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3.1 Analisa Kebutuhan

Sistem pencarian dan reservasi hotel memberikan layanan pencarian dan

pemesanan hotel melalui SMS. Dengan adanya layanan ini pengguna dapat

dengan mudah memperoleh informasi hotel dan pemesanan kamar melalui SMS

tanpa harus datang ke hotel. Analisis kebutuhan merupakan analisis yang

dibutuhkan dalam membuat sistem pemesanan dan informasi berupa input dan

output.

a) Input sistem

Input atau masukan dari sistem pendaftaran diiakukan secara manual dan

pemesanan hotel dapat memanfaatkan teknologi SMS dengan mengirim ke nomor

server dengan format yang telah ditentukan. Terdapat dua input masukan yaitu

input SMS dan input manual. Dalam input SMS ini data yang dimasukkan ke

dalam basis data. Diperoleh dari SMS yang formatnya telah ditentukan. Dan telah

mengalami proses olah data di dalam sistem yang telah ada. Data yang akan

dimasukkan dalam basis data adalah kata kunci, informasi hotel, fasilitas hotel,

informasi member, pemesanan. Dalam in^ut manual diiakukan oleh admin untuk

pendaftaran yang datang secara langsung data yang dikelola pendaftaran.

b) Output sistem

Output yang dihasilkan dalam sistem adalah informasi balasan mengenai

informasi hotel, fasilitas hotel, har^a kamar hotel dan konfirmasi nemesanan.



19

3.2 Kebutuhan Fungsi

Fungsi-fungsi yang ada dalam sistem reservasi dan pemesanan hotel adalah:

1. Input data, untuk memasukkan data informasi hotel, fasilitas kamar hotel,

harga, member atau anggota, melihat laporan pemesanan, konfirmasi dan

pembatalan.

2. Koneksi, untuk menghubungkan sistem dengan telepon selular yang digunakan

sebagai terminal untuk mengakses data dari SMS.

3. Lihat data, untuk melihat data yang telah tersimpan dalam basis data.

3.3 Spesifikasi Sistem

Program yang dibangun memiliki spesifikasi sebagai berikut:

1. Setelah pengguna mengirimkan SMS dengan format yang telah ditentukan

maka SMS akan diterima oleh telepon selular.

2. Data dari telepon selular dipindahkan ke dalam tabel inbox kemudian data

diproses dalam parsing. Program kemudian akan melakukan pengecekan data

tersebut, dan dibandingkan apakah format data yang masuk sama dengan

format dalam program atau tidak. Apabila format data masukan sesuai dengan

format yang telah ditentukan maka program akan melakukan pencarian

informasi yang dibutuhkan dari database.

3. Setelah proses parsing dan pencarian diketemukan maka secara auto-respond

sistem akan mengirim balasan ke pengguna.
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3.4 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem ini menjelaskan mengenai rencana kebutuhan sistem.

Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan komputer yang dihubungkan dengan

telepon selular melalui kabel USB I port serial. Dengan aplikasi ini diharapkan

dapat mempermudah. masyarakat dalam mencari dan memesan hotel. Arsitektur

sistem digambarkan Pada gambar 3.1.

Wl •

Muttl** t"vci\

L
r"TQ

at

Mobile* Network

Operator

Gambar 3.1 Arsitektur Sistem

Cara kerja aplikasi ini adalah pengguna mengirimkan SMS dengan format yang

telah ditentukan. Kemudian data dikirim ke telepon selular melalui SMSC.

Telepon selular yang terhubung dengan aplikasi utama akan menerima pesan dari

pengguna. Apabila format pesan sama dengan format yang telah ditentukan maka

aplikasi akan melakukan pencarian dalam sistem basis data. Informasi yang telah

ditemukan oleh aplikasi akan dikirimkan kembali (auto-respond) kepada

pengguna dalam format SMS. Jika format yang dikirimkan pengguna salah maka

akan dibalas dengan pesan pemberitahuan kesalahan.
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3.5 Perancangan Format Pesan

Format pesan SMS yang dikirimkan oleh user atau pengguna harus sesuai

dengan format pesan yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh aplikasi. Aplikasi

ini memberikan lima buah lavanan yaitu layanan informasi hotel, layanan

informasi fasilitas hotel, layanan informasi harga, layanan pendaftaran member,

layanan pemesanan. Masing-masing layanan memiliki format pesan yang

berbeda-beda. Pada perancangan format pesan SMS ini dibagi menjadi dua yaitu

perancangan Format pesan SMS balasan dari aplikasi dan format SMS masuk

yang akan masuk ke aplikasi.

3.5.1 Format Pesan SMS Masuk

Adapun format SMS yang dikirimkan oleh user atau pengguna dan akan

diterima aplikasi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Format Pesan Masuk

No Jenis Layanan Format Pesan Masuk

1 Inforrnasi uotei uerdasarican

Lokasi

I lATHl

2 Informasi Hotel berdasarkan

Harga

HOTEL<spasi>NOMINAL

Contoh : HOTEL i 50000

3 Informasi Daftar Hotel HOTEL<spasi>LOKASI

Contoh HOTEL KALIURANG

4 Informasi Alamat Hotel INFO<spasi> NAMA HOTEL

Contoh : INFO ARTHA
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5 Informasi Kamar Hotel NAMA HOTEL

A^«f^U . A DTI.I A
V_,\J1IL»J.1 . A^VIV 1 i l/\

6 Informasi Harga kamar

hotel

NAMA HOTEL<spasi>KELAS

Contoh :ARTHA VIP

7 Pendaftaran Member DAFTAR<spasi>iD#NAM AffALAMAT

Contoh : DAFTAR

123456789#SETO#JL_KALIURANG_K

M 14_YOGYAKARTA

8 Pemesanan ARTHA<spasi>35<spasi>PESAN<spasi>

TANGGAL

Contoh : ARI'HA 35 PESAN 12/12/2009

9 Konfirmasi Hotel YA

<spasi>KAMAR<SPASI>TANGGAL<sp
asi>ID

Contoh : YA VIP 12/12/2009 123456789

TIDAK<spasi>KAMAR<SPASI>TANG

GAL<spasi>ID

Contoh : TIDAK VIP 12/12/2009

123456789

10 Update kamar hotel FAS<spasi>nama fasilitas<spasi>ISI

Contoh : FAS VIP ISI

FAS<spasi>nama

fasilitas<spasi>KOSONG

Contoh : FAS VIP KOSONG
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Rancangan Tampilan SMS Masuk Informasi Hotel Berdasarkan Lokasi

HOTEL

Option Send

Gambar 3.2 Rancangan Tampilan SMS Masuk Informasi Hotel Berdasarkan

Lokasi

2. Rancangan Tampilan SMS Masuk Informasi Hotel Berdasarkan Harga

HOTEL 150000

Option Send

Gambar 3.3 Rancangan Tampilan SMS Masuk Informasi Hotel

Berdasarkan Harga

3. Rancangan Tampilan SMS Masuk Informasi Daftar Hotel

HOTEL KALIURANG

Option Send

Gambar 3.4 Rancangan Tampilan SMS Masuk Informasi Daftar Hotel
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4. Rancangan Tampilan SMS Masuk Informasi Alamat Hotel

INFO ARiHA

Option Send

Gambar 3.5 Rancangan Tampilan SMS Masuk Informasi Alamat Hotel

5. Rancangan Tampilan SMS Masuk informasi Kamar Hotel

ARTHA

Option Send

Gambar 3.6 Rancangan Tampilan SMS Masuk Informasi Kamar Hotel

6, Rancangan tampilan SMS Masuk Informasi Harga Kamar Hotel

ARTHA VIP

Option Send

Gambar 3.7 Rancangan tampilan SMS Masuk Informasi Harga Kamar

Hotel

7. Rancangan Tampilan SMS Masuk Pendaftaran Member

DAFTAR

123456789#SETO#JL_KAL

IURANGKM14 YOGYA

KARTA

Option Send

Ganluai j.o ivancangaii i anipitan aivia iviasuis. rcliuaiiaran iviciiloer



8. Rancangan Tampilan SMS Masuk Pemesanan Kamar Hotel

ARTHA 35 PESAN

12/12/2009

Option Send

Gambar 3.9 Rancangan Tampilan SMS Masuk Pemesanan Kamar Hotel

9. Rancangan Tampilan SMS Masuk Konfirmasi Bisa Pihak Hotel

YA VIP 12/12/2010 123456789

Option Send
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Gambar 3.10 Rancangan Tampilan SMS Masuk Konfirmasi Bisa Pihak Hotei

10. Rancangan Tampilan SMS Masuk Konfirmasi Tidak Dari Pihak Hotel

TIDAK VIP 12/12/2010

123456789

Option Send

Gambar 3.11 Rancangan Tampilan SMS Masuk Konfirmasi Tidak Dari Pihak

Hotel

11. Rancangan Tampilan SMS Masuk Update Kamar Isi

FAS VIP ISI

Option

Gambar 3.12 Rancangan Tampilan SMS Masuk Update Kamar Isi
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12. Rancangan Tampilan SMS Masuk Update Kamar Kosong

FAS VIP KOSONG

Option Send

Gambar 3.13 Rancangan Tampilan SMS Masuk Update Kamar Kosong

3.5.2 Format Pesan SMS Balasan

Tabel 3.2 Format Pesan Balasan

No Jenis Layanan Format Pesan Balasan

1 Informasi Hotel Bantul

berdasarkan Lokasi kaliurang

sleman

(Utk info ketik HOTEL<spasi>LOKASI cth:

HOTEL kaliurang)

2 Informasi Hotel Artha standart2 Rp. 150000

berdasarkan Harga Metro standard Rp. 150000

(ketik nama hotel untuk info, cth: ARTHA)

3 Informasi Daftar Artha

Hotel Metro

(ketik nama hotel untuk info, cth: ARTHA)

A Informasi Alamat info hotel Artha
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Hotel alamat JL kaliurang km 20 No 10 Yogyakarta

telp 0274655467

5 Informasi kamar deluxe jml kamar 5

standard! jml kamar 10

VIP jml kamar 5

(utk info harga cth: ARTHA VIP)

6 Informasi Harga

kamar

kelas deluxe kode 19 Rp.225000 (AC,TV,bathtub,

hot water,breakfast)

(pesan cth: ARTHA 35(kode) PESAN 12/12/2009)

7 Pendaftaran

Member

Pendaftaran berhasil diiakukan

utk pesan cth:ARTHA VIP pesan 12/12/2009

8 Pemesanan Terima kasih Pemesanan untuk VIP 12/12/2009

berhasil diiakukan, tunjukan id untuk konfirmasi

Maaf pemesanan untuk VIP tidak dapat diiakukan,

untuk informasi lainya ketik HOTEL

9 Konfirmasi ke Hotel

VIP 12/12/2009 12345678#SETO#JL_

KALIURANG_KM 14_YOGYAKARTA

10 Pesan kesalahan Format SMS salah ketik HOTEL untuk informasi

(utk info harga cth: ARTHA VIP)

hotel dengan info tersebut tidak ditemukan, ketik

HOTEL utk INFO(ketik nama hotel untuk info, cth:

ARTHA)
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Format SMS salah / Nomor handphone anda tidak

terdaftar

Anda belum terdaftar

(cth daftanDAFTAR

123456789#SETO#jl_kaliurang_km 14_yogyakarta)

Maaf pemesanan untuk vip tidak dapat diiakukan

untuk informasi lainnya ketik HOTEL

11 Update kamar hotel Update kamar berhasil

Jumlah kamar melebihi jumlah fasilitas

12 Pemberitahuan Tunggu beberapa saat

Terimakasih telah melakukan konfirmasi

Untuk melakukan pemesanan anda harus mjd

member dahulu, anda belum terdaftar sebagai

anggota

1. Rancangan Tampilan SMS Balasan Informasi Hotel Berdasarkan Lokasi

Bantul

kaliurang

sleman

(Utk info ketik HOTEL<spasi>LOKASI cth:
HOTEL kaliurang)

Gambar 3.14 Rancangan Tampilan SMS Balasan Informasi Hotel Berdasarkan

Lokasi
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2. Rancangan Tampilan SMS Balasan Informasi Hotel Berdasarkan Harga

Artha standart2 Rp. 150000

Metro standard Rp. 150000

(ketik nama hotel untuk info, cth: ARTHA)

Gambar 3.15 Rancangan Tampilan SMS Balasan Informasi Hotel Berdasarkan

Harga

3. Rancangan Tampilan SMS Balasan Informasi Daftar Hotel

Artha

Metro

(ketik nama hotel untuk info, cth: ARTHA)

Gambar 3.16 Rancangan Tampilan SMS Balasan Informasi Daftar Hotel

4. Rancangan Tampilan SMS Balasan Informasi Alamat Hotel

info hotel Artha

alamat JL kaliurang km 20 No 10

Yogyakarta

telp 0274655467

Gambar 3.17 Rancangan Tampilan SMS Balasan Informasi Alamat Hotel



5. Rancangan Tampilan SMS Balasan Informasi Kamar Hotel

deluxe jml kamar 5

standard 1 jml kamar 10

VIP jml kamar 5

(utk info harga cth: ARTHA VIP)

Gambar 3.18 Rancangan Tampilan SMS Balasan Informasi Kamar Hotel

6. Rancangan Tampilan SMS Balasan Informasi Harga Kamar Hotel

kelas deluxe kode 19 Rp.225000

(AC,TV,bathtub, hot water,breakfast)

(pesan cth: ARTHA 35(kode) PESAN

12/12/2009)
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Gambar 3.19 Rancangan Tampilan SMS Balasan Informasi Harga Kamar Hotel

7. Rancangan Tampilan SMS Balasan Pendaftaran Member

Pendaftaran berhasil diiakukan

utk pesan cth:ARTHA 35 PESAN 12/12/2009

Gambar 3.20 Rancangan Tampilan SMS Balasan Pendaftaran Member



8. Rancangan Tampilan SMS Balasan Pemesanan Kamar Berhasil

Terima kasih Pemesanan untuk

V1P12/12/2009 berhasil diiakukan, tunjukan id

untuk konfirmasi

Gambar 3.21 Rancangan tampilan SMS pemesanan kamar berhasil

9. Rancangan tampilan SMS balasan pemesanan kamar gagal

Maaf pemesanan untuk VIP tidak dapat

diiakukan, untuk informasi lainnya ketik

HOTEL

Gambar 3.22 Rancangan tampilan SMS balasan pemesanan kamar gagal

10. Rancangan tampilan SMS konfirmasi pemesanan ke hotel

VIP 12/12/2009 12345678#SETO#JL_

KALIURANG KM 14 YOGYAKARTA

Gambar 3.23 Rancangan tampilan SMS konfirmasi pemesanan ke hotel

Rancangan tampilan SMS balasan konfirmasi hotel

Terimakasih telah melakukan konfirmasi

Gambar 3.24 Rancangan tampilan SMS balasan konfirmasi hotel
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12. Rancangan tampilan SMS balasan pesan kesalahan format SMS

Format SMS salah ketik HOTEL untuk

informasi (utk info harga cth: ARTHA VIP)

Gambar 3.25 Rancangan tampilan SMS balasan pesan kesalahan format SMS

13. Rancangan tampilan SMS balasan pesan kesalahan info hotel

hotel dengan info tersebut tidak ditemukan,
ketik HOTEL utk INFO(ketik nama hotel

untuk info, cth: ARTHA)

Gambar 3.26 Rancangan tampilan SMS balasan pesan kesalahan info hotel

14. Rancangan tampilan SMS balasan belum terdaftar sebagai member

Untuk melakukan pemesanan anda harus mjd
member dahulu, anda belum terdaftar

sebagai anggota (cth daftar:DAFTAR
123456789#SETO#jl_kaliurang_kml4_yogy

akarta)
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Gambar 3.27 Rancangan tampilan SMS balasan belum terdaftar sebagai member

15. Rancangan tampilan SMS balasan pesan kesalahan update kamar hotel

Format SMS salah / Nomor handphone anda

tidak terdaftar

Gambar 3.28 Rancangan tampilan SMS balasan pesan kesalahan update kamar



16. Rancangan tampilan SMS balasan pesan pemberitahuan update kamar

melebihi batas

Jumlah kamar melebihi jumlah batas

33

Gambar 3.29 Rancangan tampilan SMS balasan pesan pemberitahuan update

kamar melebihi batas

17.Rancangan tampilan SMS balasan pesan pemberitahuan update kamar telah

habis

Jumlah kamar sudah habis

Gambar 2.30 Rancangan tampilan SMS balasan pesan pemberitahuan update

kamar sudah habis

18.Rancangan tampilan SMS balasan pesan pemberitahuan update kamar berhasil

Terima kasih, update kamar berhasil

diiakukan

Gambar 2.31 Rancangan tampilan SMS balasan pesan pemberitahuan update

kamar berhasil
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19.Rancangan tampilan SMS balasan pemberitahuan konfirmasi hotel

I erimakasih telah melakukan konfirmasi

Gambar 3.32 Rancangan tampilan SMS balasan pemberitahuan konfirmasi hotel

Table 3.3 Tabel Kode Kelas Kamar Hotel

Nama hotel Id hotel Kelas Kode

Artha 6 Vip 34

Deluxe 19

Standard 1 33

Cakra 7 Vipl 22

Vip2 13

standard 23

Duta 8 SuitC 26

Deluxe 25

standard 24

Indah 9 hamily 28

Vip 17

Standard 27

Jaya 10 Suite 30

Vipl 29

*\
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Vip2 11

Metro 11 Vip 18

Deluxe 32

Standard 31

3.6 Flowchart

Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urut-

urutan prosedur dari suatu program. Flowchart menolong analis dan programmer

untuk memecahkan masalah kedalam segmen-segmen yang lebih kecil dan

menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian.

Flowchart Program merupakan keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana

setiap langkah program atau prosedur sesungguhnya dilaksanakan. Flowchart ini

menunjukkan setiap langkah program atau prosedur dalam urutan yang tepat saat

terjadi.Programmer menggunakan flowchart program untuk menggambarkan

urutan instruksi dari program komputer. Analis Sistem menggunakan flowchart

program untuk menggambarkanurutan tugas-tugas pekerjaan dalam suatu

prosedur atau operasi

• Balasan hotel

Hotei nominal
Balasan hotel



Baiasan konfirmasi

ke pengguna

Konfirmasi sistem

Balasan konfirmasi

ke hotel

End

Info berdasar

lokasi

Info alamat hotel

Balasan info

berdasar lokasi

Balasan info

aiarnat hotel

-masi kamar Balasan informasi

hotel kamar hotel

Informasi harga
kamar

• pemesanan

Balasan informasi

harga kamar

Baiasan

pendaftaran

Balasan

N • pemesanan tidak •> pendaftaran

Balasan

pemesanan

terdaftar

Sistem ke hotel

Konfirmasi

hotel

Balasan konfirmasi

ke hotel
Konfirmasi sistem ••

Balasan konfirmasi

ke fjenyyuna

t

End

Gambar 3.33 Flowchart sistem pencarian dan reservasi hotel dengan SMS
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3.7 Data Flow Diagram

Data flow diagram adalah model logika data atau proses yang dibuat untuk

menggambarkan darimana asal data dan kemana tujuan data disimpan. Proses apa

yang menghasilkan data tersebut dan interaksi data yang disimpan. Dataflow

diagram juga dapat digunakan untuk menggambarkan sistem pada setiap

tingkatan dan dapat dipecah. Keuntungan dari penggunaan Data flow diagram

adalah dapat menggambarkan sistem data level yang paling tinggi ke paling

rendah. Data flow diagram juga membantu untuk mendokumentasikan proses

aliran data sistem. Langkah awal dengan membuat diagram konteks atau Data

flow diagram level 0 sebagai gambaran secara global.

3.7.1 Data Flow Diagram Level 0

Merupakan level yang mereprentasikan jalannya proses yang terjadi di dalam

sistem atau dapat disebut diagram konteks. Data flow diagram level 0 berisi

gambaran umum dari sistem. Dataflow diagram level 0 hanya menggambarkan

aliran data dari pengguna ke dalam sistem, hotel ke sistem dan aliran admin ke

sistem. Pengguna setelah mengirimkan SMS akan dibalas melalui program seeara

otomatis berdasarkan informasi yangdibutuhkan. Pengguna dan hotel pada level 0

tidak dapat melakukan proses untuk melihat dan mengedit data dalam sistem.

Proses aliran data pada admin hanya berfungsi untuk menambah, mengedit,

menghapus data yang terdapat dalam sistem. Proses yang terjadi di dalam sistem

pada data flow diagram level 0 tidak ditampilkan. Proses yang terjadi dalam

sistem dijelaskan pada data flow diagram level 1.



Pengguna

Balasan lokasi

Balasan info harga

Balasan daftar hotel

Balasan info hotel

Balasan info kamar

Balasan harga

Balasan pendaftaran

Batasan pemesanan

Update kamar
Konfirmasi

Pemesanan
Pendaftaran

Harga

Info kamar

Info hotel

Daftar hotel

Info berdasar harga

Info lokasi hotel

Y • • • * * *

Sistem pencarian dan
reservasi hotel berbasis sms

Balasan konfirmasi

Balasan info kamar isi

Balasan update kamar

Kamar

Member

Admin

Gambar 3.34 DFD level 0 sistem pencarian dan reservasi hotel dengan SMS

3.7,2 Data Flow Diagram Level 1
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Pada level 1 setelah pengguna mengirimkan SMS sesuai dengan format yang

ditentukan maka sistem akan mulai memproses dengan menyimpan SMS pada

tabel inbox. Dari inbox akan diproses ke dalam basis data. Dalam proses

pengecekan terdapat deiapan proses. Apabila data vam* dimasukkan eocok dengan

format yang ditentukan maka hasil proses dari basis data akan dimasukkan ke
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dalam tabel outbox. Kemudian dikirimkan ke pengguna sesuai dengan infonnasi

yang dibutuhkan.

Pemesanan

Pendaftaran -
Info harga

[Inlib kamar

i ! Intlb hotel - - ••

i j ; pafiai hotel -
ijifb bdrdasar harga

, | i Info jokasi hotel -

AAAAAfff

kojnt^rmjasij Into lokasi hotel
I KjoniinnasiIpfo berdasar harga
! Koijifiim^s! Daftar hotel
iKonf rmasi Info hotel

Konfirmasi Info kamar

Konfirrriasi Info harga
Konfirmasi Pendaftaran

Konfirmasi Pejmd-saiiarj

• Sim pan SMS

Parsing SMS

- Pemesanan

Pendaftaran

-—Info harga - ••--
- -- Info kamar ;

Info hotel >

-Daftar hotel • ,' |
Info berdasar harga : • j

-Info lokasi hotel ""1

yyyy

-<— Info lokasi hotel ;

*< Info berdasai harga
^ Daftar hotel

•* --• -Info hotel •• —

•^— Info kamar '
^ - Info harga- —
-* — Pendaftaran

•* Pemesanan-

YYYY

| | ! j ' '- —Konfirmasi Pemesanan -

j L _.. --Konfirmasi Info harga— ——i
\ L • • Konfitmasi Info kamar • , j

I l Konfirmasi Infohotel -. \ j
l Konfirmasi Daftar hotel

Konfirmasi Info berdasar harga
Konfirmasi Info lokasi hotel

Kirim SMS

I

YY YYYY YY

Konfnmasi Info lokasi horel \
• -••• Konfirmasi Info berdasar harga

- ktiiifiiinasi Dafiai hotel-: '

Konfirmasi Info hotel— ; - j
—Konfirmasi Info kamar—' i j

Konfirmasi Info harga—- \
Konfirmasi Pendaftaran-1

-Konfirmasi Pemesanan-

Gambar 3.35 DFD level 1 sistem pencarian dan reservasi hotel bagian SMS

Di level ini juga dijelaskan proses admin yang terdapat enam kegiatan dalam

sistem, proses admin digunakan untuk mem.asukan data hotel, data informasi

hotel, kamar yang tersedia di hotel, data harga kamar hotel, data lokasi hotel, dan

pendaftaran menjadi anggota. Penjelasan proses admin dibahas dalam level 2

proses admin.



Fasilitas

Simpan ke tabel r

Hotel •*> Proses admin

Simnan ke tabel
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< Input data fasilitas->

-*- Input data hotel ->• Admin

< Input data mom har

Member

Gambar 3.36 DFD level 1 sistem pencarian dan reservasi hotel bagian admin

3.7.3 Data Flow Diagram level 2 Proses Parsing Pesan

Level ini menjelaskan proses 2 dari Data Flow Diagram level 1 data yang

keluar dari tabel inbox akan masuk dalam proses parsing pesan. dalam parsing ini

terdapat tabel hotel fasilitas, dan member. Pesan dari tabel inbox dengan kata

kunci yang sesuai dengan format ditentukan di dalam parsing akan langsung

diproses melalui kode program yang telah dibuat kemudian dimasukkan kedalam

tabel outbox, selanjutnya dikirim ke pengguna sesuai dengan informasi yang

dimasukkan.



Info lokasi hotel

Info berdasar harga
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Hotel harga

harga

w
Daftar hotel
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id hotel

Info hotel

alamat •

Info hotel

Id fasilitas *-

Fasilitas Info kamar
Nama fasilitas*-

Nama fasilitas

Harga Info harga

Info harga

nama •
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Balasan info lokasi hotel

Balasan info berdasar harga

Balasan daftar hotel

Y Y Y

Balasan info hotel

kinrn

Balasan info kamar

Balasan info harga

Balasan pendaftaran

Nama fasilitas Fasilitas

• Pemesanan Balasan pemesan

Gambar 3.37 DFD level 2 proses parsing pesan sistem pencarian dan

reservasi hotel dengan SMS

3.7.4 Data Flow Diagram level 2 Proses Admin

Pada level ini dijelaskan proses aliran data dari admin. Terdapat tiga proses

yaitu: update data hotel digunakan untuk menambah, edit, dan hapus nama,

alamat, telpon, handphone, dan lokasi hotel. Update data fasilitas digunakan untuk
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menambah, edit, dan hapus nama fasilitas, harga, dan jenis fasilitas. Update

member digunakan untuk menambah, edit, dan hapus data identitas, nama, alamat,

dan telpon anggota. Data yang diubah dalam sistem dimasukkan ke dalam

database berdasarkan tabel yang telah ditentukan. Admin melakukan proses

perubahan data ke dalam sistem digambarkan oleh simbol anak panah. Proses

yang terjadi dalam sistem digambarkan oleh simbol lingkaran. Data yang

dimasukkan dari admin akan ditransformasikan ke dalam database. Data yang

ditransformasikan ke database selanjutnya akan disimpan dalam sebuah tabel

penyimpanan data yang digambarkan oleh simbol dua garis sejajar

Informasi hotel-

Admin -Informasi kamar>

Informasi anggota-

Update j
data Hotel /

I Update
\ data Fasilitas •

Update
data Member

Nama •—•

Alamat •

—Telpon >

Handphone—>
Lokasi •

h Kelas 1

l—Fasilitas—I

I Harga 1

Uumlah kamar l

I Jumlah pakai I

-4- Identitas—•

•4 Nama •

•4- Alamat- •

•4 Telpon —•

Hotel

Fasilitas

Member

Gambar 3.38 DFD level 2 proses admin sistem pencarian dan reservasi hotel

dengan SMS
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3.8 Perancangan Tabel

Perancangan tabel digunakan untuk menyimpan data yang diinginkan dalam

sebuah database. Data dalam tabel dimaksudkan untuk memudahkan dalam

perancangan dan pembahasan sistem

3.8.1 Tabel hotel

Tabel hotel digunakan untuk menyimpan data-data informasi hotel. Isi dari

table hotel adalah id hotel nama alamat lokasi telp dan handphone. Id hotel

merupakan primary key yang akan berhu.hiinaa.n Henaan tahle fasilitas

I abei 3.4 fabel Hotel

Field Type Lebar Keterangan

Idjiotel BIGINT 20 Primary key

Nama VARCHAR 30

Alamat VARCHAR 50

Lokasi VARCHAR 20

Telp VARCHAR 15

Handphone VARCHAR 20

Id_hoteI : kolom ini dijadikan sebagai kolom utama yang mewakili semua kolom

yang ada dalam tabel hotel.

Nama : kolom ini bertujuan untuk menyimpan data-data nama hotel.

Alamat : kolom ini bertujuan untuk menyimpan data-data alamat hotel.

Lokasi: kolom ini bertujuan untuk menyimpan data-data lokasi hotel.
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Telp : kolom ini bertujuan untuk menyimpan data-data nomor telepon hotel.

Handphone : kolom ini bertujuan untuk menyimpan data-data handphone hotel

untuk system sms gateway.

3.8.2 Table Kamar

Table kamar digunakan untuk menyimpan data jenis kamar yang dimiliki oleh

hotel. Isi dari table kamar adalah id kamar, id hotel, kelas, harga, fasilitas, jumlah

kamar dan jumlah pakai. Tabel kamar digunakan untuk membedakan jenis kamar

yang dimiliki oleh hotel satu dengan hotel yg lainnya, harga dari masing-masing

kelas, fasilitas yang dimiliki oleh kelas, jumlah kamaryang dimiliki tiap kelas dan

juga jumlah kamar yang sedang terpakai.

Tabel 3.5 Tabel Kamar

Field Type Lebar Keterangan

iu lvaiucu BIGINT 20 lTimary tvcy

Idhotel BIGINT 20

Kelas VARCHAR 20

Harga VARCHAR 20

Fasilitas VARCHAR 100

Jumlah kamar Bigint 50

Jumlah pakai Bigint 50

Id_kamar : kolom ini dijadikan sebagai kolom utama yang mewakili semua

kolom dalam table kamar.
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Id_hotel : kolom ini bertujuan untuk berhubungan dengan table hotel.

Kelas : kolom ini bertujuan untuk menyimpan data-data kelas dari masing

masing hotel.

Harga : kolom ini bertujuan untuk menyimpan data-data har^a dari kamar.

Fasilitas : kolom ini bertujuan untuk menyimpan data-data fasilitas yang dimiliki

oleh kelas.

Jumlah kamar : kolom ini berfungsi untuk menyimpan data jumlah kamar yang

dimiliki hotel tian kelasn.va.

Jumlah pakai : kolom ini berfungsi untuk menyimpan data jumlah kamar yang

terpakai.

3.8.3 Tabel Member

Tabel member digunakan untuk menyimpan data anggota yang sudah

terdaftar. Karena untuk melakukan pemesanan harus jadi anggota terlebih dahulu

maka tiap anggota harus mampunyai id yang bersifat unik

Tabel 3.6 Tabel Member

Field Type Lebar Keteran°an

Idmember BIGINT 20 Primary key

identitas VARCHAR 20

nama VARCHAR JV

alamat VARCHAR 30

telp VARCHAR 20
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Id_member : kolom ini digunakan untuk menyimpan nomor id anggota yang

digunakan untuk melakukan pemesanan. Karena bersifat unik dan tidak boleh

sama maka dijadikan sebagai primary key.

Identitas : kolom ini bertujuan untuk menyimpan data-data identitas member.

Nama : kolom ini bertujuan untuk menyimpan data-data nama member.

Alamat: kolom ini bertujuan untuk menyimpan data-data alamat member.

Telp : kolom ini bertujuan untuk menyimpan data-data nomor telpon member.

3.8.4 Tabel SMS Masuk

Table SMS Masuk digunakan untuk nenyimpanan SMS yang masuk

kedalam table inbox

Tabel 3.7 Tabel SMS masuk

Field Type Lebar Keterangan

Idsmsmasuk BIGINT 20 Primary key

notelp VARCHAR 30

pesan VARCHAR 160

jamsms TIMESTAMP 0

Idsmsmasuk : kolom ini digunakan untuk menyimpan nomor id sms yang telah

masuk secara autoincreament.

Notelp : kolom ini bertujuan untuk menyimpan nomor telpon pengirim sms.

Pesan : kolom ini bertujuan untuk menyimpan data-data is isms.
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Jamsms : kolom ini bertujuan untuk menyimpan data tanggal dan jam sms

diterima.

3.8.5 Tabel Inbox

Tabel inbox adalah tabel. yang digunakan untuk menyimpan informasi

SMS yang diterima oleh sistem.

Tabel 3.8 Tabel inbox

Field Type Lebar Keterangan

UpdatedlnDB TIMESTAMP 0 Menyimpan informasi
tentang waktu
penginputan field ke
database

ReceivingDateTime TIMESTAMP 0 Informasi waktu

penerimaan SMS
Text TEXT 0 Isi SMS dalam format

PDU

SenderNumber VARCHAR 20 Informasi tentang
pengirim SMS

Coding ENUM 0 Tipe encoding

UDH TEXT 0

SMSCnumber

Class

VARCHAR

INTEGER

20

^lT " ~"

Nomor SMS center

TextDecoded VARCHAR 160 Isi SMS dalam format

yang sudah dapat dibaca
ID INTEGER 11 ID sms di inbox

RecipientID TEXT 0 ID penerima

Processed ENUM 0 Field sebagai penanda
apakah record sudah
diproses atau belum
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3.8.6 Tabel Outbox

Table outbox adalah tabel temporer yang selalu dicek oleh SMS gateway.

Jika ada record baru pada tabel ini, maka akan diambil dan dikirim sebagai SMS

kemudian tabel outbox akan dikosongkan kembali.

Tabel 3.9 Tabel Outbox

Field Type Lebar Keterangan

UpdatedlnDB TIMESTAMP 0 Menyimpan informasi
tentang waktu penginputan
field ke database

InsertlntoDB TIMESTAMP 0 Menyimpan - informasi
tentang waktu penginputan
field ke database

SendingDateTime TIMESTAMP 0 Informasi waktu pengiriman
SMS

Text TEXT 0 Isi SMS dalam format PDU

DestinationNumber VARCHAR 20 Nomor tujuan SMS

Coding ENUM 0 Tipe encoding

UDH TEXT 0

Class INTEGER 11

TextDecoded VARCHAR 160 Isi SMS dalam format yang
sudah dapat dibaca

ID INTEGER 11 ID SMS

Multipart ENUM 0

RelativeValidity INTEGER 11

SenderlD TEXT 0 ID pengirim SMS

SendingTimeOut TIMESTAMP 0

Deli very Report ENUM 0 Status pengiriman
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3.9 Relasi Tabel

Tabel hotel menerangkan tentang nama, alamat, lokasi, telp, dan handphone

yang ada pada setiap hotel. Tabel kamar menerangkan tentang data kamar yang

dimiliki hotel. Tabel member menerangkan data anggota yang telah terdaftar. Dari

tabel-tabel diatas dapat dibuat relasi sebagai berikut

Hotel Fasilitas

Id hotel •4

Id fasilitas
Member

nama

*•

! jId member
Idjiotel

Alamat
Namafasilitas

Identitas

Lokasi Harga
Nama

i

Telp Jenis
Alamat

Telp

I Iandphone

Gambar 3.39 Relasi Tabel

3.10 Rancangan Antarmuka

Kemudahan dalam suatu sistem menjadi tujuan utama dari perancangan sistem

pencarian dan reservasi hotel menggunakan SMS gateway berbasis delphi. Untuk

memudahkan penampilan data maka dibangun sistem GUI. Rancangan antarmuka

berupa Graphical User Interface (GUI) digunakan untuk memudahkan

pembacaan data dalam basis data. GUI berfungsi untuk menampilkan data dari

database atau menyimpan data kedalam database.
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3.10.1 Rancangan Halaman Login

Halaman admin digunakan untuk melakukan proses pengeditan, penatnbahan,

penghapusan seluruh data sistem pencarian dan pemesanan hotel. Untuk

memasuki halaman admin diharuskan melakukan login terlebih dahulu. Hal ini

dimaksudkan agar tidak sembarang pengguna melakukan perubahan data dalam

sistem basis data. Rancangan form login nampak seperti pada Gambar 3.18

Password

Masukkan Password

OK cancel

Gambar 3.40 Rancangan form login

Apabila password cocok dengan data dari query program maka aplikasi akan

diproses. Kemudian akan dilanjutkan ke halamanan utama. Halaman utama

berfungsi memuat semua informasi data yang ada dalam sistem. Sebagai admin

maka pengguna dalam hal ini administrator dapat melakukan penamhahan,

pengeditan, dan penghapusan. Script untuk melakukan proses login adalah

Var

kunci: string;
begin

if InputQuery('Password','Masukan Password',kunci) then
if kunci = 'seto' then
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begin
Application.Initialize;
Application.CreateFormfTForm I, Form1);
Application.CreateForm(TForm2, Form2);
Application.CreateForm(TForm3, Form3);
Application.CreateForm(TForm5, Form5);
Application.CreateForm(TForm6, Form6);
Application.Run;
end

else

MessageDlg('Maaf. Password Anda Salah, Program ini akan dihentikan
OK',mtError,[mbOK],0);

A

3.10.2 Halaman Utama

Apabila berhasil login maka akan langsung menuju ke halaman utama.

Dimana halaman utama merupakan halaman dari seluruh sistem admin.

Header

Selamat datang dihalaman administrator
Hotel

Fasilitas

Member

SMS

Sms test

Footer

Gambar 3.41 Rancangan halaman utama

\
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3.10.3 Halaman Hotel

1lalaman hotel berisi data nama hotel, alamat, telpon, handphone, dan lokasi.

Semua data dalam table thotel ditampilkan di halaman hotel. Implementasi

halaman hotel merupakan halaman untuk menampilkan seluruh nama hotel,

alamat, telpon, handphone, dan lokasi hotel. Pada bagian halaman ini terdapat link

untuk mencari, menambah, mengedit, dan menghapus data hotel. Program untuk

menampilkan data hotel dari dalam database adalah dengan menambahkan

komponen AdoQuery, AdoCommand, dan Data source. Komponen

AdoCommand dihubungkan dengan komponen AdoConnection dengan cara

merubah properties connection pada object inspector dalam Delphi. AdoQuery

berfungsi untuk penulisan perintah SQL untuk mengambil data dari database dan

merubah isi data dari database dengan menghubungkan AdoQuery dengan Data

Source. Sedangkan untuk menampilkan data dari database ke dalam desktop

yaitu dengan menggunakan komponen DBGrid yang dihubungkan dengan Data

Source dalam properties pada object inspector.

Hotel

Fasilitas

Member

SMS

Sms test

Header

cari

Nama Alamat Telpon handDhone Lokasi

Tambah Edit HaDus

Footer

Gambar 3.42 Rancangan halaman hotel
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3.10.4 Halaman Tambah dan Edit Hotel

Halaman tambah hotel dan edit hotel mempunyai interface yang sama.

Halaman tambah dan edit hotel berfungsi untuk menambahkan dan mengedit data

nama, alamat, telpon, handphone, dan lokasi. Implementasi halaman tambah hotel

berfungsi untuk menambah data-data hotel. Dengan memasukkan data yang

diinginkan ke dalam textbox. Seluruh data hotel yang diisikan akan dimasukkan

ke dalam database tabel thotel. Data hotel merupakan data untuk mengetahui

nama, alamat, telpon, handphone, dan lokasi hotel. Data id hotel akan terisi secara

auto increament karena id hotel harus bersifat unik. Program untuk memasukkan

data ke dalam database tabel hotel adalah;

begin

ADOC1 .CommandText:- insert into thotel

(nama,alamat,telp,handphone,lokasi) values' +
'('+quotedstr(ednama.text)+',

'+quotedstr(edalamat.text)+','

+quotedstr(edtelp.text)+','

+quotedstr(edhp.text)+7

+quotedstr(edlokasi.text)+')';

ADOC 1.execute;

end;

Perintah insert untuk menambah data ke dalam database yaitu ke table thotel,

ADOC 1.CommandText untuk menghubungkan Delphi dengan database MYSQL.

begin

ADOC 1.CommandText:= 'update thotel set '+

'nama = '+quotedstr(ednama.text)+','+

'alamat = '+quotedstr(edalamat.text)+','+

'telp = '+quotedstr(edtelp.text)+','+

'handphone ='+quotedstr(edhp.text)+','+



'lokasi ='+quotedstr(edlokasi.text)+''+

'where id_hotel= '+gidhotel;

ADOC 1.execute;

end;
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Perintah update untuk mengedit data yang ada di dalam database yaitu dalam

table thotel, ADOC I .CommandText perintah untuk menghubungkan Delphi

dengan database MYSQL.

Nama

Alamat

Telpon

Handphone

Lokasi

Simpart Keluar

Gambar 3.43 Rancangan form tambah dan edit hotel

3.10.5 Halaman kamar

Halaman kamar berisi data nama hotel, alamat, telpon, handphone, dan lokasi.

Semua data dalam table thotel ditampilkan di halaman kamar yang bertujuan

untuk memilih hotel mana yang akan di tambah atau di edit. Pada bagian halaman

ini terdapat link untuk memilih hotel, dan link untuk menambah, mengedit, dan

menghapus data fasilitas pada tombol fasilitas.
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Header

Hotel
Can

Fasilitas

Member

SMS

Nama Alamat Telpon handphone Lokasi

Sms test
Fasilitas

Footer

Gambar 3.44 Rancangan halaman kamar

3.10.6 Halaman Tambah dan Edit Kamar

Halaman tambah dan edit kamar mempunyai interface yang sama.

Halaman tambah dan edit kamar berfungsi untuk menambahkan dan mengedit

kelas, Harga, fasilitas, dan jumlah kamar.

Nama hotel

Kelas

Harga

Fasilitas

Jumlah

Simpan Hapus Batal

Keluar

Gambar 3.45 Rancangan halaman tambah dan edit kamar
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3.10.7 Halaman Member

Halaman member berisi data anggota yang telah terdaftar. Isi dari tabel

member berupa id member, no identitas, nama, alamat, telpon,. Semua data

dalam tabel member ditampilkan di halaman isi data

Header

Cari

Hotel

Isi data
Fasilitas

Member

SMS

Sms test

Footer

Gambar 3.46 Rancangan halaman member

3.10.8 Halaman SMS

Halaman sms berisi data sms yang telah masuk ke dalam database yang

bertujuan untuk memeriksa sms yang telah masuk. dan juga halaman kirim sms

yang digunakan untuk mengirimkan sms secara manual apabila ada informasi

tambahan untuk para anggota yang sudah terdaftar.
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Header

Hotel Cari

Fasilitas

Member

SMS

Sms test

Footer

Gambar 3.47 Rancangan halaman SMS

3.10.9 Halaman SMS Test

Halaman SMS test berfungsi sebagai pengganti Handphone untuk

melakukan sms yang bertujuan untuk mempermudah dan menghemat dalam

percobaan mengirimkan sms dengan format yang ada apakah terjadi eror atau

tidak.

SMS teks

Send

Sms balasan

Gambar 3.48 Rancangan halaman SMS Test
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3.11 Pemrograman Auto Reply SMS Gateway

Sistem yang dibangun merupakan Sistem Pencarian dan Reservasi Hotel

menggunakan SMS Gateway. Dimana para pengguna melakukan pencarian dan

pemesanan dengan cara mengirimkan pesan SMS ke dalam server dengan format

yang telah ditentukan. Setelah pesan diterima oleh handphone server kemudian

dari tabel inbox handphone dipindahkan ke dalam tabel inbox database sistem.

Database yang digunakan MySQL, proses pemindahan dari handphone ke dalam

sistem melalui daemon atau software Gammu. Gammu akan selalu memproses

apakah ada SMS masuk atau tidak dalam tabel inbox handphone. Jika ada maka

secara otomatis pesan akan dipindahkan ke dalam tabel inbox sistem. Dari tabel

inbox sistem kemudian pesan dalam tabel diproses dalam parsing sistem untuk

dicocokkan apakah formatnya sama atau tidak dengan format yang telah

ditentukan. Script untuk mencocokkan format adalah:

procedure TForml.Timer lTimer(Sender: TObject);
var notelp,pesan: string;
begin
ADOQA.SQL.Text:= 'select * from inbox';
ADOQA.Open;
ADOQA.First;
while not ADOQA.Eof do

begin
notelp:= ADOQA['SenderN umber'];
pesan := ADOQAf'TextDecoded'];
//baca isi sms

form6.kirimsms(notelp,form6.HasilSms(pesan,notelp));
end;

end;

Agar program dapat berjalan secara otomatis maka dibuatlah timer untuk

memeriksa sms yang telah masuk. untuk melakukan proses parsing dalam sistem.
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Dengan memberikan komponen komponen timer dan merubah properties interval

dalam object inspector menjadi 1000 ms atau 1 detik program akan melakukan

pengecekan sms tiap 1 detik. Perintah untuk mengambil data dari tabel inbox

adalah

ADOQA.SQL.Text:= 'select * from inbox';

Perintah select * merupakan mengambil semua data yang ada di dalam tabel inbox

Perintah ADOQA.SQL.Text berfungsi untuk menghubungkan penulisan query

MYSQL ke dalam Delphi.

ADOQA.Open;

perintah ADOQA.Open; berfungsi untuk mengeksekusi program.

Perintah while not ADOQA.Eof do berfungsi untuk melakukan proses looping

terus menerus tanpa berhenti selama program serveraktif karena data yang masuk

lebih dari satu dan berulang-ulang.

form6.kirimsms(notelp,form6.HasilSms(pesan,notelp));

fungsi dari query form6.kirimsms yaitu untuk memanggil perintah kirimsms yang

berada di form6 dengan variable notelp dan menjalankan perintah HasilSms.

procedure Tform6.kirimsms(notelp,isisms:string);
begin
ADOC 1.CommandText:= 'insert into outbox

(DestinationNumber,TextDecoded) values'+
'('+QuotedStr(notelp)+','+QuotedStr(isisms)+')';

ADOC 1.Execute;

end;

ADOCl.CommandText:= 'insert into outbox (DestinationNumber,TextDecoded)
values '+

'('+QuotedStr(notelp)+7+QuQtedStr(isisms)+')';
\

\

- /

/
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Perintah insert untuk menambahkan data kedalam database yaitu kedalam table

outbox yaitu dalam kolom DestinalionNumber dan TextDecoded dengan values

sebagai perintah diisikan dari data notelp dan isisms.


