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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pemanfaatan teknologi informasi dan internet dapat digunakan sebagai 

sarana memperoleh informasi-informasi mengenai website. Internet merupakan 

sarana yang cepat dan mudah dalam menyebarkan informasi dan mencari 

informasi yang dibutuhkan dengan mengunjungi situs  atau website.  

Adapun cara lama untuk menyampaikan informasi yang masih kebanyakan 

menggunakan media cetak dan lainnya sangat terbatas sehingga informasi yang 

diperoleh kurang akurat dan biaya yang dikeluarkan lebih mahal di bandingkan 

melalui website, dalam kasus ini termasuk adalah proses pemesanan penginapan 

yang kebanyakan masih dilakukan secara manual baik datang langsung ke 

penginapan atau pemesanan dengan kertas formulir atau pembukuan yang 

terkadang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan data. Oleh karena itu Website 

dianggap efektif untuk melakukan publikasi dan pemasaran informasi baik 

organisasi, lembaga, instansi pemerintahan atau yang bersifat informasi untuk 

umum yang juga pemesanan penginapan ini termasuk diantaranya.  

Menimbang pengguna internet pada saat ini berkembang sangat pesat dan 

kebutuhan informasi yang cepat dan untuk kemudahan mengakses informasi  

untuk pemesanan penginapan dan membantu juga proses pihak penginapan 

tersebut untuk mendata proses penginapan penginapan maka dibuatlah proposal 

ini dengan mengambil judul “RANCANG BANGUN WEBSITE 

PEMESANAN PENGINAPAN DI PALANGKARAYA” sehingga 

diharapkan dengan menggunakan sistem informasi yang berbasis website ini 

User dapat mengakses informasi dan proses pendataan pemesanan penginapan 

dapat mempermudah dan mempercepat proses pemesanan serta dapat diakses 

kapanpun dan dimanapun tanpa mengenal jarak dan waktu, serta yang 

diharapkan dapat menampilkan informasi ataupun menampilkan fitur yang 

terkait yang dibutuhkan oleh User . 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas,maka perumusan masalah yang muncul adalah 

bagaimana merancang dan membangun sebuah Website pemesanan penginapan di 

Palangkaraya? 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari pembuatan website Pemesanan Penginapan yaitu : 

1. Website ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan  database 

MySQL 

2. Pemesanan dilakukan dengan melakukan transfer sejumlah uang dengan di 

tambahkan 3 digit angka ,lalu pihak admin mengkonfirmasi pembayaran 

setelah itu admin membayar ke pihak penginapan tersebut. 

3. Penginapan yang diambil adalah penginapan kelas melati contoh seperti 

wisma,guest house,mess,kost,losmen.  

4. Fitur dan menu yang terdapat pada website ini memiliki fitur-fitur sebagai 

berikut:  

A. Admin. 

a) Dashboard, merupakan halaman website setelah admin login. 

b) Halaman Utama, merupakan halaman kelola menu pada website 

bagian menu utama dan member. 

c) Manajemen Penginapan, merupakan halaman untuk mengelola data 

penginapan seperti fasilitas,kamar dan fasilitas kamar lalu dapat 

menambah,mengubah dan menghapus data. 

d) Galeri Foto, merupakan halaman untuk mengelola data galeri foto 

dan album lalu dapat menambah, mengubah dan menghapus data. 

e) Manajemen Pelanggan, merupakan halaman konfirmasi data bagi 

pelanggan yang telah memesan kamar dan informasi tentang akun 

pelanggan. 

f) Kelola Modul Website, merupakan halaman untuk mengelola data 

seperti logo,background,header dan rekening bank admin. 
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g) Manajemen User, merupakan halaman untuk mengelola data semua 

user, dimana admin dapat menambah,mengubah dan menghapus 

data. 

B. Pengurus Penginapan 

a) Manajemen Penginapan, merupakan halaman untuk mengelola data 

penginapan seperti fasilitas,kamar dan fasilitas kamar lalu dapat 

menambah,mengubah dan menghapus data. 

b) Manajemen Pelanggan, merupakan halaman konfirmasi data bagi 

pelanggan yang telah memesan kamar dan informasi tentang akun 

pelanggan. 

c) Manajemen User, merupakan halaman untuk mengelola data akun 

pihak penginapan untuk mengubah data. 

C. Pelanggan 

a) Beranda, fitur yang menampilkan halaman utama saat pengunjung 

mengakses website dan sekilas info mengenai fitur-fitur yang ada. 

b) Penginapan, fitur yang menampilkan profil-profil penginapan yang 

ada di website 

c) Galeri Foto, fitur yang menampilkan data foto yang ada di website. 

d) Kontak, fitur yang menampilkan kontak dari admin yang mengelola 

website. 

e) Fitur Akun Pelanggan, merupakan halaman untuk mengubah profil 

dan daftar order. 

 D. Pengunjung 

a) Beranda, fitur yang menampilkan halaman utama saat pengunjung 

mengakses website dan sekilas info mengenai fitur-fitur yang ada. 

b) Penginapan, fitur yang menampilkan profil-profil penginapan yang 

ada di website 

f) Galeri Foto, Galeri Foto, fitur yang menampilkan data foto yang 

ada di website. 
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c) Login/Daftar, merupakan halaman untuk login akun atau mendaftar 

menjadi pelanggan. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang dapat diperoleh dari sebuah perancangan dan pengembangan 

sebuah website adalah sebagai berikut : 

1. Membantu masyarakat untuk memperoleh informasi dan pemesanan 

mengenai Penginapan yang ada di Palangka Raya melalui sistem informasi 

website. 

2. Membantu pekerjaan Pihak Pengelola Penginapan dalam pemesanan 

penginapan dengan cara online. 

3. Memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Tugas Akhir.  

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari sebuah perancangan dan pengembangan 

sebuah website adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menyediakan informasi dan pemesanan Penginapan bagi masyarakat 

yang ingin mencari Penginapan di Palangka Raya. 

2. Untuk mempermudah pendataan dan pemesanan pihak Penginapan yang ada 

di Palangka Raya 

3. Juga sebagai pembelajaran bagaimana membangun dan merancang sebuah 

website. 

1.6 Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak 

 Metodologi yang saya gunakan adalah Waterfall, Menurut Ian Sommerville 

(2011), tahapan utama dari waterfall model langsung mencerminkan aktifitas 

pengembangan dasar. Terdapat 5 tahapan pada waterfall model, yaitu: 

1) Requitments Definition (Definisi Kebutuhan) 

 Langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan yang diperlukan 

dalam pembuatan “Pemesanan Penginapan berbasis website”, untuk 

mendapatkan pilihan dan solusi fitur apa yang akan dirancang. Sehingga 
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kebutuhan tersebut yang akan menjadi acuan sistem analisis untuk 

menterjemahkan kedalam bahasa pemrograman, di mana menetapkan fitur-

fitur, kendala dan tujuan sistem. Pada tahap ini juga dilakukan pembuatan 

flowchart atau bisnis proses sistemnya. 

 

2) System dan Software Design (Desain Sistem dan Software) 

 Pada tahap ini dilakukan desain aplikasi yang meliputi desain interface 

atau tampilan website dengan menterjemahkan sesuai dengan syarat/kebutuhan 

ke dalam sebuah representasi aplikasi yang dapat diperkirakan demi kualitas 

sebelum dimulai pengkodean. Pada tahap desain ini juga dilakukan pembuatan 

Diagram Konteks,Diagram level 0 dan Diagram Rinci. 

3) Implementation and Unit Testing (Implementasi dan pengujian unit) 

 Tahapan inilah merupakan mengerjakan suatu sistem. Dimana desain 

sistem dan desain interface aplikasi yang dirancang sebelumnya di 

implementasikan dengan melakukan pembangunan aplikasi yang  

diterjemahkan ke kode-kode dalam satu set program atau unit program. 

Pengembangan Perangkat Lunak yang digunakan dalam membuat website ini 

dengan bahasa pemrograman PHP, HTML dan MySQL sebagai database server 

Setelah pengkodean selesai maka akan dilakukan testing terhadap sistem yang 

telah dibuat tadi secara unit. Tujuan testing untuk menemukan kesalahan – 

kesalahan terhadap sistem tersebut dan kemudian bisa diperbaiki. 

4) Integration and System Testing (Integrasi dan Pengujian Sistem) 

 Dalam tahapan ini, setiap unit program akan diintegrasikan satu sama 

lain atau menyatukan semua unit program untuk diuji secara keseluruhan untuk 

mendeteksi apakah ada bug atau error didalam website ini agar terjamin bahwa 

persyaratan sistem telah dipenuhi atau sudah memenuhi spesifikasi aplikasinya. 

Metode Pengujian Sistem dilakukan dengan metode Blackbox. Setelah 

pengujian sistem, perangkat lunak dikirim ke pengguna.  

5) Operation and Maintenance (Operasi dan Pemeliharaan) 
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 Pada tahapan ini sistem diinstal atau mulai digunakan. Melakukan juga 

pemeliharaan yang mencakup koreksi dan berbagai kesalahan yang tidak 

ditemukan pada tahap-tahap sebelumnya, perbaikan atas implementasi unit 

sistem dan pengembangan sistem sebagai penemuan kebutuhan baru, 

penambahan fitur dan fungsi baru. Tetapi pada tahap ini tidak akan dibahas pada 

laporan.  

Berikut adalah gambar Waterfall Model diperlihatkan pada Gambar 1.1 : 

 

Gambar 1.1 Waterfall Model (Ian Sommervile, 2011) 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan Tugas Akhir ini disusun dalam lima bab, dengan menggunakan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini, diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat, metode pengembangan perangkat lunak, metode 

penulisan dan tinjauan pustaka. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Landasan teori berisi teori yang digunakan untuk menguraikan mengenai suatu 

pedoman atau teori yang dikemukakan oleh pakar-pakar dalam suatu bidang tertentu 

untuk memecahkan masalah. 
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BAB III ANALISIS DAN DESAIN 

Bab ini menjelaskan proses desain/perancangan program yang dilakukan dalam 

menyelesaikan proyek mata kuliah Tugas Akhir. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menampilkan hasil pembuatan program dan menjelaskan bagaimana 

program ini dijalankan/digunakan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari awal sampai terbentuknya aplikasi. 

5.1 Kesimpulan 

Bagian ini memuat jawaban atau ringkasan atas permasalahan yang di jabarkan pada 

Rumusan Masalah.  

5.2 Saran 

Bagian ini berisi saran-saran yang perlu diperhatikan berdasarkan keterbatasan – 

keterbatasan yang ditemukan dan asumsi-asumsi yang dibuat selama pengembangan 

perangkat lunak.
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1.8 Jadwal Kegiatan 

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan 

Rencana Kegiatan 

Bulan dan Minggu 

Maret April Mei Juni Juli Agustus Sep 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 

Penyusunan dan 

Pengumpulan Proposal 

                       

Seminar Proposal                        

Definisi 

Kebutuhan(Analisis) 

                       

Desain Sistem                        

Implementasi dan 

Coding 

                       

Pengujian Sistem                        

Pembuatan Laporan 

dan Evaluasi 

                       

Seminar Hasil                        

 
 


