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Abstrak
Pesatnya perkembangan teknologi di dunia komputer saat ini menyebabkan betapa
pentingnya peranan komputer dalam mempermudah aktivitas-aktivitas keseharian manusia.
komputer diharapkan mampu menjawab masalah-masalah dalam pengolahan data yang rumit, serta
dapat memberikan informasi yang aktual dan akurat melalui proses pengolahan data yang efektif
dan efesien. Dengan kata lain, komputer dibuat untuk membantu manusia dalam mengolah data
dalam jumlah banyak dan dalam waktu singkat.Perusahaan perhotelan pada Hotel Rio Rita
Palopo memiliki data-data diantaranya adalah data tamu, data keluar masuk tamu data karyawan
dan data administrasi data karyawan, namun pengolahannya masih bersifat manual dan
membutuhkan waktu yang sangat lama dalam proses penyimpanannya, oleh karena itu perlu
dicari alternatif dalam penanganan data tersebut. Kalau kita cermati bersama, komputer
merupakan solusi terbaik dalam pengolahan data perhotelan.Sistem administrasi hotel yang ada
pada Hotel Rio Rita Palopo masih memerlukan banyak perubahan, laporan-laporan yang harus
menunggu lama masih perlu diperbaiki dan proses transaksi yang masih menggunakan sistem
pembukuan secara manual. Dan diharapkan dengan penerapan metode pengolahan data secara
komputerisasi bisa lebih baik dari sistem yang ada saat ini.
Kata Kunci : Administrasi, Hotel

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Untuk
menunjang
efektifitas,
produktifitas dan efesiensi dalam suatu
organisasi atau perusahaan-perusahaan dalam
menyelesaikan masalah-masalah manajemen,
mereka menyusun suatu sistem pengolahan
data terkomputerisasi yang handal dan
berdayaguna bagi penyelesaian tugas-tugas
rutin dan dalam pengambilan keputusan oleh
organisasi
atau
perusahaan
terebut.
Sehubungan dengan hal tersebut maka dunia
bisnis jasa perhotelan dipandang perlu untuk
menyesuaikan diri dalam penggunaan
teknologi informasi. Untuk mengantisipasi
perkembangan dan makin banyaknya data
yang akan diolah serta makin kompleksnya
kebutuhan
akan
teknologi
informasi
mengenai penanganan pengolahan data,
maka diperlukan suatu sistem yang akan
membantu dalam pengolahan data tersebut.
Dengan menggunakan sistem komputer,
keuntungannya dapat dirasakan. Sebagai
contohnya : dapat membantu meminimalkan
waktu dalam menyelesaikan pelayanan

kepada konsumen, dan juga menghemat
biaya pekerjaan.
Perusahaan perhotelan pada Hotel
Rio Rita Palopo memiliki data-data
diantaranya adalah data tamu, data keluar
masuk tamu data karyawan dan data
administrasi, namun pengolahannya masih
bersifat manual dan membutuhkan waktu
yang
sangat
lama
dalam
proses
penyimpanannya, oleh karena itu perlu
dicari alternatif dalam penanganan data
tersebut. Kalau kita cermati bersama,
komputer merupakan solusi terbaik dalam
pengolahan data perhotelan.
Sistem administrasi hotel yang ada
pada Hotel Rio Rita masih memerlukan
banyak perubahan, laporan-laporan yang
harus menunggu lama masih perlu diperbaiki
dan
proses
transaksi
yang
masih
menggunakan sistem pembukuan secara
manual. Dan diharapkan dengan penerapan
metode sistem komputerisasi khususnya untuk
pelayanan transaksi jasa penginapan antara
tamu hotel dan resepsionis bisa lebih efesien.
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2. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian
inia adalah apakah dengan diterapkannya
sistem
informasi
pengelolaan
data
administrasi pada Hotel Rio Rita Palopo
dapat membantu memaksimalkan pelayanan
dan lebih efektif dari sistem yang ada
sebelumnya.
3. Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian ini
adalah pengolahan data resepsionis dan
penggajian karyawan.
4. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini, adalah :
a. Untuk merancang sistem yang baru
atau mengembangkan sistem yang
sudah ada menjadi sistem informasi
yang lebih baik dan tepat.
b. Untuk menguji perangkat lunak
dengan metode pengujian white box.
c. Mengimplementasikan sistem yang
dibuat pada Hotel Rio Rita Palopo.
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1. Akurat, yaitu informasi harus bebas dari
kesalahan-kesalahan
yang
dapat
beakibat fatal. Akurat juga berarti
informasi harus jelas maksudnya.
2. Tepat waktu, Informasi yang sudah
usang tidak mempunai nilai lagi karena
informasi merupakan landasan di dalam
pengambilan keputusan.jika informasi
terlambat diperoleh.
3. Relevan, yaitu informasi yang dating
harus bermanfaat bagi penerimanya.
4. Alat-Alat Perancangan Sistem
1) Bagan Alir Dokumen
Bagan
alir
dokumen
(documentflowchart ) merupakan bagan alir
yang menunjukkan arus dari laporan dan
formulir termasuk tembusan–tembusannya.
Tabel 1.Simbol Bagan Alir Dokumen

II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konsep Dasar Sistem
Menurut Jogiyanto, sistem adalah
kumpulan
dari
elemen-elemen
yang
berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan
tertentu”.
Sistem terdiri dari unsur-unsur seperti
masukan (input), pengolahan (procesing),
serta keluaran (output). Ciri-ciri pokok sistem
yaitu sistem operasi pada suatu lingkungan,
terdiri atas unsur-unsur, ditandai dengan
saling berhubungan dan mempunyai satu
fungsi atau tujuan utama.
2.2 Konsep Dasar Informasi
Menurut Informasi adalah data yang
diubah menjadi bentuk yang lebih berarti dan
berguna bagi yang menerimanya.

2)

Diagram Arus Data
Diagram arus data (Data Flow
Diagram)
adalah
diagram
yang
menggunakan
notasi-notasi
untuk
menggambarkan arus dari sistem. Diagram
arus data ini sering digunakan untuk
menggambarkan suatu sistem yang telah ada
atau sistem baru yang akan dikembangkan
secara logika. Data-data yang diambil
dalamdiagram arus data antara lain.
Tabel 2. Simbol Diagram Arus Data

Gambar 1.Siklus Informasi
Kualitas dari suatu informasi (Quality
Of Informasi) tergantung dari tiga hal, yaitu:
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2.3 Konsep Basis Data
Menurut (Fathansyah, 1999), sistem
basis data adalah sistem komputerisasi yang
tujuan utamannya adalah memelihara
informasi dan membuat informasi tersebut
tersedia saat dibutuhkan.
2.4 Metode Pengujian (White Box)
uji coba adalah salah satu langkah
dari siklus pengembangan perangkat lunak
yang jika ditinjau dari sudut pandangan
psikologis
adalah
penghancuran
dibandingkan penyusunan. Sedangkan
tujuan dari uji coba adalah :
Kesalahan dari program yang mungkin
terjadi dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga)
bentuk kesalahan, yaitu :
1) Kesalahan Bahasa (language errors)
adalah kesalahan didalam penulisan
syntax pada source program yang
tidak sesuai dengan apa yang telah
diisyaratkan.
2) Kesalahan Proses adalah kesalahan
yang terjadi sewaktu program
dieksekusi. Kesalahan ini akan
mengakibatkan proses berhenti pada
saat proses belum selesai atau tidak
pernah berhenti karena adanya
looping.
3) Kesalahan Logika adalah kesalahan
dari logika program yang dibuat.
Kesalahan ini merupakan kesalahan
yang berbahaya. Karena bila tidak
dicari dan tidak ditemukan jenis
kesalahan
maka
hasil
yang
didapatkan
akan
menyesatkan
penggunanya.
2.5 Pemrograman Visual Basic 6.0
Microsoft Visual Basic adalah bahasa
pemrograman yang digunakan untuk
membuat aplikasi Windows yang berbasis
grafis. Visual Basic merupakan event drivent
programming (pemrograman terkendali
kejadian) artinya program menunggu sampai
adanya respon dari pemakai berupa event
atau kejadian tertentu (tombol diklik, menu
dipilih, dan lain-lain).
III. ANALISIS DAN PERANCANGAN
SISTEM
3. 1
Analisis Sistem Yang Sedang
Berjalan
Pada Hotel Rio Rita Palopo
merupakan perusahaan yang bergerak
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dalam bidang penyedia jasa penginapan
yang melakukan beberapa kegiatan
seperti pengolahan data resepsionis dan
pengolahan data gaji karyawan belum
menggunakan komputerisasi tetapi
masih melakukan pengolahan data
secara manual.
Untuk
mengatasi
masalah
tersebut,
maka
perlu
diadakan
pengembangan
sistem yang sedang
berjalan dengan menerapkan sistem
yang baru. Sebagai penerapan sistem
yang baru, penulis merancang sistem
informasi dengan menggunakan Bahasa
Pemrograman Visual Basic Versi 6.0
yang diharapkan akan lebih efektif dan
efisien.
Bagan alir dokumen dibawah ini
akan menjelaskan sistem yang sedang
berjalan pada Hotel Rio Rita Palopo.
Tabel 3. Bagan Alir Dokumen Yang
Berjalan (Document Flowchart)

3.2 Analisis Sistem yang Diusulkan
Berdasarkan Analisa sistem yang
sedang berjalan mengenai pengelohan data
resepsionis dan gaji karyawan Hotel Rio rita
Palopo, maka penulis memberikan suatu
solusi
pemecahan
masalah
dengan
perancangan sistem pengolahan data
pembayaran secara terkomputerisasi.
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Untuk lebih jelasnya mengenai cara
kerja sistem yang dirancang dapat dilihat
pada Tabel 4 berikut ini
Tabel 4. Bagan Alir Dokumen Yang
Diusulkan (document flowchart)
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3.4

Diagram Berjenjang
Merupakan
diagram
yang
menggambarkan
urutan-urutan
proses
terdapat atau yang telah digambarkan pada
diagram konteks sistem.

Gambar 3. Diagram berjenjang

3.3
Diagram Konteks (Data Flow
Diagram)
Diagram konteks ialah diagram yang
memperlihatkan item sebagai suatu proses.
Tujuannya adalah menggambarkan sistem
secara garis besar. Diagram konteks
memperlihatkan
sebuah
proses
yang
berinteraksi dengan lingkungannya. Terdapat
pihak luar atau lingkungan yang memberikan
masukan dan ada pihak yang menerima
keluaran sistem.

Gambar 2. Diagram konteks

V. IMPLEMENTASI
4.1 Hasil Implementasi Perangkat Lunak
Hasil implementasi ini berupa
tampilan form yang menggambarkan siklus
data yang dibuat. Berikut ini tampilan dari
penginputan data dan output yang dibuat.
1. Menu Utama
Menu utama yaitu tampilan yang
muncul pada saat program dijalankan dan
mencakup program di dalamnya dan
mengatur tampilan-tampilan form yang lain.
Pada form ini terdiri dari beberapa karakter
pilihan penginputan program.

Gambar 4. Tampilan menu utama
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2. Data karyawan
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5. Form Penggajian Karyawan

Gambar 8. Tampilan form penggajian
karyawan
Gambar 5. Tampilan form data karyawan
6. Check In Room
3. Data Pengunjung Hotel

Gambar 6. Tampilan form pengunjung hotel
Gambar 9. Tampilan form cek in room
4. Absen Karyawan
7. Check Out Transaksi

Gambar 7. Tampilan form absen karyawan

Gambar 10. Tampilan form cek out
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8. Hasil Laporan Data Karyawan
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4.2 Hasil Pengujian Perangkat Lunak

Gambar 11. Laporan Data Karyawan
9. Hasil Laporan Transaksi Pengunjung
Keterangan :
Jadi seluruh program/sistem mempunyai
Region 112, dan Cyklomatik Complexity
(cc) = 112 dan Independent Path = 112,
maka hal ini menandakan Bahwa program
yang di rancang sudah bebas dari
kesalahan logika.

Gambar 12. Tampilan laporan transaksi
10. Hasil Laporan Bukti Gaji Karyawan

V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1
Kesimpulan
Berdasarkan pokok masalah,
tujuan, hasil penelitian dan hasil
pengujian maka penulis menarik
kesimpulan sebagai berikut :
1. Hasil rancangan berupa sistem
informasi pengolahan data hotel
dapat
digunakan
untuk
mengolah data pada Hotel Rio
Rita Palopo.
2. Hasil pengujian menunjukkan
tidak terdapat kesalahan logika
pada program
3. Sistem informasi pengolahan
data
hotel
dapat
di
implementasikan pada Hotel Rio
Rita Palopo.
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas,
maka ada beberapa saran yang diajukan
dalam penelitian ini yaitu sebagai
berikut :

Gambar 13.. Tampilan laporan penggajian
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1.

2.

3.

Perlunya SDM yang lebih
menguasai Software Khususnya
yang berbasis Visual yang dapat
mengoperasikan
sistem
informasi ini.
Agar sistem informasi ini dapat
dikembangkan lebih lanjut lagi
sesuai kebutuhan pada saat yang
akan datang.
Dengan melihat hasil penelitian
ini dimana penggunaan sistem
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konvensional dalam mengelola
data tidak efisien dan efektif
maka dianjurkan pihak-pihak
yang terkait dengan pengolahan
proses penginputan data pada
Hotel Rio Rita Palopo dapat
menggunakan perangkat lunak
aplikasi yang berbasis komputer
sehingga efisien dan efektifitas
dapat ditingkatkan.
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