
 

 

xx 

 

 

ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI FRAMEWORK CODEIGNITER PADA SISTEM 

RESERVASI KAMAR HOTEL (STUDI KASUS: HOTEL ASTORIA 

BANDAR LAMPUNG) 

 

Implementation of Codeigniter Framework on Hotel Room Reservation System 

(Case Study: Astoria Hotel Bandar Lampung) 

 

 

Oleh 

FIRDA OLANDIA SINAGA 

14311287 

 

Hotel Astoria merupakan salah satu hotel di kota Bandar lampung yang 

memiliki visi untuk menjadi tempat tinggal seiring dengan pertumbuhan ekonomi 

dan masyarakat Lampung. Selama ini hotel tidak memiliki aktifitas khusus yang 

menangani sistem pemesanan dan fasilitas yang tersedia di kamar hotel. Kendala 

lain, pengelolaan data yang ada di Hotel Astoria telah terkomputerisasi 

menggunakan aplikasi office, pencatatan yang diinputkan dan disimpan ke dalam 

file yang berbeda-beda, menyebabkan pencatatan data tamu menjadi lebih lama, 

dan terjadi keterlambatan dalam penyampaian informasi. Dengan ini, Sistem 

Reservsi Kamar Hotel akan diterapkan untuk mengatasi masalah dalam 

pemesanan kamar hotel dan pengolahan data yang dihadapi oleh Hotel Astoria. 

Tujuan dari penelitian untuk memudahkan resepsionis dalam pencarian 

data tamu, menerima transaksi pembayaran, pengecekan ketersediaan kamar hotel 

yang kosong dan yang terisi, serta pembuatan laporan yang lengkap dan rinci 

secara cepat. Tujuan lain, dari penelitian ini adalah untuk memudahkan tamu 

dalam memperoleh informasi mengenai fasilitas yang diberikan atau ketersediaan 

kamar hotel, selain itu proses reservasi dan transaksi pembayaran dapat dilakukan 

dengan mudah. Dalam analisis dan perancangan sistem reservasi kamar hotel 

menggunakan model prototype. Pada tahap perancangan konseptual menggunakan 

model UML yaitu: use case diagam, activity diagram, sequence diagram dan 

class diagram. Pada tahap pembangunan sistem menggunakan Fraamework 

Codeigniter dengan bahasa pemograman PHP dengan database MySQL. 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menerapkan Aplikasi Reservasi 

Kamar Hotel ini memudahkan calon tamu dalam melakukan pemesanan kamar 

dan transaksi pembayaran baik secara online maupun datang langsung ke hotel. 

Kemudian didalam aplikasi ini akan dibuatkan sistem promo dan untuk 

pemesanan online diberikan kode voucher pada hari-hari tertentu. Aplikasi ini 

juga memudahkan resepsionis dalam melakukan kegiatan operasional di hotel dan 

dapat memberikan kontribusi bermanfaat bagi semua pihak khususnya Hotel 

Astoria. 
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