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Abstrak 

Hotel Cihampelas 2 merupakan hotel berbintang 2 yang terletak di jalan Cihampelas No 22 
Bandung. Fasilitas yang tersedia di hotel Cihampelas 2 adalah Breakfast, Air Conditioner (AC), 
Meeting Room, Rental Car, 24 hours Restaurant & Room Service, Transport Service. Untuk 
memperoleh informasi mengenai fasilitas yang disediakan oleh Hotel Cihampelas 2 Bandung 
terdapat beberapa pelanggan yang mengalami kesulitan karena harus mengambil brosur langsung 
ke lokasi hotel Cihampelas 2. Saat ini, pengelolaan data yang ada di Hotel Cihampelas 2 masih 
menggunakan sistem manual yaitu dengan penulisan melalui sebuah buku besar. Termasuk di 
dalamnya yang  mengatur masalah pencatatan data pelanggan, baik yang melakukan check in 
maupun check out, melihat data kamar yang kosong, laporan harian, laporan bulanan, transaksi 
pembayaran, menu tipe kamar dan harga kamar, tagihan tamu dihotel.  “Aplikasi Web Reservasi 
Kamar Hotel menggunakan Framework Codeigniter” ini dibangun dengan menggunakan Bahasa 
pemrograman PHP (HyperText Preprocessor), Framework Codeigneter dengan MySQL sebagai 
media penyimpanan data (database), sublime sebagai media editor, diuji dengan menggunakan 
Test Case Black Box testing dapat melakukan pemesanan kamar, transaksi pembayaran. serta 
dapat membantu resepsionis dalam melakukan kegiatan operasional di hotel. 
Kata Kunci : Cihampelas, CodeIgniter, Reservasi Hotel, Waterfall, Website 

 
Abstract 
Hotel Cihampelas 2 is a 2-star hotel located in Cihampelas street No. 22. Facilities available at the 
hotel Cihampelas 2 is Breakfast, Air Conditioner (AC), Meeting Room, Rental Car, 24 hours Room 
Service, Restaurant & Transport Service. To obtain information on the facilities provided by the 
Hotel Cihampelas 2 Bandung, there are some customers who have difficulty having to take a 
brochure directly to the location of the hotel Cihampelas 2. At present, managing the data that is 
in the Hotel Cihampelas 2 still using manual systems that is by writing a great book. It includes a 
set of recording customer data, both of which perform a check in or check out, view the data 
empty rooms, daily report, monthly report, payment transactions, the type of room and room 
rates, bills dihotel guests. "Hotel Room Reservation Web application using Codeigniter 
Framework" was built by using the programming language PHP (HyperText Preprocessor), 
Codeigneter Framework with MySQL as a data storage medium (databases), the sublime as a 
media editor, tested using the Test Case Black Box testing can do a room booking, payment 
transaction. as well as the reception can assist in conducting operational activities at the hotel. 

Keywords: Hotel Reservation, Cihampelas, Waterfall, Website 
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1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Hotel Cihampelas 2 merupakan hotel 

berbintang 2 yang terletak di jalan Cihampelas 

No 22 Bandung. Lokasi Hotel Cihampelas 2 

juga terletak di jalan Cihampelas yang 

merupakan salah satu maskot wisata di Kota 

Bandung yaitu wisata Belanja Cihampelas. 

Fasilitas yang tersedia di hotel Cihampelas 2 

adalah Breakfast, Air Conditioner (AC), 

Meeting Room, Rental Car, 24 hours 

Restaurant & Room Service, Transport 

Service. 

Untuk memperoleh informasi mengenai 

fasilitas yang disediakan oleh Hotel 

Cihampelas 2 Bandung terdapat beberapa 

pelanggan yang mengalami kesulitan karena 

harus mengambil brosur langsung ke lokasi 

hotel Cihampelas 2.  Dalam melakukan 

pemesanan kamarpun belum bisa dilakukan 

secara online karena di Hotel Cihampelas 2 

belum menggunakan sebuah aplikasi untuk 

melakukan pemesanan tersebut. Saat ini, 

pengelolaan data yang ada di Hotel 

Cihampelas 2 masih menggunakan sistem 

manual yaitu dengan penulisan melalui 

sebuah buku besar. Termasuk di dalamnya 

yang  mengatur masalah pencatatan data 

pelanggan, baik yang melakukan check in 

maupun check out, melihat data kamar yang 

kosong, laporan harian, laporan bulanan, 

transaksi pembayaran,  

menu tipe kamar dan harga kamar, tagihan 

tamu dihotel.  

Karena pencatatan yang masih menggunakan 

buku besar, menyebabkan pencatatan data 

tamu menjadi lama, terjadi keterlambatan 

dalam penyampaian informasi dan segala 

dokumen yang berbentuk kertas dapat 

memiliki risiko menjadi robek atau hilang. 

Kemudian juga memberikan peluang kepada 

orang untuk melakukan segala tindakan 

penipuan. Penipuan yang dilakukan tersebut 

berupa memanipulasi data yang ada. Proses 

pencatatan data tamu ketika dibutuhkan pun 

akan mengalami kendala karena harus 

mencari satu per satu buku yang telah 

digunakan. Untuk itu Hotel Cihampelas 2 

memerlukan sistem pemrosesan dalam hal 

pemesanan kamar dan fasilitas yang 

disediakan secara online agar semua data 

yang berbentuk kertas dapat dimasukkan ke 

dalam satu database sehingga apabila ingin 

mencari data tidak memerlukan waktu yang 

cukup lama.  

Berdasarkan uraian diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa aplikasi ini sangat 

diperlukan bagi Hotel Cihampelas 2. Dengan 

adanya Aplikasi Reservasi Hotel ini untuk 

memudahkan pelanggan dalam melakukan 

pemesanan kamar, transaksi pembayaran. 

serta dapat memudahkan resepsionis dalam 

melakukan kegiatan operasional di hotel dan 

dapat memberikan kontribusi bermanfaat 

bagi semua pihak khususnya Hotel 

Cihampelas. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi perumusan masalah 

pada proyek akhir ini adalah sebagai berikut :  

a. Bagaimana membantu pelanggan dalam 

melakukan pemesanan kamar dan 

transaksi pembayaran ?  

b. Bagaimana pelanggan memperoleh 

informasi mengenai fasilitas di hotel 

cihampelas 2? 

c. Bagaimana membantu resepsionis dalam 

menangani kegiatan operasional di hotel? 

1.3 Tujuan  

Tujuan dari pembuatan proyek akhir ini 

adalah sebagai berikut :  

a. Membuat suatu aplikasi yang dapat 

melakukan pengolahan data pemesanan 

kamar hotel, dan waktu transaksi 

pembayaran dalam sebuah hotel.   

b. Membangun aplikasi yang dapat 

menampilkan informasi fasilitas yang 

disediakan. 

c. Membangun aplikasi yang dapat 

menyediakan fungsi yang dibutuhkan 

dalam kegiatan operasional hotel seperti 

kamar yang tersedia, informasi fasilitas 

yang disediakan, pemesanan kamar, 

transaksi pembayaran, menghitung jumlah 

tagihan pelanggan di hotel, pemberitahuan 

lokasi hotel, serta promo atau berita 

terbaru tentang hotel melalui SMS 

GATEWAY. 

 

1.4   Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam pembangunan 

aplikasi berbasis web ini adalah :  

1. Aplikasi ini tidak membahas mengenai 

transaksi antara hotel dengan bank. 

2. Aplikasi ini hanya digunakan untuk 

menangani Reservasi Hotel Cihampelas 2 

Bandung. 

3. Berita-berita terbaru yang dikirimkan 

melalui SMS GATEWAY hanya untuk 

pelanggan yang telah menginap dihotel 

Cihampelas2 bandung. 

4. Aplikasi ini tidak menangani proses 

pencatatan data restaurant hotel. 

1.5 Definisi Operasional 

Aplikasi berbasis web reservasi kamar Hotel 

Cihampelas 2 Bandung merupakan aplikasi 

yang dapat memfasilitasi Hotel Cihampelas 2 

dalam melakukan pemesanan kamar hotel. 

Pada aplikasi web reservasi kamar hotel 

cihampelas 2 bandung menggunakan 

framework codeigneter ini yaitu berupa 

aplikasi yang menampilkan kegiatan 

operasional hotel. Seperti: kamar yang 

tersedia, informasi fasilitas yang disediakan, 

pemesanan kamar, transaksi pembayaran, 

menghitung jumlah tagihan pelanggan di 

hotel, pembuatan laporan dan pemberitahuan 

lokasi hotel, serta promo atau berita terbaru 

tentang hotel melalui SMS GATEWAY.  Aplikasi 

berbasis web dibangun dengan menggunakan 

Bahasa pemrograman PHP (HyperText 

Preprocessor), Framework Codeigneter 

dengan MySQL sebagai media penyimpanan 

data (database), dan sublime sebagai media 

editor.  
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1.6 Metode Pengerjaan 

Metode yang digunakan dalam menyelesaikan 

Proyek Akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Tahap Pengumpulan data  

Sumber pengumpulan data terdiri dari data 

primer dan data sekunder. Dimana sumber 

pengumpulan data primer dihasilkan dari : 

1) Observasi yaitu melakukan peninjauan  

langsung ke Hotel Cihampelas 2. 

2) Wawancara yaitu dengan mengajukan 

pertanyaan secara langsung kepada pihak 

Human Resource Development (HRD) 

Hotel Cihampelas 2 mengenai obyek yang 

sedang diteliti. 

Sedangkan sumber pengumpulan data 

berdasarkan data sekunder dihasilkan 

dari :  

 Studi Pustaka yaitu dengan mempelajari 

masalah-masalah yang ada pada Hotel 

Cihampelas 2. Melakukan riset dengan 

merujuk pada buku-buku yang berhubungan 

dengan judul tugas akhir ini, guna untuk 

memecahkan masalah yang ada pada Hotel 

Cihampelas 2. 

b.  Tahap dalam pembuatan Perangkat 

Lunak 

Tahapan dalam membuat perancangan 

website ini adalah dengan menggunakan 

metode Waterfall. Model Waterfall adalah 

model pembuatan aplikasi yang terstruktur 

atau berurutan, dimana sebuah tahap harus 

diselesaikan terlebih dahulu sebelum tahap 

berikutnya.   Model Waterfall menyediakan 

pendekatan alur hidup perangkat lunak secara 

sekuensial atau terurut dimulai dari analisis 

kebutuhan, desain sistem, penulisan kode 

program, Pengujian Program, dan tahap 

pendukung (support) [ 1 ]. 

Berikut merupakan tahapan-tahapan dari 

Model Waterfall, yang akan dijelaskan pada 

gambar 1.1 di bawah ini :  

 

 

              Gambar 1 - 1 Tahapan-tahapan Model Waterfall 

1) Analisis Kebutuhan 

Menemukan permasalahan serta menganalisa 

kebutuhan yang diperlukan Hotel Cihampelas 

2. Kemudian melakukan analisis alur kerja dari 

Reservasi hotel Cihampelas 2.  Analisis 

dilakukan dengan cara melakukan wawancara 

pada pihak Human Resource Development 

(HRD) di hotel cihampelas 2 Bandung. 

2) Desain Sistem 

Pada tahap ini merupakan desain yang 

menggambarkan kebutuhan dari sebuah 

perancangan perangkat lunak yang 

menerjemahkan syarat sebelum dibuat 

menggunakan Bahasa pemrograman. 

Membangun sebuah sistem dengan membuat 

perancangan yang berfokus kepada penyajian 

kebutuhan aplikasi dan alat bantu pemodelan 
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diantaranya : Entity Relationship Diagram, Use 

Case, perancangan antar muka Flow Map, 

Class Diagram, Sequence Diagram, Mock up 

tampilan program sementara menggunakan 

Balsamiq Mockups. 

3) Penulisan Kode Program 

Pada tahap pengkodean sistem, desain dapat 

di implementasikan kedalam program 

perangkat lunak. Tahap ini dilakukan coding 

yang sesuai dengan tahap analisa sistem yang 

telah dirancang sebelumnya. Dalam 

perancangan dan pembuatan basis data 

menggunakan Database MySql. Penyusunan 

kode program dituliskan menggunakan 

Bahasa pemrograman PHP (Hypertext 

Preprocessor) dengan menggunakan 

Framework Codeigniter.   

 

4) Evaluasi Sistem  

Evaluasi sistem dilakukan untuk mengetahui 

apakah sistem yang dibuat sudah sesuai 

dengan kebutuhan yang diharapkan. Jika 

sudah sesuai dengan harapan, maka akan 

melangkah ke tahap selanjutnya. 

5) Pengujian Sistem  

Pada tahap pengujian system dilakukan 

dengan menggunakan metode blackbox yaitu 

dengan memperlihatkan fungsi-fungsi elemen 

website yang tidak benar atau hilang dan 

kesalahan interface antar muka website 

reservasi hotel. Namun dalam pembuatan 

aplikasi web reservasi kamar hotel cihampelas 

2 bandung menggunakan framework 

codeigniter tidak sampe tahapan pengujian 

sistem. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

2.1 Hotel Cihampelas 2 Bandung 

Hotel Cihampelas 2 merupakan hotel bintang 

2 yang terletak di jalan Cihampelas no 222 

Bandung. Lokasi hotel Cihampelas 2 juga 

terletak dijalan Cihampelasyang merupakan 

salah satu mascot wisata dikota Bandung 

yaitu Wisata Belanja Cihampelas. Fasilitas 

yang tersedia dihotel Cihampelas 2 adalah 

Breakfast, Air Conditioner (AC), Meeting 

Room, Rental Car, 24 hours Restaurant & 

room service. [2]

2.2 Aplikasi Berbasis Web 

Aplikasi adalah perangkat lunak yang dibuat 

untuk melayani kebutuhan akan beberapa 

aktivitas dan mengolah data menjadi suatu 

informasi yang berguna bagi 

masyarakatDengan  menempatkan  aplikasi  

dalam  sebuah  server  maka  aplikasi dapat 

diakses kapan saja dan dimana saja. Sebagai 

implementasi, aplikasi web dapat 

dikoneksikan ke basis data sehingga 

perubahan informasi dapat dilakukan oleh 

operator dan tidak menjadi tanggung jawab 

dari Webmaster  [3]. 
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2.3 Website 

Website atau dapat disingkat web, dapat 

didefinisikan sebagai sekumpulan halam yang 

terdiri dari beberapa laman-laman yang berisi 

informasi baik dalam bentuk data digital 

berupa text, gambar, video, audio dan animasi 

lainnya yang disediakan  melalui koneksi 

internet di dalam penggunaanya  [3]. 

2.4 Reservasi 

Reservasi  adalah pemesanan fasilitas yang 

diantaranya akomodasi, meal, seat pada 

pertunjukan, pesawat terbang, bis, club dan 

termasuk pemesanan kamar hunian hotel. 

Setiap hotel pasti memiliki bagian reservasi 

yang bertugas untuk memproses permintaan 

pemesanan kamar dan fasilitas lain yang ingin 

digunakan oleh calon tamu untuk periode 

tertentu [4]. 

2.5 Pembayaran  

Pembayaran  adalah suatu proses 

memberikan uang untuk pengganti harga 

barang yang diterima dan melunasi utang. 

Sistem pembayaran dibagi menjadi dua yaitu 

sistem pembayaran tunai dan sistem 

pembayran non tunai. Sistem pembayaran 

tunai biasanya menggunakan uang tunai 

seperti uang kertas atau logam. Sedangkan 

sistem pembayaran non tunai menggunakan 

kartu kredit, giro, debet, dan pembayaran 

uang elektronik  [5]. 

2.6 Sms Gateway 

Sms Gateway adalah suatu platform yang 

menyediakan mekanisme untuk mengirim dan 

menerima SMS.  SMS Gateway dapat 

berkomunikasi dengan perangkat lain yang 

memiliki SMS Platform untuk menghantar dan 

menerima pesan SMS dengan mudah  [6]. 

2.7 Use Case  

Use case merupakan sebuah langkah-langkah 

mendeskripsikan perilaku-perilaku yang 

dimiliki sistem di bawah berbagai kondisi saat 

sistem menanggapi permintaan dari salah 

seorang yang berkepentingan terhadap 

dikembangkannya sistem itu sendiri [7]. 

2.8 Entity Relationship Diagram 

Entity Relationship Diagram (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. ERD 

memiliki beberapa aliran notasi seperti notasi 

Chen (dikembangkan oleh Peter Chen), Barker 

(dikembangkan oleh Richard Barker, Ian 

Palmer, Harry Ellis), notasi Crow’s Foot, dan 

beberapa notasi lain. Namun yang banyak 

digunakan adalah notasi dari Chen [1].  
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2.9 Framework 

Web Framework adalah suatu kumpula kode 

berupa pustaka dan alat yang dipadukan 

sedemikian rupa menjadi satu kerangka kerja 

guna memudahkan dan mempercepat proses 

pengembangan aplikasi web [8]. 

2.10 CodeIgniter  

Codeigniter merupakan framework web untuk 

bahasa pemrograman PHP, yang dibuat oleh 

Rick Ellis pada tahun 2006, penemu dan 

pendiri EllisLab. CodeIgniter membiliki banyak 

fitur yan membantu para engembang PHP 

untuk dapat membuat aplikasi web secara 

mudah dan cepat [8]. 

2.11 PHP 

Hypertext Preprocessor  atau disingkat PHP 

adalah suatu bahasa scripting khususnya 

digunakan untuk web development. Karena 

sifatnya yang server side scripting, maka untuk 

menjalankan PHP harus menggunakan web 

server. PHP juga dapat diintegrasikan dengan 

HTML, JavaScript, JQuery, Ajax. Namun, pada 

umumnya PHP lebih banyak digunakan 

bersamaan dengan file bertipe HTML [9]. 

2.12 MySQL 

MySQL merupakan software RDBMS (atau 

server database) yang dapat mengelola 

database dengan sangat cepat, dapat 

menampung data dalam jumlah sangat besar, 

dapat diakses oleh banyak user (multi-user), 

dan dapat melakukan suatu proses secara 

sinkron atau berbarengan (multi-threaded) 

[10]. 

2.13 Pengujian  

Pengujian yang dilakukan dalam pembuatan 

aplikasi web reservasi kamar hotel 

Cihampelas2 bandung adalah dengan 

menggunakan Blackbox. Pengujian Black Box 

Testing berfokus pada persyaratan fungsional 

perangkat lunak. Dengan demikian, pengujian 

balck box memungkinkan perekayasa 

perangkat lunak mendapatkan serangkaian 

kondisi input yang sepenuhnya menggunakan 

semua persyaratan fungsional untuk suatu 

program [9].  

Pengujian black box berusaha menemukan 

kesalahan dalam kategori sebagai berikut       

1. Fungsi-fungsi yang tidak benar atau salah.  

2. Kesalahan interface.  

3. Kesalahan dalam struktur data atau 

database eksternal.  

4. Kesalahan kinerja.  

5. Instalasi dan kesalahan terminasi. 

 

3. Analisis dan Perancangan 

3.1 Gambaran Sistem Saat ini  

 Pada gambaran sistem saat ini akan 

menjelaskan Analisis Sistem Permasalahan 

yang sedang berjalan di Hotel Cihampelas 2 

Bandung, membahas tentang Perbandingan 

pada aplikasi yang sudah ada (Sejenis),  

menjelaskan Proses Bisnis reservasi yang 

sedang berjalan, Proses Bisnis Check Out yang 

sedang berjalan, Pengembangan yang 

dilakukan dari proses bisnis yang sedang 

berjalan.  

ISSN : 2442-5826 e-Proceeding of Applied Science : Vol.3, No.3 Desember 2017 | Page 1255



 

 

3.2 Gambaran Sistem yang Diusulkan  

Pada gambaran sistem yang diusulkan akan 

dijelaskan beberapa proses bisnis yang 

diusulkan diantaranya: Proses Bisnis registrasi 

pelanggan, proses bisnis login, proses bisnis 

reservasi, proses bisnis check out,  proses 

bisnis pembayaran, proses bisnis barang yang 

tertinggal, proses bisnis sms gateway. 

  

3.3 Use Case Diagram 

 

                     Gambar 3 - 1 Use Case Diagram 

3.4 Entity Relationship Diagram  

 

Gambar 3 - 2 Entity Relationship Diagram (ERD) 

3.5  Skema Relasi  

 

Gambar 3 - 3 Skema Relasi Diagram 

4. Implementasi dan Pengujian 
  

4.1 Implementasi  

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tahapan 

implementasi dari aplikasi yang dibangun. 

Implementasi yang terdapat dalam bab ini 

yaitu implementasi antarmuka.  

a. Antar Muka Registrasi  

 

Gambar 4 - 1 Halaman Registrasi 
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b. Antar Muka Login 

 

Gambar 4 - 2 Halaman Login 

c. Antar Muka Booking Kamar 

 

Gambar 4 - 3 Halaman Booking Kamar 

d. Antar Muka Pemesanan  

 

Gambar 4 - 4 Halaman form pemesanan kamar 

 

Berikut merupakan halaman antar muka 

menu pemesanan untuk mengisi jumlah 

pembayaran DP yang akan dibayar. 

 

Gambar 4 - 5 Halaman Antarmuka Pembayaran 

Berikut merupakan halaman antar muka 

menu pemesanan untuk melakukan 

konfirmasi pembayaran 

 

Gambar 4 - 6 Halaman Antarmuka Konfirmasi  
Pembayaran 
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Berikut merupakan halaman antar muka 

menu pemesanan untuk menampilkan rincian 

data pemesanan. 

 

Gambar 4 - 7 Halaman Rincian Data Pemesanan 

e. Antarmuka Resepsionis 

Berikut merupakan halaman antar muka 

menu resepsionis untuk memilih tipe kamar 

dan kamar yang tersedia  

 

Gambar 4 - 8 Halaman Tipe Kamar dan Ketersediaan 
Kamar 

Berikut merupakan halaman antar muka 

menu resepsionis untuk menginput data 

pelanggan yang datang ke hotel cihampelas 2.  

 

Berikut merupakan halaman antar muka 

menu resepsionis untuk melihat data booking

 

Gambar 4 - 9 Melihat Data Booking 

Berikut merupakan halaman antar muka 

menu resepsionis untuk melihat data check in

 

Gambar 4 - 10 Halaman Lihat Data Check in 

Berikut merupakan halaman antar muka 

menu resepsionis untuk mengisi data check 

out 

 

Gambar 4 - 11 halaman form check out 

Berikut merupakan halaman antar muka 

menu resepsionis untuk mengisi data check 

out. 

 

Gambar 4 - 12 halaman melihat data check out 

Berikut merupakan halaman antar muka 

menu resepsionis untuk melihat laporan 

harian yang didapatkan dari data check out. 

 

Gambar 4 - 13 Halaman Melihat Laporan Harian 
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Berikut merupakan halaman antar muka 

menu resepsionis untuk membuat laporan 

bulanan yang didapatkan dari data laporan 

harian.  

 

Gambar 4 - 14 halaman Melihat laporan bulanan 

Berikut merupakan halaman antar muka 

menu resepsionis untuk mengirim sms 

gateway.  

 

Gambar 4 - 15 Halaman Send Sms Gateway 

Berikut merupakan halaman antar muka 

menu resepsionis untuk melihat foto 

konfirmasi pembayaran. 

 

Gambar 4 - 16 Halaman Melihat Foto Konfirmasi 
Pembayaran 

 

 

 

 

 

f. Antarmuka Nite Audit  

Berikut merupakan halaman antar muka 

menu nite audit untuk mengapprove laporan 

harian. 

 

Gambar 4 - 17 Halaman Approve Laporan Harian 

g. Antarmuka Keuangan  

Berikut merupakan halaman antar muka 

menu keuangan untuk mengelola tipe kamar. 

 

Gambar 4 - 18 halaman kelola tipe kamar 

Berikut merupakan halaman antar muka 

menu keuangan untuk mengelola promosi 

kamar hotel. 

 

Gambar 4 - 19 halaman kelola promosi kamar hotel 
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Berikut merupakan halaman antar muka 

menu keuangan untuk melihat arsip laporan 

harian. 

 

Gambar 4 - 20 halaman arsip laporan harian 

Berikut merupakan halaman antar muka 

menu keuangan untuk melihat arsip laporan 

bulanan. 

 

Gambar 4 - 21 halaman melihat arsip laporan 

4.2 Skenario Pengujian 

Proses pengujian dilakukan setelah sistem 

selesai dibangun. Pada tahap ini akan 

dijelaskan mengenai pengujian yang telah 

dilakukan terhadap sistem. Pengujian 

dilakukan menggunakan black box [13]. 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah 

input-an yang dimasukkan meghasilkan 

output sesuai dengan yang diharapkan.  
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5. Penutup 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembuatan 

aplikasi, maka dapat disimpulkan bahwa :  

a. Aplikasi yang telah dibuat  dapat 

melakukan pengolahan data pemesanan 

kamar hotel dan waktu transaksi 

pembayaran dalam sebuah hotel.  

b. Aplikasi yang telah dibuat dapat 

menampilkan informasi fasilitas yang 

disediakan. 

c. Aplikasi yang dibangun dapat memfasilitasi 

resepsionis dalam melakukan kegiatan 

operasional seperti : menampilkan kamar 

yang tersedia, informasi fasilitas yang 

disediakan, pemesanan kamar, transaksi 

pembayaran, menghitung jumlah tagihan 

pelanggan dihotel, pembuatan laporan, 

pemberitahuan lokasi hotel, serta promo 

atau berita terbaru tentang hotel melalui 

sms gateway. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat dipertimbangkan untuk 

pengembangan Aplikasi web reservasi kamar 

hotel cihampelas 2 bandung menggunakan 

framework codeigniter ini di masa mendatang 

adalah :  

a. Dapat memberikan informasi tentang 

lokasi hotel melalui sms gateway apabila 

wisatawan berada 2 km dari lokasi hotel. 

b. Dapat mengarahkan wisatawan menuju 

hotel menggunakan google maps. 

c. Dikembangkan dalam versi android, 

sehingga bisa diakses lebih cepat melalui 

smartphone. 
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