
Tugas 2 Basis Data 1 (Kelas C) 
Dosen: Noor Ifada 

Topik: Sistem Informasi Penginapan 
 
Agen travel “Jalan-jalan” ingin membuat sistem informasi untuk mengelola usaha bisnisnya. Salah 
satu bidang usaha yang dikelola oleh travel adalah pemesanan fasilitas penginapan.  

Berikut adalah beberapa informasi penting: 

• Agen travel memiliki beberapa cabang di berbagai kota di pulau Jawa 

• Setiap kota tujuan diidentifikasikan dengan kode tertentu, misalnya seperti SUB untuk 
Surabaya, JKT untuk Jakarta, dan BDG untuk Bandung. 

• Penginapan yang tersedia di kota-kota tersebut diidentifikasikan dengan kode seperti 
SUB001. Kode ini merupakan kombinasi antara kode kota dan nomor urutan (di dalam satu 
kota biasanya memiliki lebih dari satu penginapan yang diorganisir oleh travel)  

• Tiap penginapan harus memiliki informasi yang lengkap seperti: nama, alamat, nomor 
telepon, email, URL dan jenis penginapan (hotel, hostel, atau guesthouse), harga menginap, 
dan jenis kamar (single atau double rooms). 

• Tiap penginapan juga menyediakan informasi mengenai kondisi sekeliling penginapan, yaitu 
mengenai jarak tempuh (berjalan kaki) untuk menuju ke beberapa tempat yang penting 
seperti pusat kota, halte bis, stasiun kereta, dan lain-lain. 

• Seorang pelanggan dapat memesan penginapan, baik untuk dirinya sendiri atau untuk 
sekelompok orang yang ikut menginap bersamanya. Masing-masing pemesanan memiliki 
kode tertentu. 

• Dalam formulir pemesanan penginapan, pelanggan harus mengisikan beberapa infomasi 
penting, yaitu penginapan yang ingin dipesan, jangka waktu pemesanan, jumlah kamar yang 
ingin dipesan, nama, jenis kelamin, tanggal lahir. 

 
Spesifikasi Tugas 2: 

1. Membuat Laporan: Rancangan basisdata (CDM dan PDM) dan RDBMS MySQL (script: DDL, 
constraint, dan populasi/records) untuk Sistem Informasi Penginapan 

2. Presentasi dan demo hasil rancangan basisdata untuk Sistem Informasi Penginapan 
 

Presentasi Dan Demo: jadwal diumumkan di weblog tanggal 2 Januari 2012 Pk 16.00 WIB 
 

Sifat Tugas: 
� Kelompok, Open-Book 
 

Spesifikasi Format Laporan: 
1. Diketik di kertas A4, margin 3 – 3 – 3 – 3 
2. Isi laporan: 

� Halaman Judul, yang memuat: Judul/Topik Tugas, Nama Mata Kuliah, Nama 
Kelompok, Anggota Kelompok (NPM dan Nama) yang memang turut mengerjakan 
tugas, Nama Dosen Pengampu, Nama Program Studi, Bulan dan Tahun Pembuatan. 

� Daftar Isi 
� Deskripsi Tugas 
� CDM 
� PDM 
� Screenshot per tabel yang berisi populasi/records 
� Lampiran: skrip basisdata (DDL & constraint) dan populasi/records 

 
Spesifikasi Pengumpulan Tugas: 

� Tanggal: 2 Januari 2012 
� Waktu: Pk 15.00 WIB 
� Dikumpulkan ke alamat email: noor.ifada@if.trunojoyo.ac.id  
� Judul/subyek email (misal untuk kelompok BD1-C1 →→→→ BD1-C1 Tugas 2) 
� File yang dikumpulkan adalah makalah dalam format PDF 
� Contoh Pemberian Nama File: BD1-C1_tugas2.pdf     

 
CATATAN: 

• Apabila terdapat rancangan basisdata yang sama dengan kelompok yang lain, maka 
nilainya akan dibagi sesuai dengan jumlah kelompok yang tugasnya sama! 


