
BAB IV 

HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, analisa kebutuhan perangkat lunak dan 

perancangan sistem, maka dihasilkan sebuah sistem informasi manajemen hotel 

berbasis web yang diimplementasikan untuk Hotel Omah Akas Syariah. 

1. Halaman Beranda Web 

Halaman beranda memuat daftar kamar hotel beserta fasilitas dan harga saat 

pertama kali dikunjungi oleh pengguna. Dalam halaman beranda ini juga 

memiliki menu login dan menu kritik & saran serta form pencarian hotel 

berdasarkan kategori. Berikut adalah halaman beranda web Hotel Omah Akas 

Syariah 

 

Gambar 4.1 Halaman Beranda Web Hotel 

 



2. Halaman Web Detail Daftar Kamar 

Pada halaman detail sistem manajemen hotel akas Syariah memuat isi konten dari 

daftar kamar hotel berupa foto slider kamar hotel, deskripsi, harga sewa kamar, 

dan keterangan fasilitas kamar serta formulir pesan kamar hotel dengan 

menggunakan sistem  informasi manajemen hotel secara mandiri oleh pelanggan. 

Berikut adalah halaman detail daftar kamar yang berstatus tersedia yang memiliki 

formulir pesanan sehingga dapat di booking : 

 

Gambar 4.2 Halaman Detail Status Kamar Tersedia 

Berikut adalah halaman detail daftar kamar yang berstatus tidak tersedia yang tidak 

tersedia formulir pesanan : 



 

Gambar 4.3 Halaman Detail Status Kamar Tidak Tersedia 

3. Halaman Lokasi  

Pada menu lokasi ketika dikunjungi memuat halaman informasi lokasi dalam 

maps, kontak, dan link untuk melakukan pemesanan dengan marketplace populer 

traveloka.com, tiket.com, dan pegipegi.com  

 

Gambar 4.4 Halaman Lokasi Web 



4. Halaman Kritik dan Saran  

Pada saat menu kritik dan saran dikunjungi memuat halaman kritik dan saran 

sistem manajemen hotel akas Syariah memiliki beberapa formulir terkait identitas 

pengirim saran dan pesan yang akan disampaikan pelanggan sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Berikut halaman kritik dan 

saran sistem manajemen hotel Omah Akas Syariah : 

 

 

Gambar 4.5 Halaman Kritik & Saran Web 

5. Halaman Login Administrator Web 

Pada halaman login berfungsi sebagai authentikasi pengguna administrator 

dengan mengisikan akun berupa username dan password yang telah dibuat 

sehingga dapat digunakan untuk masuk kedalam dashboard admin sistem 

informasi menejemen hotel. Berikut tampilan halaman login sistem infomasi 

manajemen Hotel Omah Akas Syariah: 



 

Gambar 4.6 Halaman Login Administrator Web 

6. Halaman Dashboard Tamu 

Halaman dashboard tamu sistem informasi hotel Omah Akas Syariah akan bisa 

diakses setelah melakukan pemesanan kamar hotel sebagai tamu. Dan untuk 

masuk kehalaman bisa menggunakan akun username :  Pada halaman dashboard 

menampilkan total chech in dan check out serta riwayat pemesanan kamar. 

Berikut tampilan desain dashboard tamu : 

 

 

 



7. Halaman Dashboard Administrator Sistem Informasi Hotel 

Halaman dashboard administrator sistem informasi hotel Omah Akas Syariah 

akan bisa diakses setelah berhasil login sebagai pengguna administrator. Pada 

halaman dashboard menampilkan monitoring jumlah kamar, jumlah kamar yang 

terisi, jumlah kamar tersedia, jumlah pemesanan, daftar pemesanan, dan daftar 

orang yang sedang menginap. Berikut tampilan desain dashboard administrator: 

 

Gambar 4.7 Halaman Dashboard Admin Web 

8. Halaman Menu Kamar Dashboard Admin Web 

Halaman dashboard pada menu “Menu Kamar” memiliki fungsi sebagai 

manajemen informasi kamar hotel yang ditampilkan kehalaman beranda 

palanggan. Pada menu Kamar memiliki submenu “Kamar Kelas” dan “Kamar”.  

Berikut tampilan dashboard pada submenu Kamar Kelas: 



 

Gambar 4.8 Halaman Submenu Kamar Dashboard Admin Web 

Berikut tampilan dashboard pada submenu Kamar Kelas: 

 

Gambar 4.9 Halaman Submenu Kamar Dashboard Admin Web 

9. Halaman Menu Pemesanan Dashboard Admin Web 

Pada menu “Menu Pemesanan” dashboard administrator memiliki fungsi 

sebagai menajemen tata kelola pesanan atau booking kamar oleh pelanggan yang 

dapat diverifikasi oleh admin terkait check in dan check out serta pepanjangan 



sewa kamar hotel. Pada Menu Pemesanan terdapat Submenu “Pemesanan Baru” 

dan “Pemesanan Selesai”. 

Berikut tampilan halaman submenu Pesanan Baru memuat halaman yang 

berfungsi untuk monitoring serta memverifikasi pesanan oleh admin 

 

Gambar 4.10 Halaman Submenu Pemesanan Baru Dashboard Admin Web 

Berikut tampilan halaman submenu “Pesanan Selesai” yang berfungsi untuk 

menampilkan daftar pemesanan kamar yang sudah checkout. 

 



 

Gambar 4.11 Halaman Submenu Pemesanan Selesai Dashboard Admin Web 

10. Halaman Menu Kritik dan Saran Dashboard Admin Web 

Halaman kritik dan saran dapat di akses pada menu sidebar “Kritik & Saran” 

atau menu navbar “Pesan” yang memiliki fungsi untuk membuka pesan yang 

berisikan kritik dan saran dari pelanggan, sehingga pihak hotel Omah Akas 

Syariah dapat menerima masukan dari pelanggan secara langsung sehingga dapat 

selalu meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Berikut tampilan menu kritik 

dan saran: 



 

Gambar 4.12 Halaman Menu Kritik & Saran Dashboard Admin Web 

11. Halaman Menu Inventory Dashboard Admin Web 

Pada menu “Menu Inventory” dashboard administrator memiliki fungsi sebagai 

menajemen tata kelola pencatatan inventaris pada Hotel Omah Akas Syariah. 

Pada Menu Inventory terdapat Submenu “Data Inventory” dan “Update Data 

Inventory”. 

Berikut tampilan submenu Data Inventory memuat halaman yang berfungsi untuk 

menambahkan dan monitoring daftar nama barang yang dimiliki oleh hotel baik 

barang habis pakai maupun barang yang bersifat tetap. 



 

Gambar 4.13 Halaman Submenu Data Inventory Dashboard Admin Web 

Berikut tampilan submenu Update Data Inventory memuat halaman yang 

berfungsi untuk menambahkan dan mengurangi jumlah barang yang dimiliki oleh 

hotel baik barang habis pakai maupun barang bersifat tetap yang datanya sudah 

ditambahkan pada submenu Data Inventory. 

 

Gambar 4.14 Halaman Submenu Update Data Inventory Dashboard Web 

 



12. Halaman Menu Pengaturan Dashboard Admin 

Pada menu “Pengaturan” memiliki fungsi untuk tata kelola manajemen 

pengguna sehingga dapat digunakan untuk menambahkan serta merubah akun 

pengguna/user sistem informasi hotel Omah Akas Syariah. Menu Pengaturan 

memiliki submenu “User Group” dan “User”.  

Berikut halaman submenu User Group yang memiliki fungsi untuk 

mengelompokan akses pengguna sebagai admin atau sebagai operator: 

 

Gambar 4.15 Halaman Submenu User Group Dashboard Web 

Barikut halaman submenu User yang berfungsi sebagai manajemen pengguna 

dashboard. Pada halaman submenu User administrator bisa menambahkan, 

mengedit, dan menghapus pengguna: 



 

Gambar 4.16 Halaman Submenu User Dashboard Admin Web 

13. Halaman Menu Dashboard Operator 

Saat pertama kali user operator melakukan login akan diarahkan kehalaman 

utama dashboard operator dengan memuat berbagai kilas informasi status dan 

pemesanan kamar pada Hotel Omah Akas Syariah. Berikut tampilan halaman 

dashboard operator 

 

Gambar 4.17 Halaman Dashboard Operator  



14. Halaman Menu Pemesanan Dashboard Operator  

Pada menu “Menu Pemesanan” dashboard Operator memiliki fungsi sebagai 

menajemen tata kelola pesanan atau booking kamar oleh pelanggan yang dapat 

diverifikasi oleh operator terkait check in dan check out serta perpanjangan sewa 

kamar hotel. Pada Menu Pemesanan terdapat Submenu “Pemesanan Baru” dan 

“Pemesanan Selesai”. 

Berikut tampilan halaman submenu Pesanan Baru memuat halaman yang 

berfungsi untuk monitoring serta memverifikasi pesanan oleh operator 

 

Gambar 4.18 Halaman Submenu Pemesanan Baru Dashboard Operator 

Berikut tampilan halaman submenu “Pesanan Selesai” yang berfungsi untuk 

menampilkan daftar pemesanan kamar yang sudah checkout. 



 

Gambar 4.19 Halaman Submenu Pemesanan Selesai Dashboard Operat



 


