dan harus melakukan 

perhitungan secara manual. Hal ini membutuhkan waktu yang lama dan rawan 

terjadi kesalahan. Keempat, ,permasalahan pada divisi HRD yaitu data yang 

diolah masih secara pembukuan sehingga membutuhkan waktu dan tenaga bila kita 

membutuhkan dokumen, adanya data yang terselip karena kurang terjaminnya 

keamanan data. selain itu, pembuatan laporan-laporan yang berguna bagi manager 

hotel sering mengalami kesalahan dan keterlambatan. Untuk mencukupi kebutuhan-

kebutuhan hotel agar pihak pengelola dapat mengambil data secara cepat dan 
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tepat, dibutuhkanlah suatu sistem manajemen hotel untuk membantu pengelola 

dalam mengelola hotel tersebut. 

 Maka bedasarkan permasalahan yang terjadi kami menggangkat judul “ 

Pemodelan Sistem Informasi Manajemen Perhotelan Menggunakan 

Metode Feature Driven Development ( FDD )”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang terjadi adalah 

bagaimana membuat sistem informasi dan manajemen perhotelan agar kegiatan 

– kegiatan yang dilakukan di hotel Horison Ultima dapat berjalan dengan baik 

dan cepat. 

1.3. Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah pada sistem informaasi dan manajemen 

perhotelan adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi tools menggunakan Microsoft Visual Studio dengan bahasa 

pemograman VB.Net 

2. Aplikasi Database Server menggunakan SQL Server 2008 

3. Metode pengembangan perangkat lunak menggunakan metode Feature 

Driven Development ( FDD ) 

4. Aplikasi mencakup data tamu, resto, house keeping, inventori dan absensi 

serta penggajian karyawan hotel 
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5. Hotel yang bisa diterapkan pemodelan sistem informasi manajemen ini 

adalah hotel dengan kelas bintang empat. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah :  

Membuat suatu aplikasi sistem informasi dan manajemen perhotelan yang 

berguna untuk membantu pengguna dalam mengolah data hotel serta dapat 

memberikan informasi secara lengkap kepada pimpinan hotel atau pemegam 

saham Hotel Horison Ultima. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

a) Manfaat bagi penulis 

1.  Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai cara 

kerja sebuah hotel 

2.  Dengan membuat sistem informasi dan manajemen perhotelan dapat   

meningkatkan kreatifitas dan kemampuan penulis baik hard skill 

maupun soft skill 

b)  Manfaat bagi perusahaan tempat riset 

     1. Adanya bantuan tenaga atau pikiran yang dapat digunakan dalam                      

pengembangan perusahaan 
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     2. Adanya kerjasama / hubungan baik antara perusahaan dengan kampus 

sehingga perusahaan tersebut dikenal oleh kalangan akademis dan  

          dunia pendidikan 

c) Manfaat bagi Akademik 

1. Dengan penulis mengadakan riset diperusahaan, STMIK Palcomtech  

mampu  meningkatkan hubungan kemitraan dengan perusahaan 

2. Menjalin kerja sama dan saling mengenal antara departemen kerja 

dan pendidikan, sehimgga bisa dijadikan referensi untuk menyiapkan 

tenaga kerja yang lebih maju dan kompetitif 

 

1.6    Sistematika Penulisan 

 BAB I  PENDAHULUAN  

   Bab ini memuat latar belakang,rumusan masalah,batasan masalah, tujuan 

penelitian,manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

 

 BAB II  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

   Bab ini memuat Profil Perusahaan yaitu Sejarah Perusahaan, Visi dan 

Misi, Struktur Organisasi,dan Tugas Wewenang. 

  

 BAB III  TINJAUAN PUSTAKA 

   Bab ini berisi tentang Teori Pendukung,Hasil Penelitian Terdahulu,dan 

Kerangka Pemikiran. 
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 BAB IV  METODE PENELITIAN 

   Bab ini memuat tentang Lokasi Penelitian,Jenis Data, Teknik 

Pengumpulan Data,Jenis Penelitian, Alat dan Teknik Pengembangan Sistem.   

 

 BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN  

         Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan. 

 

 BAB VI  PENUTUP  

        Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Profil Perusahaan 

 2.1.1.  Sejarah  Perusahaan  

 Hotel Horison Ultima Palembang memiliki lokasi yang 

sempurna dan sangat cocok bagi anda untuk melakukan pertemuan 

berbisnis atau untuk menghabiskan waktu anda saat liburan. Hotel 

horizon ultima terletak di jalan Jendral Sudirman No.57 Palembang. 

Hotel Horison Ultima memiliki berbagai fasilitas dan akan membuat 

anda punya pengalaman yang menyenangkan. Layanan yang ada di 

Hotel Horison Ultima antara lain layanan kamar, fasilitas rapat, 

restoran, serta pelayanan 24-jam untuk tamu . Terdapat juga fasilitas 

pusat kebugaran, seperti pijat, kolam (anak), kolam renang, dan spa., 

Hotel Horison Ultima Palembang akan membuat Anda merasa seperti 

di rumah sendiri. 

 2.1.2.  Visi dan Misi 

1. Visi 

Visi dari Hotel Horison Ultima Palembang adalah menjadikan 

Hotel Horison Ultima Palembang sebagai hotel pilihan utama di 

Palembang dan sekitarnya. Dan berkomitmen untuk memberikan 

kualitas properti komersial untuk kepuasan pelanggan 
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2. Misi 

Misi dari Hotel Horison Ultima Palembang adalah senantiasa 

bertekad memberikan produk yang bermutu tinggi guna memenuhi 

harapan pelanggan melalui pengembangan sumber daya dan 

manajemen kelas dunia. 

 

 2.1.3. Struktur Organisasi  

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Hotel Horison Ultima 

 

 2.1.4. Tugas dan Wewenang 

1.       GENERAL MANAGER : 

a. Bertanggung jawab terhadap operasional 

b. Membuat Perencanaan. 
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c.  Menciptakan budaya. 

d. Menjalin komunikasi dengan perusahaan lain. 

e. Membuat keputusan. 

2.       Secretary : 

a. Membuat agenda kegiatan GM. 

b. Menyimpulkan hasil rapat. 

c.  Membuat laporan hasil kegiatan. 

3.       Assistant Executive : 

a.     Menjalankan perintah yang di sampaikan oleh General 

Manager dan selanjutnya meneruskan kepada Manager. 

b.    Executive Assistant Manager, bertanggungjawab 

kepada General Manager. 

c.    Menyampaikan laporan yang dibuat oleh para Manager. 

d.   Mengambil alih tugas General Manager apabila sewaktu-

waktu General Manager berhalangan. 

4.       Residence Manager : 

a. Mengepalai semua manager lini pertama. 

b. Mengawasi dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan 

manager lini pertama. 

c.  Menentukan target yang harus dicapai oleh setiap departemen. 

 

Tugas dan Tanggung jawab Manager Lini Pertama : 

 

1.       Marketing Director : 

a. Membuat strategi pemasaran dan penjualan. 
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b. Bertanggung jawab atas publikasi atau periklanan hotel. 

c.  Memperkenalkan hotel dan fasilitasnya sekaligus melakukan 

kotrak kerjasama kepada calon pengguna jasa hotel. 

d. Memastikan penjualan kamar memenuhi target. 

e. Juga bertanggungjawab dalam mempertahankan hubungan 

dengan para pelanggan. 

2.       Chief Enginering : 

a. Bertanggung jawab untuk memperbaiki dan menjaga peralatan 

dan fasilitas hotel. 

b. Membuat laporan mengenai perbaikan atau pembaharuan 

fasilitas dan peralatan hotel. 

3.       Human Resource Departement Director (HRD Director) : 

a. Bertanggung jawab terhadap semua administrasi karyawan. 

b. Melakukan perekrutan karyawan. 

c.  Membuat program pengembangan ketrampilan karyawan. 

4.       Front Office Manager (FO Manager) : 

a. Bertanggung jawab terhadap semua aktifitas di Front Office. 

b. Mengoptimalkan dan memaksimalkan occupancy rate hotel. 

c.  Membuat laporan kamar check in dan check out, dan reservasi. 

d. Menjual kamar, tugas ini antara lain menerima pemesanan 

kamar, menangani tamu yang tanpa pemesan kamar, 

melaksanakan pendaftaran, dan penentuan kamar. 

e. Memberikan informasi tentang pelayanan hotel. 
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f.  Mengkoordinir pelayanan tamu, antara lain sebagai 

penghubung antara bagian-bagian di hotel menangani berbagai 

masalah dan keluhan tamu. 

g. Menyusun laporan status kamar dan mengkoordinasikan 

penjualan kamar dengan bagian house keeping. 

h. Menyelenggarakan pembayaran tamu. 

i.   Menyusun riwayat kunjungan tamu antara lain melakukan 

pencatatan data-data individu untuk kunjungan akan datang, 

dan menyelenggarakan arsip kartu riwayat kunjungan tamu. 

j.   Menangani telephone switch board, telex, dan telegram. 

k. Menangani barang-barang bawaan tamu. 

5.       Food and Beverage Manager (F&B Manager) : 

a. Bertanggung jawab atas pengelolaan makanan dan minuman. 

b. Membuat laporan pemakaian bahan baku / F&B cost. 

c.  Menciptakan menu baru yang inovative. 

6.       Accounting Manager : 

a. Bertanggung jawab atas semua pendataan atau 

pengadministrasian transaksi dan keuangan. 

b. Membuat laporan transaksi dan keuangan hotel. 

c.  Mengawasi dan menjaga semua kegiatan transaksi. 

7.       Chief Security : 

a. Bertanggung jawab atas keamanan hotel. 

b. Menghalau gangguan keamana dari dalam atau dari luar hotel. 
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8.       Executive House Keeping (Executive HK): 

a. Bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapihan fasilitas 

hotel. 

b. Membersihkan dan merapikan kamar yang telah digunakan 

oleh tamu sesegera mungkin setelah tamu check-out. 

c.  Melaporkan kepada FO apabila kamar telah siap dijual. 

 

 

  

. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

3.1.  Teori Pendukung 

3.1.1. Pemodelan  

 Menurut Rosa dan Shalahuddin (2011:116), Pemodelan adalah 

gambaran dari realita yang simpel dan dituangkan dalam bentuk 

pemetaan dengan aturan tertentu.  

 Pemodelan dalam perangkat lunak memiliki beberapa absrtaksi, 

misalnya sebagai merikut :  

1. Petunjuk yang berfokus pada proses yang dimiliki oleh sistem  

2. Spesifikasi struktur secara abstrak dari sebuah sistem (belum 

detail) 

3. Spesifikasi lengkap dari sebuah sistem yang sudah final  

4. Spesifikasi umum atau khusus sistem  

5. Bagian penuh atau parsial dari sebuah sistem 

Perangkat pemodelan adalah suatu model yang digunakan untuk 

menguraikan sistem menjadi bagian-bagian yang dapat diatur dan 

mengomunikasikan ciri konseptual dan fungsional kepada pengamat. 

Peran perangkat pemodelan :  
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1. Komunikasi 

Perangkat pemodelan dapat digunakan sebagai alat komunikasi 

antara pemakai dengan analis sistem maupun develover  dalam 

pengembangan sistem. 

2. Eksperimentasi 

Pengembangan sistem yang bersifat “trial and error” 

3. Prediksi 

Model meramalkan bagaimana suatu sistem akan bekerja 

 

3.1.2. Sistem 

 Menurut Hartono (2013:9) Sistem adalah suatu himpunan dari 

berbagai himpunan atau elemen, yang saling berhubungan secara 

terorganisasi berdasarkan fungsi-fungsinya,menjadi suatu kesatuan. 

 Sebuah sistem biasanya memang merupakan suatu entitas yang 

rumit. Untuk memudahkan mempelajarinya, orang mencoba 

membuat atau gambarnya. Model atau gambar itu tentu saja 

merupakan penyederhanaan dari sistem tersebut. Dalam hal ini para 

ahli para alhi umumnya sepakat bahwa model atau gambar umum 

dari sebuah sistem mencangkup gambar tentang masukannya, 

prosesnya, dan keluarannya. Model umum sebuah sistem dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Sumber : Hartono (2013:10) 

  

Gambar 3.1 Model Umum Sebuah Sistem 

 Memperhatikan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan 

bahwa sebuah sistem memiliki paling sedikit sepuluh karakteristik 

berikut. 

1. Komponen (components). Bagian-bagian atau elemen-elemen, 

abstrak dan disebut subsistem.  

2. Penghubung atarbagian (interface). Sesuatu yang bertugas 

menjembatani satu bagian dengan bagian lain, dan 

memungkinkan terjadinya interaksi/komunikasi antar bagian.  

3. Batas (boundary). Sesuatu yang membedakan antara satu sistem 

dengan siatau sistem-sistem lain.  

4. Lingkungan (environment). Segala sesuatu yang berbeda di luar 

sistem dan dapat bersifat  menguntungkan atau merugikan 

sistem yang bersangkutan.  

5. Masukan (Input). Sesuatu yang merupakan bahan untuk diolah 

dan diproses oleh sistem.  

UMPAN BALIK 

(Feedback) 

 

MASUKAN 

(Input) 

 

KELUARAN 

(Output) 

 

PENGOLAHAN 

(Proces) 
 



17 
 

 
 

6. Mekanisme pengolahan (Processing). Perangkat dan prosedur 

untuk mengubah masukan menjadi keluaran dan 

menampilkannya. 

7. Keluaran (Output). Berbagai macam bentuk  hasil atau produk 

yang dikeluarkan dari pengolahan.  

8. Tujuan (goal/objective).Sesuatu atau keadaan yang ingin dicapai 

oleh sistem, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.  

9. Sensor dan kendali (sensor & control). Sesuatu yang bertugas 

memantau dan menginformasikan perubahan-perubahan di 

dalam lingkungan dan dalam diri sistem kepada sistem. 

10. Unpan-balik (feedback). Informasi tentang perubahab-perubahan 

lingkungan dan perubahan-perubahan (penyimpangan) dalam 

diri sistem. 

  

3.1.3. Sistem Informasi 

Menurut Hartono (2013:16), Sistem Informasi adalah 

seperangkat komponen yang saling berhubungan, yang bekerja untuk 

mengumpulkan dan menyimpan data serta mengelolahnya menjadi 

informasi untuk digunakan, Delapan kriteria yang dapat digunakan 

untuk menentukan nilai dari suatu informasi antara lain : 

1. Relevensi.Informasi disediakan atau disajikan untuk digunakan. 

Oleh karena itu, informasi yang bernilai tinggi adalah yang 
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relevan dengan kebutuhan, yaitu untuk apa informasi itu akan 

digunakan. 

2. Kelengkapan dan keluasan. Informasi akan bernilai semakin 

tinggi, jika tersaji secara lengkap dalam cangkupan yang luas. 

Informasi yang sepotong-sepotong,apalagi tidak tersusun 

sitematis, tentu tidak akan banyak artinya. Demikian pun bila 

informasi mencangkup area yang sempit dari suatu 

permasalahan. 

3. Kebenaran. Kebenaran informasi ditentukan oleh validitas atau 

dapatnya dibuktikan. Informasi berasal dari data, dan data 

adalah fakta. Informasi yang bernilai tinggi adalah informasi 

yang benar-benar berasal dari fakta, bukan opini atau ilusi.  

4. Terukur. Informasi berasal dari data atau hasil pengukuran dan 

pencatatan terhadap fakta. Jadi, informasi yang bernilai tinggi 

adalah informasi yang ketika dilacak kembali kepada datanya, 

data tersebut dapat diukur sesuai dengan faktanya.  

5. Keakuratan. Informasi yang berasal dari data atau hasil 

pengukuran dan pencatatan terhadap fakta. Oleh karena itu 

kecermatan dalam mengukur dan mencatat fakta akan 

menentukan keakuratan data dan nilai dari informasi yang 

dihasilkan.  

6. Kejelasan. Informasi dapat disajikan dalam berbagai bentuk 

teks, tabel, grafik, chart, dan lain-lain. Namun, apa pun bentuk 
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yang dipilih, yang penting adalalh menjadikan pemakai mudah 

memahami maknanya. Oleh sebab itu, selain bentuk 

penyajiannya harus benar, juga harus diperhatikan kemampuan 

pemakai dalam memahaminya.  

7. Keluwesan. Informasi yang baik adalah yang bisa diubah-ubah 

bentuk penyajiannya sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang 

dihadapi. 

8. Ketepatan waktu. Informasi yang baik adalah informasi yang 

disajikan tepat pada saat yang dibutuhkan. Informasi yang 

terlambat datang akan menjadi informasi yang basi yang tidak 

ada lagi nilainya(misalnya untuk mengembalikan keputusan).  

 

3.1.4. Sistem Informasi Manajemen 

Menurut Hartono (2013:20) Sistem Informasi Manajemen 

adalah sebuah sebuah sistem, yaitu rangkaian terorganisasi dari 

sejumlah bagian/komponen yang secara bersama-sama berfungsi atau 

bergerak menghasilkan informasi untuk digunakan dalam manajemen 

perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

manajemen utamanya disarankan untuk mendukung pengambilan 

keputusan, serta perencanaan dan pengendalian.  

Masukan bagi Sistem Informasi Manajemen adalah 

data;prosesnya adalah pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan 
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data tersebut; sedangkan keluarannya adalah informasi. Lingkungan 

Sistem Informasi Manajemen terdiri atas dua lapis sebagai berikut. 

 

LINGKUNGAN EKSTERNAL: PELANGGAN,PEMASOK,PEMEGANG SAHAM. 

MASUKAN 

 

PROSES 

 

KELUARAN 

DATA 

 

PENGUMPULAN, 

PENYIMPANAN & 

PENGOLAHAN  

DATA 

INFORMASI 

 

 

  

  PEMANFAATAN 

INFORMASI 
LINGKUNGAN INTERNAL: 

PROSES BISNIS (MANAJEMEN),SUMBER 

DAYA,TEKNOLOGI,DLL. 

DARI PERUSAHAAN. 

  

 

PROSES BISNIS 

(MANAJEMEN) 

 

 

 

 
LINGKUNGAN  EKSTERNAL: PEMERINTAH, WAKIL RAKYAT, PESAING, DLL. 

 
Sumber : Hartono (2013:21) 

 

Gambar 3.2 Model Sistem Informasi Manajemen 

1. Lingkungan Internal, yaitu segala sesuatu yang berada di luar Sistem 

Informasi Manajemen, tetapi berada di dalam perusahaan. Tercangkup 

disini adalah proses bisnis (manajemen) dari perusahaan, sumber daya 

yang dimiliki, teknologi yang digunakan, dan lain-lain. Proses bisnis 

(manajemen) merupakan lingkungan eksternal yang paling penting oleh 

sebab di sinilah terjadi proses pemanfaatan informasi.Dari sini pula 
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diidentifikasi kebutuhan informasi, sehingga dapat ditentukan data yang 

harus dukumpulkan. 

2. Lingkungan Eksternal, yaitu segala sesuatu yang berada di luar 

perusahaan. Termasuk yang disini adalah pelanggan/konsumen, 

pemasok, pemilik/pemegang saham,pemerintah, wakil rakyat, pesaing, 

dan lain-lain. Lingkungan eksternal sangat penting artinya bagi sitem 

informasi manajemenoleh sebab dari sinilah data dikumpulkan. Selain 

itu, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh atau perubahan-perubahan 

yang terjadi dilingkungan eksternal akan berdampak terhadaap Sistem 

Informasi Manajemen.  

3.1.5. Visual Basic .NET (Vb.NET) 

3.1.5.1. Pengertian Visual Basic .NET 

  Menurut Hidayatullah (2014:5), Visual Basic .NET adalah 

visual basic yang direkayasa kembali untuk digunakan pada 

platform .NET sehingga aplikasi yang dibuat menggunakan visual 

basic .NET dapat berjalan pada sistem komputer apa pun, dan 

dapat mengambil data dari server dengan tipe apapun asalkan 

terinstal .NET Framework.  

3.1.5.2. Kelebihan Visual Basic .NET  

Menurut Hidayatullah (2014:5), beberapa kelebihan VB .NET 

antara lain: 

1. Sederhana dan mudah dipahami seperti pada VB, bahasa 

yang digunakan pada VB .NET sangat sederhana sehinga 
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lebih mudah dipahami bagi mereka yang masih awam 

terhadap dunia pemrograman. 

2. Mendukung GUI  

VB .NET bisa membuat software dengan antarmuka grafis 

yang lebih user friendly. 

3. Menyederhanakan Deployment 

VB .NET mengatasi masalah deployment dari aplikasi 

berbasis windows yaitu DLL Hell dan registrasi COM 

(Component Object Model). Selain itu tersedia wizard  yang 

memudahkan dalam pembuatan file setup. 

4. Menyederhanakan pengembangan perangkat lunak 

Ketika terjadi kesalahan penulisan kode dari sisi sintaks, 

maka VB .NET langsung menuliskan kesalahan pada bagian 

Message Windows sehingga promgrammer dapat 

memperbaiki kode dengan lebih cepat. 

5. Mendukung penuh OOP 

Memiliki fitur bahasa pemrograman berorientasi objek 

seperti inheritance(pewarisan), encapsulation 

(pembungkusan), dan polymorphism (banyak bentuk). 

6. Mempermudah pengembangan aplikasi berbasis web 

Disediakan desainer form web. Selain itu disediakan 

layanan web xml sehingga memungkinkan suatu aplikasi 
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“berkomunikasi” dengan aplikasi lainnya dari berbagai 

platform menggunakan protocol internet terbuka. 

7. Migrasi ke VB .NET dapat dilakukan dengan mudah Jika 

anda sudah mengembangkan aplikasi di VB, maka konversi 

ke VB .NET dapat anda jalankan dengan mudah. 

8. Banyak digunakan oleh programmer-programmer di dunia. 

Salah satu keuntungannya, jika kita memiliki 

masalah/pertanyaan, maka kita bisa tanyakan kepada 

programmer-programmer di dunia melalui forum-forum di 

internet. 

3.1.6. Microsoft SQL Server 

 Menurut Hidayatullah (2014:255), MS Server 2008 menggunakan 

dua pilihan mode pengaksesan untuk setiap penggunaannya: 

a. Windows Authentication 

Pada mode ini, login dan password yang digunakan 

disesuaikan dengan login dan password pada sistem operasi 

windows, mode ini hanya berlaku pada windows NT, Win 

2000, dan Win XP, Win 7. Pada Win 98 atau sebelumnya 

mode ini tidak bisa digunakan. Perhatikan bahwa tidak 

semua pengguna yang memiliki account di windows 

otomatis bisa mengakses SQL Server. SQL Server harus 

diberi tahu terlebih dahulu account mana saja yang 

memilliki akses. 
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b. SQL Server Authentication 

Pada mode ini, semua pengguna yang ingin mengakses SQL 

Server harus memiliki account pada SQL Server tersebut. 

Account pada SQL server ini berbeda dengan account pada 

sistem operasi windows di mana SQL Server tersebut 

berbeda. 

 2.1.6. UML (Unified Modelling Language) 

  Menurut  Braun, et. al. dalam (Haviluddin.2011:1), 

menjelaskan Unified Modelling Language (UML) adalah suatu alat 

untuk memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisa 

dan desain yang berisi sintak dalam memodelkan sistem secara 

visual.  

  Sejarah UML sendiri terbagi dalam dua fase; sebelum dan 

sesudah munculnya UML. Dalam fase sebelum, UML sebenarnya 

sudah mulai diperkenalkan sejak tahun 1990an namun notasi yang 

dikembangkan oleh para ahli analisis dan desain berbeda-beda, 

sehingga dapat dikatakan belum memiliki standarisasi.  

 Fase kedua; dilandasi dengan pemikiran untuk 

mempersatukan metode tersebut dan dimotori oleh Object 

Management Group (OMG) maka pengembangan UML dimulai 

pada akhir tahun 1994 ketika Grady Booch dengan metode OOD 

(Object-Oriented Design), Jim Rumbaugh dengan metode OMT 

(Object Modelling Technique) mereka ini bekerja pada Rasional 
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Software Corporation dan Ivar Jacobson dengan metode OOSE 

(Object-Oriented Software Engineering) yang bekerja pada 

perusahaan Objectory Rasional.  

  Secara filosofi UML diilhami oleh konsep yang telah ada 

yaitu konsep permodelan Object Oriented karena konsep ini 

menganalogikan sistem seperti kehidupan nyata yang didominasi 

oleh obyek dan digambarkan atau dinotasikan dalam simbol-simbol 

yang cukup spesifik. Berikut gambar dari diagram UML. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

                                           Gambar 3.3 Diagram UML 

 

UML DIAGRAMS 

Use-Case 

Static Structure  

Interaction 

State 

Activity 

Implementation 

Object Class 

Object Object 

Sequence Collaboration 
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 3.1.6.1. Tujuan Pemanfaatan UML. 

  Menurut Surgue.J dalam (Haviluddin.2011:2), tujuan 

utama dalam desain UML adalah sebagai berikut : 

1. Menyediakan bagi pengguna (analisis dan desain 

sistem) suatu bahasa pemodelan visual yang ekspresif 

sehingga mereka dapat mengembangkan dan 

melakukan pertukaran model data yang bermakna.  

2. Menyediakan mekanisme yang spesialisasi untuk 

memperluas konsep inti.  

3. Karena merupakan bahasa pemodelan visual dalam 

proses pembangunannya maka UML bersifat 

independven terhadap bahasa pemrograman tertentu.  

4. Memberikan dasar formal untuk pemahaman bahasa 

pemodelan.  

5. Mendorong pertumbuhan pasar terhadap penggunaan 

alat desain sistem yang berorientasi objek (OO).  

6. Mendukung konsep pembangunan tingkat yang lebih 

tinggi seperti kolaborasi, kerangka, pola dan 

komponen terhadap suatu sistem.  

7. Memiliki integrasi praktik terbaik.  
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  3.1.6.2. Jenis-jenis Diagram UML 

Menurut Sulistyorini(2009:2), dipandang dari sudut 

yang berbeda – beda sehingga bisa mendapatkan 

pemahaman secara menyeluruh. Untuk upaya tersebut 

UML menyediakan 9 jenis diagram yang dapat 

dikelompokkan berdasarkan sifatnya statis atau dinamis. 

Ke 9 diagram dalam UML itu adalah : 

1. Diagram Kelas 

Diagram kelas bersifat statis. Diagram ini 

memperlihatkan himpunan kelas-kelas, antarmuka-

antarmuka, kolaborasi-kolaborasi serta relasi. 

2. Diagram Objek 

Diagram objek bersifat statis. Diagram ini 

memperlihatkan objek-objek serta relasi antar objek. 

Diagram objek memperlihatkan instansiasi statis dari 

segala sesuatu yang dijumpai pada diagram kelas. 

3. Use case Diagram 

Diagram ini bersifat statis. Diagram ini memperlihatkan 

himpunan use case dan aktor-aktor (suatu jenis khusus 

dari kelas). Diagram ini terutama sangat penting untuk 

mengorganisasi dan memodelkan perilaku dari suatu 

sistem yang dibutuhkan serta diharapkan pengguna. 
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4. Sequence Diagram (Diagram urutan) 

Diagram ini bersifat dinamis. Diagram sequence 

merupakan diagram interaksi yang menekankan pada 

pengiriman pesan (message) dalam suatu waktu 

tertentu. 

5. Collaboration Diagram 

Diagram ini bersifat dinamis. Diagram kolaborasi 

adalah diagram interaksi yang menekankan organisasi 

struktural dari objek–objek yang menerima serta 

mengirim pesan (message). 

6. Statechart Diagram 

Diagram ini bersifat dinamis. Diagram ini 

memperlihatkan state–state pada sistem, memuat state, 

transisi, event, serta aktifitas. Diagram ini terutama 

penting untuk memperlihatkan sifat dinamis dari 

antarmuka, kelas, kolaborasi dan terutama penting pada 

pemodelan sistem–sistem yang reaktif. 

 7. Activity Diagram 

Diagram ini bersifat dinamis. Diagram ini adalah tipe 

khusus dari diagram state yang memperlihatkan aliran 

dari suatu aktifitas ke aktifitas lainnya dari suatu 

sistem. Diagram ini terutama penting dalam pemodelan 
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fungsi–fungsi dalam suatu sistem dan memberi tekanan 

pada aliran kendali antar objek. 

8. Component Diagram 

Diagram ini bersifat statis. Diagram ini memperlihatkan 

organisasi serta kebergantungan pada komponen–

komponen yang telah ada sebelumnya. Diagram ini 

berhubungan dengan diagram kelas dimana komponen 

secara tipikal dipetakan ke dalam satu atau lebih kelas-

kelas, antarmuka–antarmuka serta kolaborasi–

kolaborasi. 

9. Deployment Diagram 

Diagram ini bersifat statis. Diagram ini memperlihatkan 

konfigurasi saat aplikasi dijalankan (saat run time). 

Dengan ini memuat simpul–simpul (node) beserta 

komponen–komponen yang ada di dalamnya. 

Deployment diagram berhubungan erat dengan diagram 

kompoen dimana deployment diagram memuat satu 

atau lebih komponen–komponen. Diagram ini sangat 

berguna saat aplikasi berlaku sebagai aplikasi yang 

dijalankan pada banyak mesin (distributed computing). 
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3.2. Penelitian Terdahulu 

 Adapun penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 3.1 Penelitian Terdahulu 

No Judul Penulis Hasil 

1 

Pembuatan Sistem 

Informasi 

Pemesanan dan 

Pembayaran Kamar 

pada Hotel Remaja 

Pacitan. 

(Tahun :2014 

ISSN: 2302-5700) 

Rindi Damayanti Sebuah sistem yang 

dapat memudahkan 

staf  bagian 

administrasi 

dalam input data tamu 

check in dengan cepat, 

mengetahui keadaan  

kamar kosong dengan 

cepat, serta 

pembuatan laporan 

dan peghitungan biaya 

check out dengan 

cepat pada Hotel 

Remaja Pacitan. 

2 Pembangunan 

Sistem Informasi 

pada Hotel Graha 

Prima Pacitan 

(Tahun:2012 

ISSN : 1979-9330) 

Lia 

Kusumawardani, 

Bambang Eka 

Purnama, Indah 

Uly Wardati 

Sebuah Sistem yang 

memberikan 

kemudahan dalam 

proses pengolahan 

data hotel seperti 

data kamar, tamu, 

pemesanan, checkin, 

pemakaian fasilitas, 

checkout dan untuk 

mempermudah 

dalam proses 

pencarian data selain 

itu memiliki media 

penyimpanan yang 

lebih efektif dan 

lebih besar pada 

Hotel Graha Prima 

Pacitan. 
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 Dari hasil penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian 

sekarang, yaitu pada penggunaan Aplikasi tools, bahasa 

pemrograman,metode pengembangan perangkat lunak,dan Aplikasi 

Database Servernya. 

3.3. Kerangka Penelitian 

 Berdasarkan dari hasil pengamatan sementara dan landasan teori 

yang telah disusun maka selanjutnya dapat dibangun sebuah kerangka 

penelitian tentang hasil studi literature, kemudian dilakukan studi dengan 

mengambil data penelitian untuk mengambil beberapa sampel data. 

Diagram kerangka penelitian dapat dilihat pada gambar berikut ini . 

 

 

 

                          

                                                       

 

  

 

 

 

 

Gambar 3.4 Kerangka Penelitian 

Landasan Teori 

1. Sistem Informasi 

Manajemen. 

2. Visual 

Basic.Net(VB.Net) 

3. Microsoft SQL server. 

4. UML (Unified 

Modelling Language) 

 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan  

Feature Driven Development 

(FDD) 

Permasalahan 

1. Pembuatan Laporan masih membutuhkan waktu yang cukup lama 

sehingga menyulitkan kepala bagian atau pemegang saham hotel 

untuk menganalisis masalah secara cepat. 

2. Manajemen sistem yang lama tidak sesuai dengan manajemen yang 

ada pada Hotel Horison Ultima saat ini. 

Hasil yang diharapkan  

Sebuah Model Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perhotelan 

yang berguna untuk membantu mengelola dan mengolah data – data 

hotel. 
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 Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya ditemukan permasalahan yaitu pembuatan laporan masih 

membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga menyulitkan kepala 

bagian atau pemegang saham hotel untuk menganalisis masalah secara 

cepat dari landasan teori tentang Visual Basic.Net dan Microsoft SQL 

Server sebagai databasenya, maka masalah tersebut dapat diatasi 

dengan menggunakan metode Feature Driven Developmen(FDD). 

Melalui metode tersebut maka hasil yang diharapkan adalah sebuah 

aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Perhotelan yang berguna 

untuk membantu mengelola hotel dalam mengolah data hotel.  

 

3.3.2 Identifikasi Masalah 

  Dalam Sistem Perhotelan ini, penulis menarik masalah yang 

akan dianalisis yaitu pembuatan laporan masih membutuhkan waktu 

yang cukup lama sehingga menyulitkan kepala bagian untuk 

menganalisis masalah secara cepat dan manajemen sistem yang lama 

tidak sesuai dengan manajemen yang ada pada Hotel Horison Ultima 

saat ini.  

 

3.3.3 Teori Pendukung 

Untuk  membangun  sistem informasi perhotelan, 

diperlukan teori pendukung yaitu  Sistem Informasi Manajemen 

dengan menggunakan Aplikasi Tools Microsoft  Visual Studio dengan 
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bahasa pemograman Visual Basic.Net (VB.Net) , Unified Modelling 

Language (UML) untuk mendesain program serta Microsoft SQL 

Server sebagai aplikasi database server. 

 

2.3.4 Metode yang digunakan 

 Menurut Palmer dan Felsings dalam (Ozercan.2010:25), 

Feature Driven Development (FDD) adalah turunan dari metodologi 

pengembangan sistem agile, yang memfokuskan fitur permintaan dari 

pelanggan, mengelompokkan fitur-fitur menjadi bagian-bagian yang 

dirancang dan dibuat sesuai dengan kebutuhan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Model Feature Driven Development 

 Nilai-nilai Utama Menurut Calberg, nilai-nilai utama yang terkandung 

dalam FDD sehingga FDD mampu memberikan nilai lebih bagi proses 

pengembangan software adalah:  

1. Tangible results rather than Process Pride. Proses dalam FDD lebih 

mengutamakan memberikan nilai-nilai yang dapat diukur daripada 
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sederet proses yang rumit dan menghabiskan banyak tenaga dan 

sumber daya.  

2. A system for building system is necessary.Sangat penting untuk 

membentuk sebuah sistem yang solid dan rapi untuk membuat sistem 

(software) bekerja sesuai dengan yang diharapkan.  

3. Simple is better. Desain yang dibuat harus sesederhana mungkin 

namun mampu menggali semua requirement yang disyaratkan oleh 

klien.  

4. Process steps should be obviously valuable to each team member.   

5. Good processes move to the background. 

Pemeran Utama Menurut Palmer dan Flesing (2001), Calberg, 

Abrahamsson dan Juhani (2002) setiap proses dalam FDD melalui 

orangorang di dalamnya dan kelebihan serta kekurangan setiap orang 

sangat berpengaruh pada keluaran proyek, terdapat 6 pemeran utama 

proses FDD yaitu:  

1. Project Manager berperan sebagai pemimpin administratif terhadap 

budget, orang-per-orang dan laporan pencapaian, mengoperasikan 

sistem proyek serta melindungi pekerja dari gangguan luar.  

2. Chief Architect berperan sebagai penanggung jawab desain sistem 

secara keseluruhan, menjalankan workshop desain, dan mengarahkan 

proyek terkait kendala teknis.  
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3. Development Manager berperan sebagai pemimpin pengembangan 

dari hari-ke-hari, mengatasi konflik sumberdaya, biasanya juga 

dikombinasikan dengan Project Manager dan Chief Architect.  

4. Chief Programmer adalah developer yang berpengalaman memimpin 

grup kecil dari sekumpulan developer individual.  

5. Class Owner adalah developer individual yang mendesain, 

mengkodekan dan menguji dan mendokumentasikan fitur.  

6. Domain Expert yaitu user, klien, sponsor dll. Dikenal baik oleh 

developer. Selain enam pemeran utama tersebut diatas juga terdapat 

pemeran pembantu seperti domain manager, release manager, 

language guru, bild engineer, toolsmith, dan system administrator. 

Selain itu juga terkadang cukup membantu adalah tester, deployer, 

dan technical writer.  

5 Proses FDD terdiri dari 5 proses berurut selama mendesain dan 

mebangun sistem. Proses FDD yang iteratif dalam mendesain dan 

membangun (design and build) mendukung metode Agile dengan adaptasi 

yang cepat terhadap perubahan requirement dan kebutuhan bisnis.  Kelima 

proses tersebut adalah:  

1. Develop an Overall Model.Ketika fase ini dimulai, Domain Expert 

telah menyadari scope, konteks dan requirement dari sistem yang akan 

dibangun. Pembuatan dokumen requirement seperti use case atau 

spesifikasi fungsional ada dalam fase ini. Namun FDD tidak secara 

eksplisit menggali, mencari dan mengatur requirement ini. Domain 
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expert menyajikan apa yang disebut “walkthrough” yang mana 

anggota tim dan Chief Architect diinformasikan dengan deskripsi level 

tinggi dari sistem.Domain keseluruhan (overal domain) lebih lajut 

dibagi kedalam area domain yang berbeda sedangkan walkthrough 

yang lebih detail deberikan oleh anggota domain. Kemudian anggota 

tim 3 developer bekerja dalam grup-grup kecil untuk mengerjakan 

project model dari domain area yang telah diterima.  

2. Build a Feature List Walkthrough, object model dan dokumentasi 

requirement yang ada memberikan dasar yang kuat dalam membangun 

feature list yang komprehensif untuk sistem yang dikerjakan. Dalam 

daftar (list), tim menyajikan masing-masing client valued functions ke 

dalam sistem. Fungsi-fungsi tersebut dibagikan kepada masing-masing 

domain area dan masing-masing grup dari fungsi tersebut disebut 

sebagai major feature set. Sebagai tambahan, major feature sets 

kemudian dibagi lagi menjadi feature sets. Ini merepresentasikan 

aktifiti yang berbeda di setiap domain area. Feature list adalah yang 

dilihat oleh user atau sponsor untuk validitas dan kelengkapan 

mereka.Feature dalam hal ini adalah langkah-langkah aktifitas bisnis, 

berbasis customer bukan teknologi. Bahasa yang digunakan mencakup 

bahasa yang dimengerti oleh cutomer. Nomenklatur untuk 

menunjukkannya terdiri atas: <aksi><hasil><obyek> 

Misalnya :  

<berikan><nomor akun>untuk<anggota baru> 
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3. Plan by Features  mencakup perencanaan pada level yang lebih tinggi, 

dimana feature set diatur sedemikian rupa sesuai dengan prioritas dan 

hubungannya. Prioritas ditentukan sesuai dengan kebutuhan customer 

yang disetujui oleh Chief Programmer. Dalam fase ini, Project 

Manager, Development Manager dan Chief Programmer 

merencanakan urutan feature-feature yang akan dikerjakan dengan 

demikian class owenership telah dilengkapi. 

4. Design by Feature dan Build by Feature,Sekelompok kecil fitur 

diambil dari feature set dan diperlukan feature team untuk membangun 

fitur terpilih yang disebut sebagai class owner. Proses design by 

feature dan build by feature bersifat iteratif selama fitur yang dipilih 

tersebut diproduksi. Satu kali iterasi memerlukan waktu beberapa hari 

sampai 2 minggu. Proses iteratif ini mencakup beberapa tugas seperti 

inspeksi rancangan, pengkodean, pengujian unit, integrasi dan inspeksi 

kode. 
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BAB IV 

JADWAL PENELITIAN  

4.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.1.1. Lokasi Penelitian 

  Penulis melakukan penelitian pada Hotel Horison Ultima 

Palembang, yang bertempat di jalan Jendral Sudirman No 57. 

4.1.2. Waktu Penelitian 

Tabel 4.1. Jadwal Penelitian 

KEGIAN 

Bulan/Tahun 

April 

2015 

Mei  

2015 

Juni 

2015 

Juli 

2015 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Develop an Overall Model                 

Build Features List                 

Plan By Feature                 

Design By Feature                 

Build By Feature                 

 

4.2. Jenis Data 

 4.2.1. Data Primer 

  Menurut Hasan (2008:33) Data primer adalah data yang diperoleh 

atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang 

bersangkutan yang memerlukannya. Data primer disebut juga data asli 
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atau data baru. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

data primer dalam penelitian ini adalah penulis melakukan wawancara 

dengan IT Manager mengidentidikasi masalah yang dihadapi dengan 

adanya sistem yang sedang berjalan kemudian bagaimana mengatasi hal 

tersebut dengan cara mengatasi hal tersebut dengan cara mengidenfikasi 

kebutuhan pemakai sistem nantinya pada  hotel horison Ultima. 

 4.2.2. Data Sekunder 

   Menurut Hasan (2008:33) Data sekunder adalah data yang 

diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data 

itu biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan peneliti 

terdahulu.Data sekunder disebut juga data tersedia. Berdasarkan definisi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari resto hotel yaitu menu-menu yang tersedia di resto,data 

kamar,jumlah kamar dan harga sewa kamar, serta data-data profil hotel  

pada Hotel Horison Ultima. 

4.3. Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun tiga teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut.  

a. Observasi 

Menurut Gunawan (2013 : 150) observasi merupakan studi yang 

disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada 
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suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku 

satu atau kelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan 

memperhatikan syarat-syarat penelitian kebenarannya. 

Teknik ini dilakukan penulis dengan cara mengamati bagaimana 

metode yang digunakan untuk membangun Aplikasi Sistem Informasi 

dan Manajemen Perhotelan. 

b. Wawancara  

Menurut Gunawan (2013:160) wawancara merupakan suatu 

kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (face to face) antara 

pewawancara dan yang diwawancarai tentang masalah yang diteliti, 

dimana pewawancara bermaksud memperoleh presepsi, sikap, dan 

pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang 

diteliti. 

c. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan cara membaca 

dan mengutip teori-teori yang berasal dari buku dan tulisan lain yang 

relevan dengan laporan ini, serta beberapa artikel dan jurnal yang 

menjelaskan tentang sistem informasi dan manajemen perhotelan. 
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4.4. Alat dan Teknik Pengembangan Sistem  

 4.4.1. Alat Pengembangan Sistem 

  4.4.1.1. Model Proses  

   1. Activity Diagram  

    Menurut Rosa dan Shalahuddin (2011:134), Diagram 

aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow (aliran 

kerja ) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Yang 

perlu diperhatikan disini adalah bahwa diagram aktivitas 

menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan 

aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. 

    Diagram aktivitas juga banyak digunakan untuk 

mendefinisi hal-hal berikut :  

1. rancangan proses bisnis dimana setiap urutan aktivitas yang 

digambarkan merupakan proses bisnis sistem yang 

didefinisikan 

2.  urutan dan pengelompokan tampilan dari sistem/user 

interface dimana setiap aktivitas dianggap memiliki sebuah 

rancangan antarmuka tampilan 

3. Rancangan pengujian dimana setiap aktivitas dianggap 

memerlukan sebuah pengujian yang perlu didefinisikan 

kasus ujinya 
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Berikut adalah sismbol-simbol yang ada pada diagram aktivitas : 

Tabel 4.2 Simbol- simbol Activity Diagram  

Simbol Deskripsi 

Status awal  

 

Status awal aktivitas sistem, sebuah 

diagram aktivitas memiliki sebuah 

status awal 

Aktivitas 

 

Aktivitas yang dilakukan sistem, 

aktivitas biasanya diawali dengan kata 

kerja 

Percabangan/decision 

 

Asosiasi percabangan dimana jika ada 

pilihan aktivitas yang lebih dari satu 

Penggabungan/join 

 

Asosiasi penggabungan dimana lebih 

dari satu aktivitas digabungkan 

menjadi satu 

Status Akhir 

 

Status akhir yang dilakukan sistem, 

sebuah diagram aktivitas memiliki 

sebuah status akhir 

Swimlane 

Nama swimlane 

 

 

 

Atau 

N
am

a 
sw

im
la

n
e  

 

 

 

Memisahkan organisasi bisnis yang 

bertanggung jawab terhadap aktivitas 

yang terjadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktivitas 
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2. Use Case Diagram 

 Menurut Rosa dan Shalahuddin (2011:130),  Use Case 

atau diagram use case merupakan pemodelan melakukan 

(behavior) sistem informasi yang akan dibuat. Use case 

mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor 

dengan sistem informasi yang akan dibuat.Secara kasar use case  

digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada didalam 

sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak 

menggunakan fungsi-fungsi itu.  

 Syarat penamaan pada use case adalah nama didefinisikan 

sesimpel mungkin dan dapat dipahami. Ada dua hal utama pada 

use case yaitu pendefinisian yang disebut aktor dan use case. 

1. Aktor merupakan orang, proses, atau sistem lain yang 

berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat 

diluar sistem informasi yang dibuat itu sendiri, jadi 

walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang,tapi 

aktor belum tentu orang. 

2.  Use case  merupakan fungsionalitas yang disediakan 

sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar 

unit atau aktor.  
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Tabel 4.3 Simbol-simbol use case 

  

3. Flowchart 

 Menurut Jogiyanto (2005:795), Bagan alir (flawchart) 

adalah bagan (chart) yang menunjukkan alir (flow) di dal program 

atau prosedur sistem secara logika. 

 Tabel 4.3 Simbol-simbol Flowchart 
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 4.4.1.2. Model Data 

     1.  Class Diagram  

    Menurut Rosa dan Shalahuddin (2011:130),  Diagram 

kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem dari 

segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk 

membangun sistem. Kelas memiliki apa yang disebut atribut 

dan metode atau operasi.Atribut merupakan variabel-variabel 

yang dimiliki oleh suatu kelas,sedangkan operasi atau metode 

adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas. 

Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram kelas : 

Tabel 4.4 Simbol-simbol Class Diagram  

Simbol Deskripsi  

Kelas  

Nama_kelas 

+atribut 

+operasi() 
 

Kelas pada struktur sistem 

Antarmuka/interface 

 

   Nama_interface 

Sama dengan konsep interface dalam 

pemprograman berorientasi objek 

Asosiasi/association 

 

Relasi antar kelas dengan makna 

umum, asosiasi juga biasanya 

disertai dengan multiplicity 

Asisiasi berarah / directed 

association 

 

Relasi antar kelas dengan makna 

kelas yang satu digunakan oleh kelas 

yang lain, asosiasi biasaya juga 

disertai dengan multiplicity 

Generalisasi 

 

 

Relasi antar kelas dengan makna 

generalisasi-spesifikasi (umum 

khusus) 

Ketergantungan/depedency 

 

Relasi antar kelas dengan makna 

ketergantungan antar kelas 
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Agregasi/agragation 

 

 

Relasi antar kelas dengan makna 

semua bagian (whole-part) 

 

3. ERD (Entity Relationship Diagram) 

 Menurut Rosa dan Shalahuddin (2011:49), Pemodelan awal 

basis data yang paling banyak digunakan adalah Entity 

Relationship Diagram (ERD). ERD dikembangkan berdasarkan 

teori himpunan dalam bidang Matematika. ERD digunakan untuk 

pemodelan basis data relasional. Sehingga jika penyimpanan basis 

data menggunakan OODBMS maka perancangan basis data tidak 

perlu menggunakan ERD. Simbol-simbol yang digunakan pada 

ERD antara lain :  

Tabel 4.5 Entity Relationship Diagram(ERD) 

Simbol 
Deskripsi 

Entitas/Entity  

 

Entitas merupakan data inti yang 

akan disimpan ;bakal tabel pada 

basis data 

 

 

Atribut 

 

 

Field  atau kolom data yang butuh 

disimpan dalam suatu entitas 

Atribut kunci primer 

 

Field atau kolom data yang butuh 

disimpan dalam suatu entitas dan 

digunakan sebagai kunci akses 

record  yang diinginkan biasanya 

berupa id 

Atribut multinilai/multivalue Field  atau kolom data yang butuh 

Nama_Entitas 

Nama_atribut 

Nama_kunci primer 
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disimpan dalam suatu entitas yang 

dapat memiliki nilai  

lebih dari satu 

 

 

 

Relasi 

 

 

Relasi yang menghubungkan 

antarentitas  biasany diawali 

dengan kata kerja 

Asosiasi/association 

 

Penghubung antara relasi dan 

entitas dimana kedua ujungnya 

memiliki multiplicity kemungkinan 

jumlah pemakaian 

              Sumber :  

 4.4.2. Teknik Pengembangan Sistem   

 Dalam tahap pemecahan masalah, penulis menggunakan metode 

Feature Driven Development(FDD). Menurut Palmer dan Felsings dalam 

(Ozercan.2010:25), Feature Driven Development (FDD) adalah turunan 

dari metodologi pengembangan sistem agile, yang memfokuskan fitur 

permintaan dari pelanggan, mengelompokkan fitur-fitur menjadi bagian-

bagian yang dirancang dan dibuat sesuai dengan kebutuhan. 

 

 

 

 

 

 

 

Nama_atribut 

Nama_relasi 
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Gambar 4.1 Model Feature Driven Development  

FDD terdiri dari 5 proses berurut selama mendesain dan mebangun 

sistem. Proses FDD yang iteratif dalam mendesain dan membangun 

(design and build) mendukung metode Agile dengan adaptasi yang cepat 

terhadap perubahan requirement dan kebutuhan bisnis.  Kelima proses 

tersebut adalah:  

1. Develop an Overall Model. 

  Pada tahap awal ini, seluruh anggota pengembang wajib sudah 

mengetahui dasar dan cara pengembangan dengan agile process 

khususnya dengan metode FDD. Kemudian penulis diminta untuk 

setiap grup memikirkan, merancang, dan mengajukan apa saja yang 

penulis harapkan dan perlukan dalam membuat sebuah pemodelan 

System Informasi Manajement perhotelan yang baik. Setelah semua 

hasil dikumpulkan, maka penulis akan menggabungkan semuanya itu 

ke dalam sebuah gambaran secara garis besar yang mencakup atau 

menggambarkan keseluruhan sistem yang akan penulis kembangkan. 
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Biasanya mereka dapat menggunakan tools yang tersedia baik online 

atau offline untuk membuat sebuah diagram tentang keseluruhan proses 

mereka. Diagram yang biasa diperlukan di sini adalah Use Case 

Diagram dan Activity Diagram. 

2.  Build a Feature List  

  Feature list adalah apa yang dilihat klien untuk validitas dan 

kelengkapan sistem. Fitur dalam langkah ini berbasis customer bukan 

teknologi. Bahasa yang digunakan sesederhana mungkin agar klien 

paham. Pada tahap selanjutnya setelah menentukan keseluruhan 

rangkaian sistem, kini para pengembang harus mengidentifikasi fitur-

fitur apa saja yang dapat di jadikan list pada setiap modul yang 

dihasilkan. Pada kasus ini sistem memiliki modul “Tampilan 

pemodelan system informasi manajement  perhotelan”, yang dibuat 

menggunakan tabel. 

3. Plan by Features  

  Pada tahap ketiga ini merupakan tahap yang paling penting karena 

semua perencanaan pengembangan harus ditentukan di sini. Semua 

kelompok harus membuat dokumentasi terhadap apa saja yang telah 

mereka buat dalam modul. Setiap modul harus ditentukan waktu yang 

dibutuhkan menyelesaikannya dengan penjabaran masing- masing 

feature. Pemimpin projek akan mengumpulkan semua estimasi dari 

masing-masing kelompok dan kemudian akan membuat sebuah list 

atau agenda waktu secara keseluruhan. Pada tahap ini penulis 
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menggunakan mind maps. Fungsi dibuatnya mind maps  adalah untuk 

membantu penulis melihat keseluruhan progres yang telah berjalan 

lebih baik. 

4. Design by Feature 

  Pada tahap ini setiap fitur penulis membuat sequence diagram dan 

untuk menunjukkan kepada klien bagaimana sebuah sistem bekerja 

sehingga jika ada kebingungan dan ketidak setujuan dapat ditanggung 

para pengembang pada awal pengerjaan sistem.  

5. Build by Feature 

  Pada akhir tahapan FDD, pengembang membangun sistem yang 

sudah dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman dan tools 

yang sesuai. Penulis menggunakan bahasa pemrograman VB.Net, Tools 

Microsoft Visual Studio 2008 dan pembuatan Mock Up menggunakan 

Microsoft Visio. 

 4.4.3. Kelebihan Metode Feature Driven Development 

1. Karena fitur merupakan boks kecil berupa fungsionalitas yang 

modular, user dapat mendeskripsikannya dengan lebih mudah, 

memudahkan review dan pengidentifikasian error 

2.  Fitur dapat diorganisir dalam pengelompokan hierarkis  

3. Tim dapat mengembangkan fitur yang beroperasi tiap dua minggu  

4. Karena fitur relatif kecil, representasi desain dan kodenya lebih 

mudah untuk diinspeksi secara efektif  
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5. Perencanaan, penjadwalan, dan pelacakan proyek menyesuaikan 

dengan hierarki fitur 

6. Proses simpel dan lugas, namun tetap penuh perhitungan  
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil 

 5.1.1. Tahap Identifikasi 

  5.1.1.1. Identifikasi  Masalah  

 Dalam Sistem Perhotelan ini, penulis menarik 

masalah yang akan dianalisis yaitu pembuatan laporan 

masih membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga 

menyulitkan kepala bagian untuk menganalisis masalah 

secara cepat dan manajemen sistem yang lama tidak sesuai 

dengan manajemen yang ada pada Hotel Horison Ultima 

saat ini.   

 5.1.2.   Membangun Model Keseluruhan (Build an Overall Model)  

Pada tahap awal ini, penulis memikirkan, merancang, dan 

mengajukan apa saja yang diharapkan dan diperlukan dalam membuat 

sebuah Sistem informasi manajemen hotel yang baik. Setelah semua 

hasil dikumpulkan, maka penulis akan menggabungkan semua hal yang 

akan dikembangkan semua disatukan dan membentuk sebuah 

perencanaan yang matang secara garis besar dengan cara 

menggambarkan keseluruhan sistem tersebut menggunakan use case 

diagram.  
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  1. Use Case Diagram 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 5.1 Use Case Diagram  Check-In, Check-Out 

 Gambar di atas menjelaskan alur Use Case Diagram untuk Check-In, 

Check-Out pada hotel yaitu aktor Receptionist  mempunyai tugas untuk 

melakukan login untuk Check-In, Check-Out  dan  booking kamar, aktor 

waiter/waiterss mengantarkan makanan dan melayani kebutuhan tamu 

yang datang, dan aktor kasir login untuk menerima bayaran dari 

pengunjung.   

<<Include>>

<<Include>>

<<Include>>

Receiptionist

Check Out

Check In

Booking Kamar

  Login
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Gambar 5.2 Use Case Diagram HouseKeeping dan Inventori dan Resto 

 Use Case diagram  diatas menjelaskan kegiatan dari 

housekeeping,warehouse dan suplier. Aktor housekeeping melakukan 

pencatatan pemakaian dan membersihkan kamar, aktor warehouse 

melakukan mutasi stok, order barang,  menerima pengiriman barang dan 

<<Include>>

HouseKeeping

Warehouse

<<Include>>

Membersihkan Kamar

Login

Mutasi Stok

Order Barang Input Pembelian

Login

Mencatatan Pemakaian
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input pembelian, sedangkan suplier mengirimkan barang yang di order oleh 

warehouse. 

 

Gambar 5.3 Use Case Diagram Penggajian Karyawan 

  Use Case Diagram menjelaskan alur penggajian  karyawan pada 

hotel. Aktor karyawan melakukan login untuk absen, sedangkan Human 

Resource Departement (HRD) melakukan login untuk menginput 

pembagian shift untuk karyawan,memeriksa absen karyawan dan 

membayar gaji karyawan. 
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2. Activity Diagram 

 

Gambar 5.4  Activity Diagram Penyewaan Kamar SIM Hotel 

  Gambar 5.4 diatas menjelaskan tentang aktivitas 

receptionist dan system penyewaan kamar hotel Horison Ultima. 

Receptionist  melakukan login dan memilih menu Booking kamar, 

sistem menampilkan form pemesanan kamar, kemudian 

Receptionist menginput data pemesanan kamar, jika data tamu 

lengkap akan disimpan ke database, jika data tamu tidak lengkap 

maka akan diminta untuk melengkapi data tersebut. Setelah data 

tamu berhasil disimpan maka Receptionist akan mencetak bukti 

reservasi yang akan di terima oleh tamu.   
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Gambar 5.5  Activity Diagram Check-In SIM Hotel 

  Receptionist  login ke menu check-In, system  akan 

menampilkan form menu check-in,  dan menampilkan cek status, 

jika tamu belum pernah check-in ,receptionist akan menginput data 

tamu untuk check-in. Jika tamu telah check-in, nomor reservasi  

telah ada, system akan menampilkan data tamu sesuai dengan 

nomor reservasi,system akan menyimpan data tamu ke database, 

kemudian receptionist akan mencetak bikti check-in tamu dan 

menyerahkannya ke tamu. 
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Gambar 5.6  Activity Diagram check-out SIM Hotel 

  Receptionist  melakukan login  dan memilih menu tambah 

check-out, system akan menampilkan form check-out, kemudian 

receptionist menginput nomor kamar, sistem akan menampilkan 

data check-out sesuai dengan data check-in. Receptionist menginput 

data Pembayaran, system akan menyimpan data check-out ke data 

base, tahap akhir adalah receptionist akan mencetak  bukti check-

out dan diserahkan ke tamu. 
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                            Gambar 5.7  Activity Diagram Resto SIM Hotel 

  Waiter/Waiters akan mempersilakan tamu untuk  memilih 

menu yang terdapat pada hotel Horison Ultima, kemudian 

waiter/waiters  akan mencatat pesanan tamu, kemudian menu 

pesanan dari tamu akan di serahkan ke chef dan chef akan 

mempersiapkan pesanan dan  waiter/waiters  akan mengantarkan 

pesanan tamu. Tahap selanjutnya kasir akan melakukan login, dan 

system akan menampilkan form daftar menu, kasir akan memilih 

menu yang telah dipesan oleh tamu kemudian mencetak bill dan 

menyerahkannya ke tamu untuk membayar pesanan tersebut. 
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Gambar 5.8 Activity Diagram Penggajian Karyawan SIM Hotel 

 Gambar diatas menerangkan bahwa HRD melakukan 

login,system akan menampilkan laporan Absen kemudian 

memproses gaji karyawan, HRD memberikan gaji kepada 

karyawan. 

 

Gambar 5.9 Activity Diagram Housekeeping SIM Hotel 
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Housekeeping melakukan login, system akan menginput 

pembelian,kemuadian memproses mutasi stok, hasil dari proses 

tersebut akan dibuat laporan oleh warehouse. 

 

Gambar 5.10 Activity Diagram Form Mutasi SIM Hotel 

Gambar diatas menjelaskan alur digram Activity SIM Hotel 

untuk mutasi barang. Karyawan akan login terlebih dahulu setelah 

login maka karyawan akan menginput data Barang dengan 

memilih menu Input barang pada tampilan, System akan 

menampilkan form  Mutasi Barang  dan datanya akan disimpan 

di Database, database akan mengkonfirmasi kesistem jika data 

valid maka database akan mengupdate data kemudian pesan 

sistem akan menampilkan bahwan penyimpanan sukses 

dilakukan. Tetapi jika data tidak valid maka proses penupdate 

data selesai. 
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Gambar 5.11 Activity Diagram Form  Login SIM Hotel 

Pada tahap in ni Karyawan akan memasukkan username dan 

passworde jika benar sistem akan menampilkan  Form login 

kemudian database akan memverifikasi permintaan dari sistem jika 

valid maka akan menampilkan menu selanjutnya, sedangkan jika 

tidak valid maka sitem akan menampilkan pesan dan selesai.   
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Gambar 5.12 Activity Diagram Form  Master Barang SIM Hotel 

Diagram Activity  pada gambar diatas menunjukkan Form  

Master Barang SIM Hotel. Karyawan login terebih 

dahulu,kemudian sistem akan menampilkan form master barang  

yang akan disimpan di database lalu akan dikonfirmasi tidak ada 

maka proses selesai, jika ada maka sistem akan mengkonfirmasi 

update data karyawan akan mendapat dua pilihan jika ada maka 

sistem akan mengupdate data dan database  akan memproses data 

dari sistem,sistem akan menampilkan pesan bahwa data telah us 

input dberhasil diupdate, jika tidak ada maka harus insert data dan 

sistem akan menampilkan pesan bahwa data suskes di insert. 
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Gambar 5.13 Activity Diagram Form  Master Lokasi  SIM Hotel 

Gambar diatas karyawan akan login terlebih dahulu, setelah 

berhasil maka sistem akan menampilkan form master lokasi dan 

database akan menyimpan dan memverifikasi jika data valid 

maka pesan sukses disimpan dan jika tidak valid maka pesan akan 

gagal disimpan.  

 

Gambar 5.14 ActivityDiagram Form  Master Supplier SIM Hotel 
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Karyawan akan login terlebih dahulu kemudian sistem akan 

menampilkan form supplier yang akan di simpan di database 

kemudian akan di konfirmasi jika valid maka pesan suskses 

disimpan tetapi jika tidak valid maka pesan gagal disimapan dan 

proses selesai. 

 

Gambar 5.15 Activity Diagram Form  Master Pembelian SIM 

Hotel 

Gambar diatas adalah Activity Diagram Form  Master 

Pembelian SIM Hotel. Karyawan login kemudian sistem akan 

menampilkan form pembelian dan database akan menyimpan 

data dan mengkonfirmasi jika ada makan sistem akan 

mengupdate data, database akan memproses data kemudian 

sistem akan menampilkan pesan sukses update, tetapi jika tidak 

ada  maka proses selesai. 
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5.1.3.  Membangun Daftar Fitur List (Build a Feature List) 

Pada tahap ini,  setelah penulis menentukan keseluruhan 

rangkaian sistem, sekarang penulis harus mengidentifikasi fitur-

fitur apa saja yang dapat di jadikan list pada setiap modul yang 

dihasilkan. Berikut pada tabel 5.1. ini adalah daftar fitur dari sistem 

informasi manajemen hotel yang akan dibangun oleh penulis,yakni: 

Tabel 5.1  Tabel daftar fitur 

Hotel 

Reservasi 

Check In 

Check Out & Bill 

Resto 

Table 

Order 

Bill 

Inventory 

Data Stock 

Pembelian 

Mutasi Stock 

Housekeeping 

Pemakaian Inventory 

Save 

HRD 

Shift 

Absensi 

Penggajian 
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              5.1.4. Perencanaan Fitur-fitur (Plan by Features) 

Pada tahap ketiga ini penulis menentukan semua perencanaan 

pengembangan. Penulis membuat dokumentasi terhadap apa saja yang 

telah mereka buat dalam modul. Setiap modul harus ditentukan waktu 

yang dibutuhkan  menyelesaikannya dengan penjabaran masing- masing 

feature. Kemudian penulis  membuat sebuah list atau agenda waktu 

secara keseluruhan  dengan menggunakan mind maps untuk membantu 

penulis melihat keseluruhan progres yang telah berjalan lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.16 Mind Maps 

               5.1.5. Desain Fitur (Design by Feature) 

Pada tahap ini, penulis menggambarkan atribut dan metode apa 

saja yang dimiliki sistem informasi manajemen hotel dapat menggunakan 
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class diagram ntuk menunjukkan kepada pemakai sistem bagaimana 

sebuah sistem bekerja. 

1. Sequence Diagram 

 

   Gambar 5.17  Sequence  Diagram Check-In SIM Hotel 

Receptionist  akan login terlebih dahulu kemudian akan 

tampil menu form login, lalu pilih menu check-in, tampil menu 

check-in, masukkan nomor reservasi database akan mencari data 

tersebut dan jika ada maka akan ditampilkan data tamu sesuai 

dengan nomor reservasi, receptionist akan menginput data check-in 

tamu, lalu akan disimpan pada database, kemudian  receptionist 

mencetak  bukti check-in. 
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Gambar 5.18  Sequence  Diagram Check-Out  SIM Hotel 

Seperti pada proses check-in, proses check-out  juga mempunyai 

langkah yang sama receptionist login kemudian  akan tampil 

menu login, pilih menu check-out, sistem kan menampilkan form  

check-out, masukkan nomor kamar, database akan mencari data 

tersebut, jika ada maka receptionist  akan menghitung 

pembayaran kemudian akan disimpan di database, jika tidak 

maka receptionist akan menginput data   check-out kemudian 

receptionist akan mencetak bukti pembayaran.  
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Gambar 5.19  Sequence  Diagram Housekeeping SIM Hotel 

Sequence  Diagram Housekeeping SIM Hotel, receptionist 

akan login terlebih dahulu kemudian setelah berhasil akan tampil 

form menu pemakaian setelah memilih menu pemakaian, 

receptionist akan menginput data pemakaian, database akan 

menyimpan dan mengurangi stock. warehouse akan mencetak 

laporan dan receptionist menerima hasl cetak laporan dari 

warehouse. 
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Gambar 5.20  Sequence  Diagram Resto SIM Hotel 

 Sequence  Diagram Resto SIM Hotel, waiter/waiters login 

kemudian memilih menu table sistem akan menampilkan form  

menu table. waiter/waiters akan menginput pesanan database akan 

menyimpan  pesanan, chef  menerima pesanan dan mencetak dan 

menyimpan pesanan, terakhir waiter/waiters akan mengantarkan 

pesanan. 
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Gambar 5.21 Sequence  Diagram Penggajian Karyawan SIM Hotel 

HRD sebagai aktor di Sequence Diagram Penggajian Karyawan 

SIM Hotel, memilih menu absen kemudian sistem akan menampilkan 

form laporan absen, database akan menyimpan dan memproses gaji 

karyawan, karyawan akan menerima gaji HRD akan menginput 

penerimaan gaji lalu database akan menyimpan data karyawan. 
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Gambar 5.22  Sequence  Diagram Login SIM Hotel 

Karyawan melalukan login, tampil menu login, Database akan 

memverifikasi dan menampilkan form master karyawan. 

 

Gambar 5.23  Sequence  Diagram Supplier SIM Hotel 
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Karyawan login kemudian tampil menu login, sistem 

menampilkan form master supplier dan disimpan di database. 

 

Gambar 5.24  Sequence  Diagram Master Lokasi  SIM Hotel 

Karyawan login kemudian tampil menu login, sistem 

menampilkan form master Lokasi  database menyimpan data lokasi. 

 

Gambar 5.25 Sequence Diagram Master Barang SIM Hotel 
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5.1.6 Membangun Fitur( Build by Feature) 

. Pada tahap ini penulis mengimplentasikan dari desain sebelumnya 

dengan membangun prototype kedalam bahasa pemrograman VB.Net dan 

database SQL server melalui proses coding. Setelah sistem dibangun, 

semua fitur-fitur diujicobakan, agar tidak terjadi kesalahan (error). 

 

 5.1.6.1. Tampilan desain awal 

  1. Desain Form Login 

  Form login adalah form yang muncul pertama kali saat aplikasi 

pertama dijalankan, user diminta untuk memasukkan username dan 

password yang valid untuk mengakses menu-menu yang sesuai 

dengan divisi masing-masing. Desain form login dapat dilihat di 

Gambar 5.26. 

 

Gambar 5.26 Desain Form Login 
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  2. Form Menu 

   Form Menu adalah form untuk mengakses seluruh fitur-fitur yang 

ada pada sistem hotel yang sesuai dengan divisi masing-masing 

setelah user login. Desain form menu dapat dilihat pada Gambar 

5.27. 

 

                                        Gambar 5.27 Desain Menu Utama 

  3. Desain Form Tipe 

  Form Tipe adalah form untuk memanipulasi data tipe-tipe kamar 

sesuai dengan tipe kamar yang ada di hotel tersebut. Desain Form 

Tipe dapat dilihat pada Gambar 5.28 
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                                      Gambar 5.28 Desain Room Type 

  4. Desain Form Master Room 

  Form master room adalah form untuk mendata jumlah-jumlah 

kamar yang ada di hotel tersebut sesuai dengan tipe kamar masing-

masing. Desain form master room dapat dilihat pada gambar 5.29. 

 

                                       Gambar 5.29  Desain Master Room 
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  5. Desain form reservasi 

  Form Reservasi adalah form untuk pendataan data tamu yang akan 

menginap. Desain form reservasi dapat dilihat pada Gambar 5.30.   

 

Gambar 5.30 Desain Reservasi 

  6. Desain Form Check-in 

  Form Check-in adalah form untuk mendata kamar-kamar yang 

akan disewakan kepada tamu. Desain form check-in dapat dilihat 

pada Gambar 5.31. 

   

                                   Gambar 5.31 Desain Check in 
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  7. Desain Form Deposit 

  Form Deposit adalah form untuk mendata uang deposit tamu utuk 

penyewaan kamar. Desain form deposit dapat dilihat pada Gambar 

5.32. 

 

Gambar 5.32 Desain Deposit 

 

  8. Desain Master Menu 

 Form master menu adalah form untuk mendata menu-menu 

makanan dan minuman pada resto di hotel. Form master menu 

dapat dilihat pada Gambar 5.33. 

 

                                Gambar 5.33 Desain Master Menu 
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  9. Desain Master Table 

  Form master table adalah form untuk pendataan jumlah meja yang 

ada di resto. Form master table dapat dilihat pada Gambar 5.34. 

   

Gambar 5.34 Desain Master Table 

  10.  Desain Form Booking Table 

   Form Booking table adalah Form untuk pemesanan meja 

yang akan dipakai oleh tamu sesuai dengan jam yang telah 

dijadwalkan oleh tamu. Desain form booking table dapat dilihat 

pada Gambar 5.35. 

 

Gambar 5.35 Desain Booking Tabel 
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  11. Desain Form Divisi 

  Form Divisi adalah form untuk pendataan divisi-divisi yang ada di 

hotel. Form Divisi dapat dilihat pada gambar 5.36. 

 

                                 Gambar 5.36 Desain Master Divisi 

  12. Desain Form Master Category 

  Form Master Category adalah Form untuk pendataan kategori-

kategori menu yang ada pada resto hotel. Desain Form Master 

Category dapat dilihat pada Gambar 5.37. 

 

                                   Gambar 5.37  Desain Master Category 

  13. Desain Form Master Barang 

  Form Master Barang adalah form untuk pendataan barang-barang 

yang akan dipakai di hotel baik yang akan dijual atau diberikan 

gratis kepada tamu. Desain form master barang dapat dilihat pada 

Gambar 5.38. 
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                                  Gambar 5.38 Desain Master Barang 

  14. Desain Form master supplier 

  Form Supplier adalah form untuk pendataan supplier pembelian 

barang. Desain form supplier dapat dilihat pada Gambar 5.39. 

 

                                 Gambar 5.39 Desain Master Supplier 

  15.Desain Form Pembelian 

  Form pembelian adalah form untuk mendata pembelian dari 

supplier sehingga barang yang telah dibeli tersebut pada masuk ke 

stok hotel. Desain form pembelian dapat dilihat pada gambar 5.40. 
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                                   Gambar 5.40 Desain Form Pembelian 

 

                       5.1.6.2. Tampilan desain akhir 

  1. Tampilan Form Login 

  User diharuskan untuk menginputkan username dan password yang 

valid untuk mengakses menu-menu pada hotel sesuai dengan divisi 

masing-masing user di form login. Tampilan form login dapat 

dilihat pada gambar 5.41.  
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                                                Gambar 5.41 Form Login 

  2. Tampilan Menu Utama 

  Di form menu utama terdapat menu-menu akses yang tampil sesuai 

dengan divisi pada user login. Tampilan menu utama dapat dilihat 

pada gambar 5.42. 

   

        Gambar 5.42 FormMenu Utama 
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  3. Tampilan Form Master Type 

  Form Master type terdapat data tipe-tipe kamar dan harga tipe 

kamar tersebut sesuai dengan yang ditetapkan oleh hotel. Tampilan 

form master type dapat dilihat pada gambar 5.43. 

 

Gambar 5.43 Form Master Room Type 

   4. Tampilan Form Master Room 

   Pada form master room, seluruh kamar hotel diinputkan dan didata 

sesuai dengan tipe dari kamar tersebut. Tampilan form master room 

dapat dilihat pada gambar 5.44 

   

          Gambar 5.44 Form Master Room 
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  5. Tampilan Form Reservasi 

   Pada form reservasi, receptionist mengisi data tamu yang akan 

menginap di hotel. Tampilan form reservasi dapat dilihat pada 

gambar 5.45. 

   

                   Gambar 5.45 Form Reservasi 

 

  6. Tampilan Form Check-in 

  Pada Form Check-in, receptionist mengisi data kamar-kamar yang 

akan disewa oleh tamu. Tampilan form check-in dapat dilihat pada 

gambar 5.46. 
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                                                    Gambar 5.46 FormCheck In 

 

   7. Tampilan form deposit  

  Pada form deposit, receptionist mengisi jumlah uang deposit tamu 

untuk pembayaran sewa kamar. Tampilan form deposit dapat dlihat 

pada gambar 5.47. 

 

   

                     Gambar 5.47 Form Deposit 
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  8. Tampilan Form Master Menu 

  Pada form master menu, terdapat data-data menu yang harus diisi 

oleh divisi resto. Tampilan master menu dapat dilihat pada gambar 

5.48. 

   

                     Gambar 5.48 Form Master Menu 

   9. Tampilan Form Master Table 

  Pada form master table, karyawan divisi resto harus mengisi jumlah 

eja ke sistem sesuai dengan jumlah meja yang ada di resto. 

Tampilan form master table dapat dilihat pada gambar 5.49. 

    

                                            Gambar 5.49 Form Master Table 
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  10. Tampilan Form View Table 

  Pada form view table, semua meja yang telah diinputkan tampil di 

form ini, pelayan resto dapat mengisi meja yang diduduki oleh 

pengunjung resto dan kemudian mengisi dengan menu pesanan 

pengunjung. Tampilan form view table dapat dilihat pada gambar 

5.50. 

 

                                              Gambar 5.50 Form View Table 

   11. Tampilan Form Booking Table 

  Pengunjung dapat memesan meja sesuai dengan jadwal yang 

ditetapkan antara pengunjung dengan karyawan resto pada form 

booking table. Tampilan form booking table dapat dilihat pada 

gambar 5.53. 
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Gambar 5.51 Form Booking Table 

  12. Tampilan Form Master Divisi 

  Pada Form Master Divisi, terdapat data-data divisi yang ada pada 

hotel. Tampilan form master divisi dapat dilihat pada gambar 5.54. 

 

                Gambar 5.52 Form Master Divisi     
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  13. Tampilan Form Master Category 

  Pada Form Master Category, semua kategori menu makanan dan 

minuman diinput di form ini, tampilan form master category dapat 

dilihat pada gambar 5.53. 

   

                     Gambar 5.53 Form Master Category 

   14. Tampilan Form Master Barang 

  Pada Form Master Barang, semua barang yang akan dipakai atau 

dijual diinput melalui form ini. Tampilan form master barang dapat 

dilihat pada gambar 5.54. 

   

                      Gambar 5.54 Form Master Barang 
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  15. Tampilan Form Supplier 

   Pada Form Master Supplier, dapat diinput data-data supplier untuk 

pembelian barang-barang keperluan hotel. 

 

                     Gambar 5.55 Form Master Supplier 

  16. Tampilan Form Mutasi 

   Pada Form Lokasi, Semua data tempat penyimpanan atau 

peletakan data lokasi diinput di form ini. Tampilan Form Lokasi 

dapat dilihat pada Gambar 5.56. 

   

                                                  Gambar 5.56 Form Lokasi 
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   17. Tampilan Form Pembelian 

  Pada Form Pembelian, Barang yang telah dibeli dan akan 

dimasukkan ke stok hotel diinput di form ini. Tampilan form 

pembelian dapat dilihat pada gambar 5.57   

   

                     Gambar 5.57 Form Pembelian 

5.2. Pembahasan 

 Pada bab ini akan dibahas tentang resume terhadap kelebihan dan 

kekurangan dari FDD yang dibangun, yakni: 

 

5.2.1. Kelebihan Aplikasi 

 Sistem Informasi Manajemen Perhotelan  berfungsi untuk 

mengatasi permasalahan pada suatu hotel yakni pada bagian 

Receptionist karena telah memiliki system jadi tidak bekerja secara 

manual, dan untuk membantu pengguna dalam mengolah data hotel 

serta dapat memberikan informasi secara lengkap kepada pimpinan 
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hotel atau pemegam saham Hotel Horison Ultima.. Aplikasi ini 

memiliki kelebihan sebagai berikut:  

1. Aplikasi  di desain dengan tampilan yang menarik dan 

sederhana sehingga pengguna dengan mudah dapat mempelajari 

dan menggunakannya. 

2. Adanya system pada hotel akan mempermudah pekerjaan bagi 

karyawan hotel tersebut. 

3. Pihak hotel lebih mudah mengakses informasi yang dibutuhkan. 

4. Dapat membantu pihak hotel dalam hal pembuatan laporan 

setiap bulannya. 

 

5.2.2. Kekurangan Aplikasi 

  Dalam pembuatan Pemodelan Sistem Informasi 

Manajemen pada Hotel Horison Ultima, terdapat kekurangan yang 

dimiliki yaitu aplikasi ini hanya bisa diakses di dalam lingkungan 

hotel karena aplikasi hanya berjalan di Local Area Network (LAN) 

yang tersedia di Hotel Horison Ultima.   
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BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

  Bedasarkan hasil penelitian yang penulis bahas di bab-bab 

sebelumnya, maka di dapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dengan adanya Pemodelan Sistem informasi Manajemen Perhotelan 

dapat memberikan referensi untuk menerapkan sistem Hotel yang 

dapat membantu pengguna mengelola data perhotelan, seperti 

reservasi, check-in, check-out, Resto, Housekeeping, Inventory dan 

HRD. 

2. Aplikasi ini juga mudah untuk dipelajari dan digunakan oleh 

pengguna, baik dalam penginputan data maupun pencetakan laporan. 

6.2. Saran 

  Bedasarkan hasil penelitan yang telah dilakukan, penulis memiliki 

beberapa saran, yakni: 

1. Dalam segi desain aplikasi ini dibuat lebih menarik lagi. 

2. Aplikasi ini dapat dipelihara dan dikembangkan lagi dengan 

menambahkan fitur-fitur lainnya. 



97 
 

 

3. Melakukan back-up data secara berkala untuk meminimalisasikan 

kemungkinan hilangnya data dari kejadian-kejadian yang tidak 

diharapkan.  
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