
MOTTO 

Berangakat dengan penuh keyakinan. 

Berjalan dengan penuh keikhlasan. 

Istiqomah dalam menghadapi cobaan. 
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P E R S E M B A H A N 
 

PujiSyukurkehadirat Allah SWT karenaatasRahmatdanHidayah-

Nyahamba bias menyelesaikanTugasAkhirini. Dari 

lubukhatiinisayaucapkanbanyakterimakasihkepada : 

Ibudan Ayah tercinta 

Sebagaitandabukti,hormat, dan rasa terimakasih yang 

tiadaterhentinkupersembahkankaryakecilinikepadaIbudan Ayah yang 

telahmemberikankasih saying, segaladukungan, dancintakasih yang tiadahenti 

yang tiadamungkindapatkubalashanyadenganselembarkertas yang bertuliskan 

kata cintadanpersembahan. 

SemogainimenjadilangkahawaluntukmembuatIbudan Ayah 

bahagiakarnakusadar, selamainibelumbisaberbuat yang lebih. UntukIbudan 

Ayah yangselalumembuatkutermotivasidanselalumenyiramikasihsayang, 

selalumendoakanku, selalumenasehatikumenjadi yang lebihbaik,  

TerimakasihIbu….  Terimakasih Ayah…. 

 

My Sister 

Untukadikku, tiada yang paling mengharukansaatberkumpulbersamamu, 

walaupunseringbertengkartapihalituselalumenjadiwarna yang 

takakanbisatergantikan, terimakasihatasdoanyaselamaini, 

hanyakaryakeciliniyang yangakupersembahkan. 
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Maafbelumbisamenjadipanutanseutuhnya, tapiakuakanselalumenjadi yang 

terbaikuntukmu… 

My Sweet Heart 

Sebagaitandacintakasihku, 

kupersembahkankaryakecilinibuatmu.Terimakasihataskasihsayang, perhatian, 

dankesabaranmu yang 

telahmemberikankusemangatdaninspirasidalammenyelesaikanTugasAkhirini, 

semogaengkaupilihanterbaikbuatkudanmasadepanku.Terimakasih…. 

My Best Friend’s 

Buatsahabatku “Indarsih” dan “DewiSaputri” terimakasihatasbantuan, doa, 

nasehat, dansemangat yang kalian berikanselamaakukuliahbersama kalian, 

akutakakanmelupakansemua yang telah kalian berikanselamaini, kitasama-

samaakan lulus danmendapatkangelar “S.Kom” sama-sama…. 

DosenPembimbingTugasAkhirku… 

Bapak Ir. Aliyadi, MM, M.Komselakudosenpembimbingtugasakhirsaya, 

terimakasihbanyakpak, sayasudahdibantuselamaini, sudahdinasehati, 

sudahdiajari,sayatidakakanlupaatasbantuandankesabarandaribapak. 

TerimakasihbanyakuntukseluruhDosenPengajar di 

FakultasTeknik.Terimakasihuntuksemuailmu, didikandanpengalaman yang 

sangatberarti yang telah kalian berikanselamainikedapa kami… 
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ABSTRAK 

 
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMESANAN KAMAR 
DIHOTEL MERAH SARANGAN DENGAN MENGGUNAKAN  

PHP DANMYSQL 
 

NAMA : MARIDDA YUNINGTYAS RAHMAWATI 
NIM : 11531229 

 
Fakultas Teknik Jurusan Teknik Informatika 

Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
 

Perkembangan di bidang teknologi informasi membuat banyak perusahaan 
dibidang perhotelan mulai mengembangkan sistem administrasinya dengan 
menggunakan teknologi informasi. Salah satunya adalah dengan menggunakan 
aplikasi yang berbasis web. Sistem informasi pemesanan kamar berbasis web 
dikembangkan di Hotel MerahSarangan, sistem tersebut mengolah data 
pemesanan kamar baik proses check-in maupuncheck-out. 
Sistem informasi pemesanan kamar dibangun dengan bahasa pemrograman PHP 
dan PhpMyAdmin sebagai sebuah tools untuk membantu mengelola basis data 
menggunakan MySql. Sistem informasi pemesanan kamar dapat memberikan 
kemudahan bagipelanggan hotel dalam melakukan pemesanan kamar. Selain itu 
pengunjung juga dapat memperoleh segala informasi fasilitas dan berita yang ada 
di Hotel MerahSarangan. 
 
Kata Kunci :Sistem,Informasi, Pemesanan 
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Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas 

berkat dan anugrah yang dilimpahkan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini pada waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Strata Satu (S-1) di Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Maka untuk memenuhi persyaratan 

tersebut, penulis mencoba untuk menerapkan ilmu yang telah penulis dapat di 

bangku kuliah kedalam bentuk skripsi yang berjudul “Perancangan Sistem 

Informasi Pemesanan Kamar Di Hotel Merah Sarangan dengan Menggunakan 

PHP dan MYSQL”. 

Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini, penulis berharapa kritik dan 

saran dari semua pihak yang nantinya dipergunakan untuk menyempurnakan 

skripsi ini. 

Selama penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan, 

bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan rasa terimakasih kepada: 

1. Kedua Orang Tua, Keluarga dan orang-orang terdekat  yang telah 

memberikan dukungan dan Do’a restu sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik. 
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Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih dan berharap agar skripsi ini 
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