
 

 

ABSTRAK 
 
Ridho Febriono.2010.Sistem Input Data Tingkat Hunian Kamar Hotel Di BPS Kabupaten 
Purbalingga Tahun 2005 – 2009 Menggunakan Visual Basic.Tugas Akhir, Program Studi 
Statistika Terapan Dan Komputansi, FMIPA Universitas Negeri Semarang. 
Salah satu sektor yang berperan cukup penting dalam pembangunan perekonomian nasional 
adalah sektor pariwisata. Pemerintah berusaha sedemikian rupa untuk meningkatkan sektor ini, 
untuk menjadi penghasil devisa yang handal. Salah satu aset dari bidang kepariwisataan yang 
dianggap potensial adalah usaha jasa akomodasi yang terdiri dari hotel dan akomodasi lainnya, 
yaitu semua usaha yang menggunakan bangunan atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus 
disediakan, dimana setiap orang dapat menginap tampa makan, tetapi dapat memperoleh fasilitas 
lainnya dengan pembayaran.Pembangunan hotel dan jasa akomodasi lainnya di Kabupaten 
Purbalingga menunjukkan trend yang cukup meningkat. Untuk mengevaluasi hasil pembangunan 
hotel dan akomodasi lainnya diperlukan tersedianya data statistik yang akurat dan lengkap, dan 
untuk memenuhi kebutuhan data tersebut maka perlu disajikan data Tingkat Penghunian Kamar 
(TPK). Sayangnya penyajian data statistik tersebut ditingkat kabupaten belum direalisasikan, 
padahal data statistik yang berhubungan dengan akomodasi suatu wilayah sangat dibutuhkan 
oleh banyak pihak. 
Masalah pembuatan Tugas Akhir ini difokuskan pada aplikasi Microsoft Visual Basic yaitu 
bagaimana perancangan basis data tingkat hunian kamar hotel di BPS Kab. Purbalingga. 
Tujuan yang akan dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah membuat program sistem 
input data tingkat hunian kamar hotel di BPS Kab. Purbalingga, menyediakan informasi yang 
akurat tentang statistik akomodasi di Kab. Purbalingga, dan pengoptimalan teknologi untuk 
meningkatkan layanan bagi BPS Kab. Purbalingga. 
Hasil yang diharapkan dalam Tugas Akhir ini adalah penerapan Microsoft Visual Basic 6.0 
dalam pembuatan sistem input data tingkat hunian kamar hotel di BPS Kab. Purbalingga dengan 
efektif dan efisien. 
Simpulan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah berupa pemrograman perangkat lunak 
(software) yaitu sistem input data tingkat hunian kamar hotel meliputi entry data hotel, komulatif 
hotel, menu bantuan dan menu cetak dengan menggunakan bahasa pemrograman Microsoft 
Visual Basic 6.0. 
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