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INTISARI



Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi didunia penginapan saat ini sangatlah cepat sehingga dibutuhkan suatu strategi agar dapat terus bersaing dengan kompetitor lain. Perkembangan ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang mendukungnya, salah satunya yaitu internet.
Untuk dapat bersaing di era sekarang ini diperlukan suatu informasi yang cepat untuk diterima oleh masyarakat, untuk itu diperlukan suatu website yang menjadi suatu media untuk menyalurkan informasi mengenai wisma. Maka dibuatlah suatu sistem berbasis web guna melakukan promosi dan pemesanan kamar pada Wisma Djoglo Yogyakarta secara online. Dengan media ini calon tamu hotel dapat memesan dengan hanya mengakses website yang telah ada tanpa harus datang ke hotel. 
Aplikasi pemesanan kamar ini dapat mempermudah user dalam melakukan pemesanan kamar, maka dari itu Wisma Djoglo Yogyakarta dapat memanfaatkan website sebagai cara atau pola baru dalam melakukan pemesanan kamar.

Kata kunci : MySQL, PHP 5, Web, 
















MOTTO


Berusahalah sebaik- baiknya pada saat ini, jangan khawatirkan apa yang akan kau hadapi besok, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan selalu memberi petunjuk.
(QS. Asy-Syu’ara [26] :62)

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang- orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat.
(QS. Al-Mujaadilah:11)

Menantang segala rintangan dan kesulitan lebih terhormat daripada mundur demi alasan keselamatan.
(Gibran)

Setiap kesalahan pasti ada jalan keluar dan kita harus bisa bangkit dari kesalahan yang kita perbuat.

Jadilah otakmu sumber cahaya untuk menyinari hatimu yang penuh dengan mutiara karena gemerlapnya akan menambahnya indah cahaya dirimu.
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