
MENJALANKAN PROGRAM 

 

1. Melakukan instalasi Android Studio. 

2. Melakukan instalasi Genymotion untuk menjalankan hasil dari program. 

3. Jalankan aplikasi, masuk ke halaman awal. 

 

4. Jika sudah, masuk halaman login dimana memasukkan email dan password, 

jika belum mempunyai akun maka kita klik button DAFTAR. Dan jika 

sudah memiliki akun tapi lupa password maka kita klik Lupa Password. 

 

5. Kita jalankan button Daftar dimana terdapat 2 pilihan disini antara lain 

daftar sebagai USER dan HOTEL. Disini kita masukkan identitas diri 



terlebih dahulu, dari mengisi email, password, No.KTP, Nama, Alamat, dan 

No.Telepon. 

 

6. Lalu setelah login, maka akan di bawah di halaman list hotel. Disini kita 

bisa lihat marker hotel yang ada di daerah Pati. Kita bisa masuk ke halaman  

detail user  juga.  

 

7. Di detail user disini terdapat halaman untuk melihat profil user, histori 

booking, konfirmasi pembayaran, dan logout.  



 

8. Lalu masuk ke halaman list hotel kembali, dimana jika kita klik marker-nya 

maka kita akan dibawah dihalaman detail hotel, terdapat deskripsi hotel, 

harga, falitas, dan juga foto.  

 

9. Masuk masuk ke halaman booking kamar, disini kita akan memasukkan 

data seperti tanggal masuk, tanggal keluar, jumlah pesan kamar, dan pilih 

kamar.  



 

10. Jika sudah memasukkan maka akan nampil dialog yang akan memastiskan 

data yang telah dimasukkan cocok dengan yg diisi. Jika data bener maka 

pilih setuju, dan jika data tidak sesaui maka pilih tidak. Jika kita setuju maka 

akan dibawa ke halaman kode booking sedangakan jika pilih tidak maka 

akan kembali ke halaman mengisi data kembali. 

 

11. Selanjutnya kita masuk ke halaman kode booking dimana kita 

mendapatkan kode booking. Dan disini terdapat pemberitahuan untuk 

pembayaran 24 jam dari dia booking. 



 

12. Selanjutnya kita masuk ke halaman konfirmasi pembayaran. 

 

13. Setelah itu kita masuk sebagai admin sistem dimana akan mengecek 

konfirmasi pembayaran.  

 



14. Terdapat nama dan kode booking di halaman belum di konfirmasi, maka 

jika kita klik akan di bawa ke halaman detail. Disini admin terdapat 2 

pilihan yaitu setuju dan batal. Artinya jika data yang masuk sesuai yang di 

bayarkan oleh user maka admin akan pilih setuju, dan sebaliknya jika user 

bayar tidak sesuai maka admin akan pilih tidak. 

 

15. Selanjutnya masuk ke halaman admin hotel, disini admin mendapatkan 

pesanan di kelola laporan booking. Disini terdapat kode booking, tanggal 

masuk, tanggal keluar, dan status, jika di klik maka akan di detail booking. 

Jika user sudah keluar dari hotel tersebut maka pihak admin akan pilih 

button selesai. 

 



16. Lalu masuk lagi sebagai admin sistem, disini admin sistem akan mengirim 

transaksi ke pihak hotel yang telah di pesan sebelumnya. Masuk ke 

halaman transaksi. Pilih tambah transaksi lalu akan memasukkan kode 

booking, jumlah setoran, pilih hotel ini hotel yang dipesan oleh user 

sebelumnya, dan juga tanngal kirim admin sistem. 

 

17. Selanjutnya kita masuk kembali ke halaman pendapatan milik admin hotel 

yang telah dipesan oleh user, maka akan terlihat hasil semua pendapatan 

dan juga detail juga. 

 



18. Disini saya akan menjelaskan jika user lupa password. Sebalumnya kita 

masuk halaman login dan pilih halaman lupa password. Maka akan 

muncul halaman yang akan mengisi email. 

 

19. Selajutnya kita isikan email yang lupa passwordnya, lalu kirim jika sudah 

maka admin akan mengirim kode OTP ke alamat email yang lupa 

password tersebut.  

 

20. Jika sudah mendapatkan kode OTP yang dikirim admin ke gmail. 

Selanjutnya memasukkan kode OTP ke halaman kode validasi, jika kode 

OTP valid maka akan ke halaman password baru atau memasukkan 



password baru. Jika kode OTP tidak valid maka akan di halaman kode 

validasi lagi. 

 

 


