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ABSTRACK 

 
In the current era of globalization, information technology drove so quickly. The computers are 
tools created to facilitate the work of man, while achieving good progress in the manufacture of 
hardware adn software.Its speed world of information technology, the old way to deliver 
information that is still mostly use the print and other media is so limited that the information 
obtained is less accurate and more expensive cost compared to its website. In relation to the issues 
raised at this time the writer tryingto make a Design Program of Web-Based Design Information 
System quickly and accurately. As usual in other media, where the conduct is still there is a lack of 
information delivery among the information obtained is less accurate and mre expensive costs. 
Those it is possible that the information gained is not worth the cost.Web-Based information 
delivery is the best solution to solve these probles, as well as the information system that is always 
update to achieve on effective and efficient activities. That is why the web-based information 
delivery will be better than the delivery of information using print or other media. 
 
Keywords : A Web-Based Information System, Company Profile Web. 

 
I. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Saat ini perkembangan dalam dunia 
perekonomian sangatlah pesat. Karena hal 
tersebut banyak perusahaan hotel melakukan 
berbagai macam cara untuk meningkatkan 
omzet, jumlah pengunjung dan penjualan 
service mereka. Sebagai contohnya yaitu  
dengan melakukan promosi melalui media-
media yang lebih dikenal dengan istilah iklan. 
Namun sayangnya tidak semua perusahaan 
hotel mampu melakukan hal tersebut, hal ini 
dikarenakan biaya yang harus dikeluarkan 
sangat mahal. Selain itu, dengan 
menggunakan iklan sangat sulit untuk 
menjalin komunikasi antara perusahaan 
dengan para pelanggannya. 

Internet merupakan sarana informasi 
yang sangat berkembang saat ini. Berbagai 
macam hal yang dapt dilakukan dengan 
menggunakan internet, seperti pencarian 
informasi, forum diskusi, sarana pendidikan, 
transaksi penjualan dan sebagainya. 
Transaksi melalui internet merupakan salah 
satu manfaat yang penting dalam penggunaan 
internet, dimana seorang pembeli bisa 
melakukan transaksi tanpa harus pergi ke 
suatu tempat tujuan untuk melihat barang-
barang yang akan dibeli atau dipinjam, 
namun pembeli tersebut cukup memesan 
pada website yang bersangkutan, melakukan 

pembayaran dan barang akan dikirimkan ke 
alamat pembeli. 

Jasa penginapan merupakan salah 
satu jasa yang sering dipakai oleh banyak 
orang, bahkan hampir semua pegawai 
ataupun pejabat menggunakan layanan jasa 
ini ketika melakukan tugas dari kantor 
ataupun perusahaannya. Selain itu juga jadi 
suatu hal yang sangat penting bagi seseorang 
maupun sekelompok orang yang hendak 
istirahat dalam kegiatan bepergian dengan 
jarak yang sangat jauh ataupun dalam hal 
kegiatan liburan. Sayangnya banyak orang 
yang memiliki waktu yang sangat terbatas 
sehingga mereka cenderung tidak memiliki 
waktu untuk pergi ke hotel hanya sekedar 
untuk memesan tempat istirahat mereka. 
Apalagi yang ingin melakukan pemesanan 
tempat yang lokasinya sangat jauh seperti di 
luar pulau atau luar negeri karena waktu 
mereka sangatlah terbatas. 

Dengan keterbatasan waktu dan 
jarak tersebut tidak akan menjadi masalah 
ketika suatu perusahaan jasa penginapan 
seperti hotel melakukan suatu promosi 
ataupun pemasaran melalui media internet. 
Pelanggan dapat melihat kondisi kamar hotel 
berikut fasilitas dan harganya tanpa harus 
datang langsung ke hotel tersebut.  

Atas dasar pemikiran tersebut, maka 
penulis tertarik membuat tugas akhir dengan 
judul : 

mailto:jaja.miharjaa@gmail.com


“PERANCANGAN SISTEM 
INFORMASI BERBASIS WEB  

PADA HOTEL BOUTIQUE PESONA 
CIKARANG “ 

 
1.2 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penyusunan Tugas 
Akhir ini untuk :  
1. Mempermudah pelanggan melihat 

informasi kamar hotel berikut jenis, 
fasilitas dan harga yang selalu up to 
date.  

2. Menghemat waktu dan biaya bagi 
pelanggan tanpa perlu datang langsung 
ke hotel untuk mendapatkan informasi.  

3. Meningkatkan pendapatan perusahaan 
hotel dengan memberikan kemudahan 
pada pelanggan, dimana pelanggan 
tidak perlu datang langsung ke hotel. 
Cukup memesan kamar melalui internet.  

Adapun tujuan dari penyusunan 
tugas akhir ini adalah sebagai salah satu 
syarat kelulusan program Diploma Tiga 
(D.III) jurusan Manajemen Informatika di 
Akademi Manajemen Informatika dan 
Komputer Bina Sarana Informatika (AMIK 
BSI). 

 
1.3 Metode Pengumpulan Data 

Untuk menunjang dalam penulisan 
ini, ada beberapa metode pengumpulan data 
yang dipergunakan. Adapun metode-metode 
pengumpulan data yang dipergunakan untuk 
mendapatkan keterangan-keterangan guna 
memenuhi kebutuhan dalam penyusunan 
Tugas Akhir ini dengan cara sebagai berikut : 
1. Metode Observasi 

Penelitian dilakukan langsung untuk 
mendapatkan data, dimana penulis 
melakukan penulisan data dengan cara 
observasi langsung pada Hotel Boutique 
Pesona Cikarang. 

2. Metode Studi Pustaka 
Metode ini menggunakan buku-buku, 
berkas-berkas, laporan yang berkaitan 
dengan  judul yang diangkat sebagai 
referensi. Buku-buku tersebut diambil 
dari berbagai sumber, baik dari luar 
maupun dalam Instansi. 

3. Metode Wawancara 
Metode wawancara merupakan proses 
tanya jawab langsung dan sistematis 
kepada orang yang mengetahui tentang 
permasalahan yang sedang diamati 
untuk meyakinkan hal-hal kegiatan 
observasi yang dilakukan. Dalam hal ini 
proses tanya jawab langsung ke bagian 
marketing dan front office untuk 

mendapatkan informasi yang lengkap 
dan jelas.  

 
1.4 Ruang Lingkup 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, 
penulis hanya membatasi pada perancangan 
Website promosi dan profil Hotel Boutique 
Pesona Cikarang yang dirancang berisi 
informasi yang berkaitan dengan perusahaan 
untuk memperluas jangkauan promosi dan 
memberikan informasi kepada user, agar 
tidak jauh dari pokok permasalahan yang 
akan ditulis maka penulis hanya membatasi 
pada rancangan website yang berisi Home, 
Promotion, Accomodation, Entertainment, 
Dining, Meeting, Contact, About dan Login 
untuk masuk ke halaman Admin, serta Career 
untuk informasi recruitment. 
 
II. LANDASAN TEORI 
 
2.1 Konsep Dasar Web 
 Secara umum web adalah halaman 
informasi yang disediakan melalui jalur 
internet sehingga bisa diakses di seluruh 
dunia selama terkoneksi dengan jaringan 
internet. Website merupakan informasi 
berbasis jaringan komputer yang dapat 
diakses dimana saja dengan biaya relatif 
murah. Web merupakan bentuk implementasi 
dari bahasa pemrograman web (web 
programing).   
 
2.1.1 Internet / Website 
 Menurut Wismakarma (2009:1) 
mengemukakan bahwa “Internet adalah suatu 
jaringan komputer global terbentuk dari 
jaringan-jaringan komputer lokal dan 
regional, memungkinkan komunikasi data 
antar komputer-komputer yang terhubung ke 
jaringan tersebut”. 
 Internet berasal dari kata 
Interconnection networking, inter 
kependekan dari international, connection 
berarti hubungan dan networking adalah 
jaringan. Sehingga Internet dapat juga 
didefinisikan sebagai jaringan yang terdiri 
dari berbagai macam dan jenis jaringan 
komputer di seluruh dunia yang saling 
berkomunikasi dengan berbasiskan suatu 
protokol yang dinamakan TCP/IP 
(Transmission Control Protocol / Internet 
Protocol).  

Dimulai sekitar tahun 1960 dari 
suatu proyek yang dinamakan ARPANET 
atau Advance Research Projects Agency 
Network. Beberapa universitas di Amerika 
Serikat mengerjakan proyek ini, dan awalnya 
berhasil menghubungkan 4 komputer di 



lokasi universitas yang berbeda. 
Perkembangan ARPANET ini cukup pesat 
jika dilihat dari perkembangan komputer 
pada saat ini. Pada tahun 1977, ARPANET 
telah menghubungkan lebih dari 100 main 
frame komputer, dan saat ini terdapat sekitar 
4 juta host jaringan yang terhubung dengan 
jaringan itu. Jumlah sebenarnya dari 
komputer yang terhubung tidak dapat 
diketahui dengan pasti, karena perkembangan 
jumlah komputer yang tehubung dengan 
suatu jaringan semakin lama semakin besar. 
Karena perkembangannya sangat pesat, 
jaringan komputer ini tidak dapat lagi disebut 
sebagai ARPANET semakin banyak 
komputer dan jaringan-jaringan regional yang 
terhubung. Konsep ini yang kemudian 
berkembang dan dikenal sebagai konsep 
internetworking. 

Secara umum internet merupakan 
suatu jaringan global yang terbentuk dari 
jaringan komputer lokal dan regional, 
memungkinkan komunikasi data antar 
komputer-komputer terhubung dengan 
jaringan tersebut dengan menggunakan 
berbagai macam media seperti jalur telepon, 
satelit, ADSI (Asymetric Digital Subscriber 
Line), dan kabel serat optik. 

Internet memberikan hubungan yang 
dinamis dan terbuka kepada banyak orang 
pada saat bersamaan atau party-line. Selain 
itu internet dapat dijadikan sebagai media 
promosi suatu perusahaan dalam 
mengembangkan usahanya. Hal ini dapat 
ditunjukan dengan menggunakan website 
sebagai media yang digunakan adalah 
internet. 

Website adalah suatu cara untuk 
menampilkan perusahaan anda di internet. 
Dapat diibaratkan sebagai tempat dimana 
siapapun dapat mengunjunginya tanpa batas 
ruang dan waktu, sehingga kapan saja dan 
dimana saja dapat mengetahui tentang profil 
perusahaan anda, memberi pertanyaan kepada 
perusahaan anda, memberikan masukan atau 
bahkan mengetahui dan membeli jasa 
perusahaan. 

 
2.1.2 Personal Home Page (PHP) 
 PHP pertama kali dibuat oleh 
Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Pada saat 
itu PHP bernasa FI (Form Interpreted) adalah 
sekumpulan script yang digunakan untuk 
mengolah data form web. Kemudian 
perkembangan selanjutnya,Rasmus 
melepaskan kode sumber tersebut dan 
menamainya PHP atau FI yang berganti 
kempanjangan menjadi Personal Home Page 
atau Form Interpreter. Dengan pelepasan 

kode sumber ini menjadi open source, maka 
banyak programmer yang tertarik untuk ikut 
mengembangkan PHP. 
 Selanjutnya pada November 1997, 
dirilis PHP/FI 2.0 yang merupakan cikal 
bakal PHP 3. Pada rilis ini interpreter sudah 
diimplementasikan dalam C. Dalam rilis ini 
disertakan juga modul-modul ekstensi yang 
meningkatkan kemampuan PHP/FI secara 
signifikan.  
 Menurut Kurniawan (2010a:2) “PHP 
adalah singkatan dari PHP Hypertext 
Processor yaitu bahasa pemrograman web 
server-side yang bersifat open source atau 
gratis”. 
 Sedangkan menurut Madcoms 
(2010b:341) “Bahasa pemrograman PHP 
(PHP Hypertext Processor) adalah bahasa 
pemrograman yang bekerja dalam sebuah 
webserver”. 
 PHP adalah bahasa pemrograman 
script yang paling banyak dipakai saat ini. 
PHP adalah script yang digunakan untuk 
membuat halaman web dinamis. Dinamis 
berarti halaman yang akan ditampilkan dibuat 
saat halaman itu diminta oleh client. 
Mekanisme ini menyebabkan informasi yang 
diterima client selalu yang terbaru atau up to 
date. Semua csript PHP dieksekusi pada 
server dimana script tersebut dijalankan. 
  
2.1.3 PHPMyadmin 
 Menurut Kurniawan (2010c:6) 
“Program ini merupakan tool atau alat yang 
digunakan untuk mempermudah proses 
pengerjaan terutama dalam proses 
pengolahan database yang ada di server”. 
Utilitas ini berbasis web dan dapat digunakan 
untuk melakukan berbagai operasi yang 
mengakses database. 
2.1.4 MySQL 
 Menurut Kadir (2008:2) menyatakan 
bahwa “MySQL merupakan software yang 
tergolong sebagai DBMS  (Database 
Management System) yang bersifat Open 
Source”. MySQL dalam operasi client-server 
melibatkan server daemon MySQL disisi 
server dan berbagai macam program serta 
library yang berjalan disisi client, karena 
MySQL mampu menangani data yang cukup 
besar. Perusahaan yang mengembangkan 
MySQL yaitu TcX, mengaku mampu 
menyimpan data lebih dari 40 database, 
dengan 10.000 tabel dan sekitar 7 juta baris, 
dengan total kurang lebih. 
 Menurut Saputra (2012b:8) ada 
beberapa kelebihan database sebagai berikut : 



1. Bersifat open source, yang memiliki 
kemapuan untuk dapat dikembangkan 
lagi. 

2. Menggunakan bahasa SQL (structure 
query language), yang merupakan 
bahasa standar dunia dalam pengolahan 
data. 

3. Super perfomance dan reliable, tidak 
bisa diragukan, pemrosesan databasenya 
sangat cepat dan stabil. 

4. Sangat mudah dipelajari (ease of use). 
5. Memiliki dukungan support (group) 

pengguna MySQL. 
6. Mampu lintas platform, dapat berjalan 

diberbagai sistem operasi. 
7. Multiuser, dimana MySQL dapat 

digunakan oleh beberapa user dalam 
waktu yang bersamaan tanpa mengalami 
konflik. 

2.1.5 Apache 
 Menurut Kurniawan (2010b:9) 
“Apache Web Server adalah server web yang 
dapat dijalankan dibanyak sistem operasi 
(Unix, BSD, Linux, Microsoft Windows dan 
Novell Netware serta platform lainnya) yang 
berguna untuk melayani dan memfungsikan 
situs web”. Protocol yang digunakan untuk 
melayani fasilitas web atau www ini 
menggunakan HTTP. Apache memiliki fitur-
fitur canggih seperti pesan kesalahan yang 
dapat dikonfigurasi, otentifikasi berbasis data 
dan lain-lain. Apache juga didukung oleh 
sejumlah antarmuka pengguna atau tampilan 
berbasis grafik (GUI) yang memungkinkan 
penanganan server menjadi mudah. Apache 
merupakan perangkat lunak sumber terbuka 
(open source) dikembangkan oleh komunitas 
terbuka yang terdiri dari pengembang-
pengembang dibawah naungan Apache 
Software Foundation. Web server inilah 
nantinya yang akan anda gunakan untuk 
belajar bahasa pemrograman PHP. 

 
2.1.6 Adobe Dreamweaver CS5 
 Menurut Madcoms (2010a:1) 
“Dreamweaver merupakan software yang 
digunakan sebagai HTML editor profesional 
untuk mendesain web secara virtual”. 
 Penulis sendiri menggunakan 
Dreamweaver CS5 dalam mendesain web. 
Ada beberapa fitur baru yang ditemukan pada 
Dreamweaver CS5 diantaranya : integrasi 
dengan Adobe Bussines Catalyst, Integrasi 
Adobe Browser Lab, integrasi dengan CMS, 
pengecekan CSS dan lain-lain. Selain itu juga 
ada beberapa fitur dalam Dreamweaver CS5 
diantanya : fasilitas pembuatan web album 
foto, penambahan Flash Paper, beberapa 
behaviour java script dan lain-lain.  

  
 
2.1.7 CSS (Cascading Style Sheet) 
 Menurut Raharjo (2011b:185) 
mengemukakan bahwa “Cascading Style 
Sheet (CSS) adalah suatu bahasa yang 
bekerja sama dengan dokumen HTML untuk 
mendefinisikan cara bagaimana suatu 
halaman web ditampilkan atau 
dipresentasikan”. Presentasi ini meliputi style 
atau gaya teks, link maupun tata letak 
(layout) halaman. 
  
2.1.8 Web Browser dan Web Server 
 Menurut Raharjo (2011c:7) 
menyimpulkan bahwa “Aplikasi Web 
Browser adalah Software yang berfungsi 
untuk menampilkan dan melakukan interaksi 
dengan dokumen-dokumen yang tersimpan 
dalam suatu web server”. Untuk mengakses 
informasi dari suatu situs web, kita perlu 
melakukan instalasi aplikasi web browser 
pada komputer-komputer klien. Contoh 
aplikasi web browser yang beredar saat ini 
adalah Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Chrome, Opera dan lain sebagainya. 
 Menurut Kurniawan (2010b:8) “ 
Web Server adalah sofware yang menjadi 
rumah dari World Wide Web (www)”. Web 
Server menunggu permintaan dari klien yang 
menggunakan browser. Jika ada permintaan 
dari browser, maka web server akan 
memproses permintaan tersebut kemudian 
memberikan hasil prosesnya berupa data 
yang diinginkan kembali ke browser. 
 
2.2 Tool Program 
2.2.1 Struktur Navigasi 
  
 Ada empat macam bentuk dasar dari 
peta navigasi yang biasa digunakan dalam 
proses pembuatan aplikasi multimedia, yaitu : 
1. Struktur Navigasi Linier 

Struktur navigasi linier merupakan 
struktur yang hanya mempunyai satu 
rangkaian cerita yang berurutan. 
Struktur ini menampilkan satu demi satu 
tampilan layar secara berurutan menurut 
urutannya dan tidak diperbolehkan 
adanya percabangan. Tampilan yang 
dapat ditampilkan adalah satu halaman 
sebelumnya atau satu halaman 
sesudahnya. 
 
 
 
Sumber Binanto (2010a:269) 

Gambar II.3 
Struktur Navigasi Linier 



 
2. Struktur Navigasi  Non-linier 

Struktur navigasi non linier (tidak 
berurut) merupakan pengembangan dari 
struktur navigasi linier, hanya saja pada 
struktur ini diperkenankan untuk 
membuat percabangan. Percabangan 
pada struktur non linier berbeda dengan 
percabangan struktur hirarki, pada 
struktur ini kedudukan semua page 
sama, sehingga tidak dikenal dengan 
adanya master atau slave page. 
 
 
 
 
 
Sumber : Bianto (2010b:270) 

Gambar II.4  
Struktur Navigasi Non-linier 

 
3. Struktur Navigasi Hirarki 

Struktur navigasi hirarki sering disebut 
struktur navigasi bercabang, merupakan 
suatu struktur yang mengandalkan 
percabangan untuk menampilkan data 
berdasarkan kriteria tertentu. Tampilan 
pada menu pertama akan disebut 
sebagai master page, halaman utama ke 
satu. Halaman ini akan mempunyai 
halaman percabangan yang dikatakan 
slave page, halaman pendukung. Jika 
salah satu halaman pendukung 
diaktifkan, maka tampilan tersebut akan 
bernama master page, halaman utama 
kedua. Pada struktur navigasi ini tidak 
diperkenankan adanya tampilan secara 
linier. 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Binanto (2010c:269) 

Gambar II.5  
Struktur Navigasi Hirarki 

 
4. Struktur Navigasi Campuran 

Struktur navigasi campuran (composite) 
merupakan gabungan dari struktur 
sebelumnya dan disebut juga struktur 
bebas, maksudnya adalah jika suatu 
tampilan membutuhkan percabangan 
maka dibuat percabangan. Struktur ini 
paling banyak digunakan dalam 
pembuatan aplikasi multimedia. 

 

 
 
 
 
 
 Sumber : Binanto (2010d:270) 

Gambar II.6 
Struktur Navigasi Campuran 

 
III. PEMBAHASAN 
3.1. Analisa Perancangan Web 
3.1.1. Tinjauan Perusahaan 
 Berdasarkan dari tinjauan 
perusahaan, penulis menguraikan dalam dua 
kriteria yaitu : 
1. Sejarah Perusahaan 

Hotel Boutique Pesona Cikarang 
adalah perusahaan yang bergerak dibidang 
jasa penginapan di bawah naungan PT. 
Pesona Graha Semerbak. Dengan konsep 
“Boutique” yang diterapkan oleh perusahaan 
adalah untuk memberi kesan yang berbeda 
dengan hotel-hotel pada umumnya  berupa 
interior yang berbeda di setiap kamarnya. 

Hotel Boutique Pesona Cikarang 
didirikan pada 17 Januari 2008, merupakan 
hotel kedua setelah Hotel Pesona Permai 
Bekasi di bawah naungan PT. Pesona Graha 
Semerbak. Komisaris utamanya adalah Bapak 
Wahid Ramlie. Untuk operasionalnya 
dipimpin oleh Bapak Didi H. Kustardjo 
selaku Direktur Operasional. 
 Hotel Boutique pesona Cikarang 
adalah hotel yang dibuat secara unik dan 
menarik berkonsep Minimalis. Lokasi Hotel 
Boutique Pesona Cikarang sangat strategis 
berada ditengah kota di kawasan industri 
Jababeka dan Lippo Cikarang dekat dengan 
pintu tol Cikarang Barat – Lemah Abang 
tepatnya beralamat di Jalan Industri 
Komersial No. 1 Cikarang Selatan-Bekasi. 
Memiliki Luas Lokasi/Ruang usaha 1.250m2.  

Dari awal berdirinya sampai 
sekarang telah mengoperasikan 76 kamar 
dengan berbagai tipe.  

Untuk setiap kamarnya sudah 
dilengkapi fasilitas panggilan international, 
panggilan telepon, wi-fi, mini bar, saluran TV 
international, pendingin ruangan, dan fasilitas 
lainnya yang akan memberikan jaminan 
kenyamanan bagi setiap tamu selama tinggal . 
Dilengkapi juga dengan fasilitas pendukung 
lain, Diantaranya : 24 jam Cafe dan 
Restaurant, Room Service, Blossom Karaoke 
: VIP Rooms Karaoke dan Singing Hall 
Karaoke, Shuttle Bus Service, Funcion Hall, 
Meeting Room, Lobby Lounge, Drive-in 
Room dan Bussines Centre. 

 



2. Struktur Organisari Perusahaan 
Berikut adalah struktur organisasi di 

Front Office Department pada Hotel 
Boutique Pesona Cikarang : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sumber : Front Office Manager 

Gambar III.1  
Struktur Organisasi Front Office 

Department Hotel Boutique Pesona 
Cikarang 

 
 Tugas dan fungsi yang ada pada 
struktur organisasi Front Office Department 
Hotel Boutique Pesona Cikarang adalah 
sebagai berikut : 

a. Front Office Manager 
Tugas utama Front Office Manager 
adalah Menciptakan kepuasan tamu 
dan memberi kesan positif bagi tamu 
di area kerjanya.  

 
b. Duty Manager 

Tugas utama Duty Manager adalah 
Mendukung pekerjaan operasional 
kantor depan secara menyeluruh dan 
mengontrol operasional lintas 
departemen untuk shift tertentu.  

 
c. FDA Supervisor 

Tugas utama FDA Supervisor 
adalah Memberikan layanan 
penerimaan dan keberangkatan tamu 
di hotel dengan memberikan 
petunjuk kepada staff front desk 
serta mengontrol kode akses 
komputer di front desk.  

 
d. Front Desk Agent 

Tugas utama Front Desk Agent 
adalah Menangani registrasi tamu, 
memberikan pelayanan sebelum 
tamu menginap serta menangani 
check-out tamu beserta 
pembayarannya.  

 
e. Telephone Operator 

Tugas utama Telephone Operator 
adalah Melaksanakan pengelolaan 
pelayanaan telepon/faxcimille 
dengan berpedoman kepada 

kebijakan teknis yang telah 
ditetapkan oleh manajemen.  
 

f. Reservation Agent 
Tugas utama reservation agent 
adalah mencatat dan memproses 
seluruh pemesanan kamar secara 
akurat sekaligus mempromosikan 
produk hotel serta menciptakan & 
menjaga citra hotel yang baik 
melalui pemberian pelayanan yang 
maksimal.  
 

3.1.2 Tinjauan Kasus 
 Saat ini banyak cara yang dapat 
dilakukan oleh sebagian hotel untuk 
menawarkan jasa penginapan dan fasilitas 
pendukung lainnya dengan melakukan 
promosi, antara lain dengan memasang iklan 
melalui media cetak maupun media 
elektronik, menyebarkan brosur, memasang 
spanduk, juga mensponsori even-event yang 
ada dan lain sebagainya. Tetapi semua itu 
membutuhkan biaya yang sangat besar dan 
terlihat monoton. 
 Oleh karena itu, dalam kesempatan 
ini penulis ingin mencoba memecahkan 
permasalahan dari kasus tersebut dengan 
membuat sebuah web design yang difokuskan 
pada sistem informasi Hotel Boutique Pesona 
Cikarang dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan database MySQL, 
yaitu sebuah informasi dari Hotel Boutique 
Pesona Cikarang. 
 
3.2 Spesifikasi Rancangan Web 
3.2.1 Rancangan Halaman Web 
 Rancangan web menggambar seperti 
apa website yang akan dibuat. Dalam 
rancangan halaman web penulis 
menggambarkan rancangan setiap page 
dalam web yang penulis buat. 
1. Rancangan Halaman Admin 

a. Halaman Login Admin 
Merupakan halaman yang berisi 
form login admin. Konsep dari 
halaman login admin seperti 
gambar berikut: 
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Gambar III.2 
Rancangan Halaman Login 

Admin 
 

b. Halaman Admin 
Merupakan halaman yang berisi 
menu-menu berupa link yang 
menghubungkan halaman inti ke 
halaman lain, konsep halaman 
beranda admin seperti gambar 
berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar III.3 
Rancangan Halaman Beranda 

Admin 
 

2. Rancangan Halaman Pengunjung 
a. Halaman Home  

Halaman utama sebuah 
program berbasis web disebut juga 
halaman home. Halaman ini 
merupakan halaman pertama kali 
diakses oleh user. Halaman ini 
diberi nama index.php. halaman 
index ini memiliki pintu-pintu 
yang menghubungkan dengan 
halaman yang lain. Adapun 
rancangan halaman index sebagai 
berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar III.4 
Rancangan Halaman Beranda 

 
3.2.2 Rancangan Struktur Navigasi 
 Berikut adalah struktur navigasi 
website pada Hotel Boutique Pesona 
Cikarang yang penulis rancang : 
1. Struktur Navigasi Pengunjung 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar III.5 
Struktur Navigasi Halaman Utama 

 
2. Struktur Navigasi Administrator 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar III.6 

Struktur Navigasi Website Administrator 
 

3.3 Spesifikasi File 
 File adalah komponen utama dari 
sebuah sistem komputerisasi. Fugsinya 
sebagai data dan keluaran untuk menunjang 
sistem program yang sedang dibangun. 
Dalam program ini menggunakan satu buah 
file database dengan nama boutique.sql. 
Didalam database tersebut terdapat beberapa 
tabel, diantaranya : 
1. Nama File  : Tabel Admin 

Akronim  : admin.myd 
Fungsi  : Untuk 
menyimpan daftar admin untuk login 
Type  : File master 
Organisasi File  : Index Sequential 
Akses File  : Sequential 
Media  : Hard disk 
Panjang Record : 16 Karakter 
Kunci Field : Id 
Software  : MySQL 

 
Tabel III.1  

Spesifikasi Tabel Admin 
No Elemen 

Data Akronim Type Lenght Keterangan 

1 Id Id int  Primary 
Key 

2 Username Username Varchar 10  

3 Password Password Varchar 6  

 
2. Nama File   : Tabel Career 

Akronim  : career.myd 



Fungsi  : Untuk 
menyimpan data lowongan kerja 
Tipe  : File master 
Organisasi File : Index Sequential 
Akses File  : Random 
Media  : Hard disk 
Panjang Record : 1200 karakter 
Kunci Field : Id 
Software  : MySQL 

 
 

Tabel III.2  
Spesifikasi Tabel Career 

No Elemen Data Akronim Type Lenght Keterangan 

1 Id Id int  Primary Key 

2 Lowongan Lowongan Varchar 200  

3 Syarat Syarat Varchar 1000  

 
3. Nama File   : Tabel Promosi 

Akronim  : promosi.myd 
Fungsi  : Untuk 
Menyimpan data promosi 
Tipe   : File master 
Organisasi File : Index Sequential 
Akses File  : Random  
Media  : Hard disk 
Panjang Record : 1050 karakter 
Kunci Field  : Id 

Tabel III.3  
Spesifikasi Tabel Promosi 

No Elemen 
Data Akronim Type Lenght Keterangan 

1 Id Id int  Primary 
Key 

2 Judul Judul Varchar 50  

3 Informasi Informasi Varchar 1000  

 
4. Nama File   : Tabel Kontak  

Akronim  : kontak.myd 
Fungsi  : Untuk 
Menyimpan data kontak 
Tipe   : File master 
Organisasi File : Index Sequential 
Akses File  : Random  
Media  : Hard disk 
Panjang Record : 1130 karakter 
Kunci Field  : Id 

 
Tabel III.4 

Spesifikasi Tabel Kontak 
N
o 

Elemen 
Data 

Akroni
m Type Lengh

t 
Keteranga

n 

1 id id int  Primary 
Key 

2 Name Name Varcha
r 30  

3 Email Email Varcha
r 50  

4 Subject Subject Varcha
r 50  

5 Messag
e 

Messag
e 

Varcha
r 1000  

 
3.4 Spesifikasi Tampilan Web 

Adapun spesifikasi program dalam 
perancangan program pada pembuatan tugas 
akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Halaman Login 

Nama Program : Login 
Akronim  : admin.php 
Fungsi   : Form awal untuk 

masuk ke 
halaman 
administrator dan 
sebagai 
pengaman agar 
tidak sembarang 
admin dapat 
masuk kedalam 
halaman 
administrator 
selain 
menggunakan 
password. 

Bahasa Program : PHP 
Tampilan  : Lampiran A.1 

2. Halaman Admin 
Nama Program : Home Admin 
Akronim : admin1.php 
Fungsi : Halaman awal 

setelah 
melakukan login 
yang memiliki 
pintu-pintu yang 
menghubungkan 
dengan halaman 
yang lain 

Bahasa Program : PHP 
Tampilan : Lampiran A.2 

3. Halaman Input Career  
Nama Program : Input Career 
Akronim   : in_career.php 
Fungsi  : Halaman Untuk 
menginput lowongan Kerja 
Bahasa Program : PHP 
Tampilan  : Lampiran A.3 

4. Halaman View Career  
Nama Program : View Career 
Akronim : viewkarir.php 
Fungsi :  Halaman untuk 
merubah dan menghapus lowongan 
Bahasa Program : PHP 
Tampilan  : Lampiran A.4 

5. Halaman Input Promosi 



Nama Program : Input Promosi 
Akronim : in_promo.php 
Fungsi :  Halaman untuk 
menginput promosi 
Bahasa Program : PHP 
Tampilan : Lampiran A.5 

6. Halaman View Promosi  
Nama Program : View Promosi 
Akronim : viewpromo.php 
Fungsi :  Halaman untuk 
merubah dan menghapus Promosi 
Bahasa Program : PHP 
Tampilan  : Lampiran A.6 

7. Halaman View Pesan  
Nama Program : View Pesan 
Akronim : viewpesan.php 
Fungsi :  Halaman untuk 
melihat pesan yang dikirim oleh  
  pengunjung 
Bahasa Program : PHP 
Tampilan  : Lampiran A.7 

8. Halaman Home  
Nama Program : Home 
Akronim :  index.php 
Fungsi : Halaman ini 

merupakan 
halaman 
pertama kali 
diakses oleh 
user dan 
memiliki 
banyak pintu 
yang 
menghubungka
n dengan 
halaman lain. 

Bahasa Program : PHP 
Tampilan :  Lampiran A.8 

9. Halaman Promotion 
Nama Program : Promotion 
Akronim :  promo.php 
Fungsi : Menampilkan 
informasi promosi 
Bahasa Program :  PHP 
Tampilan : Lampiran A.9 

10. Halaman Accomodation 
Nama Program :  Accomodation 
Akronim :  room.php 
Fungsi : Menampilkan 

informasi 
kamar yang 
tersedia dan 
pemesanan 
kamar  

Bahasa Program : PHP 
Tampilan : Lampiran A.10 

11. Halaman Entertainment  
Nama Program :  Entertainment  
Akronim : entertain.php 

Fungsi : Menampilkan 
informasi hiburan blossom karaoke 
Bahasa Program : PHP 
Tampilan : Lampiran A.11  

12. Halaman Dining  
Nama Program : Dining 
Akronim : dining.php 
Fungsi : Menampilkan 
informasi menu makanan blossom resto 
Bahasa Program : PHP 
Tampilan : Lampiran A.12 

13. Halaman Meeting  
Nama Program : Meeting 
Akronim : meeting.php 
Fungsi :  Menampilkan 
Informasi paket dan ruang meeting 
Bahasa Program : PHP 
Tampilan : Lampiran A.13 

14. Halaman Contact 
Nama Program : Contact 
Akronin : kontak.php 
Fungsi :  Menampilkan 
Informasi kontak dan alamat hotel 
Bahasa Program : PHP 
Tampilan : Lampiran A.14 

15. Halaman Career 
Nama Program : Career 
Akronin : karir.php 
Fungsi : Menampilkan 
informasi lowongan kerja di hotel ini 
Bahasa Program : PHP  
Tampilan : Lampiran A.15 

16. Halaman About Us 
Nama Program : About Us 
Akronin : about.php 
Fungsi : Menampilkan 
informasi tentang hotel 
Bahasa Program : PHP  
Tampilan : Lampiran A.16 

 
 
 

3.5 Spesifikasi Sistem Komputer 
Dalam membuat perancangan 

program dibutuhkan perangkat keras dan 
perangkat lunak. Adapun perangkat keras 
yang digunakan dalam pembuatan web ini 
adalah sebagai berikut :  
a. Keyboard : 107 keys 
b. Hard disk : 640 GB 
c. CPU : Intel Core i5-2430M 

2.4GHz 
d. Monitor : 14.0” HD LED 
e. Printer : Inkjet 
f. Mouse : Standard Mouse 

Sedangkan perangkat lunak yang 
digunakan adalah sebagai berikut : 
a. Sistem Operasi : Windows 7 



b. Paket Program : PHP, Appserv, 
MySQL, Adobe Dreamweaver CS5 dan  

  PhotoScape. 
 
 
IV. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
 Dari hasil pembahasan tugas akhir 
ini, penulis mengambil beberapa kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Penggunaan website sangat menunjang 

dalam rangka mempromosikan sebuah 
usaha bisnis, karena dapat diakses oleh 
siapapun, dimanapun dan kapanpun. 

2. Tampilan sebuah website yang menarik 
namun tidak berlebihan sangat 
diperlukan agar konsumen nyaman 
dalam menjelajahi website. 

3. Sasaran website ini adalah para user 
yang mencari penginapan yang nyaman 
dekat dengan lokasi pekerjaan dengan 
harga yang terjangkau. 
 

4.2 Saran 
 Dari kesimpulan yang penulis 
kemukakan di atas, maka penulis 
memberikan beberapa saran yang mungkin 
dapat berguna dimasa yang akan datang. 
Adapun saran-saran dari penulis antara lain : 
1. Agar mendapat kepercayaan dari 

pelanggan, hendaknya pemilik hotel 
memberikan layanan yang cepat dan 
tepat dalam penyampaian informasi yang 
dibutuhkan. 

2. Pemilik hotel diharapkan selalu 
melakukan update terhadap design 
kamar sesuai dengan perkembangan 
yang up to date (terkini). 

3. Perlu adanya pengembangan dari segi 
desain, fasilitas tambahan dan jenis 
pelayanan. 

4. Diharapkan untuk selalu melakukan 
back up file untuk mencegah terjadinya 
kesalahan dalam perancangan website. 

5. Perlu adanya perawatan (maintenance) 
terhadap hardware maupun software 
yang terencana secara rutin. 

6. Terus meningkatkan pelayanan yang 
terbaik untuk para tamu dan pelanggan 
yang datang. 
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