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BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan perekonomian serta semakin banyaknya pesaing di dunia 

bisnis membuat teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan utama bagi 

perusahaan agar dapat tetap bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. 

Perusahaan yang menggunakan teknologi informasi yang baik dapat 

menghasilkan informasi dengan cepat serta mengurangi adanya kesalahan 

karena setiap transaksi yang terjadi dapat langsung diproses. Saat ini telah 

banyak perusahaan yang telah menggunakan sistem terkomputerisasi untuk

pengoperasian perusahaannya. 

Hotel Beringin yang terletak di Jalan Jendral Sudirman 160 Salatiga 

didirikan oleh Bapak Budi. Hotel tersebut mulai beroperasi sejak 1 Maret 1969. 

Pada mulanya, Hotel Beringin hanya terdiri dari 12 kamar tamu, kemudian 

seiring pertumbuhan kota Salatiga yang pesat, kamar-kamar dan fasilitas yang 

ada bertambah sesuai dengan permintaan kebutuhan. Saat ini Hotel Beringin 

berganti nama menjadi Hotel Le Beringin dengan jumlah kamar sebanyak 66.

Semakin berkembangnya Hotel Le Beringin maka dibutuhkan teknologi 

informasi yang mendukung  proses bisnis perusahaan. Pengelolaan data dan 

informasi di Hotel Le Beringin mulai dirombak dari yang sifatnya manual menjadi 

terkomputeriasai. Pengelolaan data kamar, pemesanan kamar serta transaksi 

kamar mulai dapat dikelola dengan baik dengan sistem informasi. Namun 

demikian, pihak hotel masih kesulitan untuk melakukan pengevaluasian kinerja 

dan kemajuan hotel karena banyaknya data-data pemesanan kamar serta 

transaksi yang dilakukan di Hotel Le Beringin. 

Untuk mengevaluasi kemajuan hotel maka dibutuhkan suatu teknologi 

informasi yang dapat mendukung proses bisnis dalam perusahaan yang 

berbasis mobile. Dengan teknologi yang tersedia sekarang ini memungkinkan 
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kita untuk membuat aplikasi yang mampu menyampaikan dan menerima 

informasi secara mobile, sehingga pihak hotel  (manajer) dapat memantau 

tingkat kemajuan dari Hotel Le Beringin kapanpun. 

Oleh sebab itu, pada kesempatan ini akan dibuat sebuah aplikasi yang 

berbasis mobile untuk konsumen dan manajer. Pada aplikasi ini konsumen 

dapat melihat informasi hotel, informasi kamar, melakukan pemesanan kamar 

serta memberikan feedback bagi pihak Hotel. Selain itu dengan adanya aplikasi 

mobile yang dapat diakses kapanpun manajer dapat selalu memantau tingkat 

kinerja dan kemajuan Hotel Le Beringin.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam aplikasi ini adalah 

sebagai berikut :

1. Bagaimana membangun aplikasi yang dapat digunakan oleh konsumen 

dalam melihat info fasilitas hotel, info jenis kamar dan melakukan 

pemesanan kamar menggunakan mobile device?

2. Bagaimana membangun aplikasi untuk menjawab kebutuhan perusahaan 

tentang laporan hasil pemesanan dan transaksi kamar menggunakan 

perangkat mobile ? 

3. Bagaimana manajer dapat mengevaluasi tingkat kinerja hotel ?

4. Bagaimana membangun aplikasi yang dapat mengelola data kamar, data 

konsumen, serta data member ?

5. Bagaimana cara membangun sistem yang dapat menangani masalah 

pemesanan kamar dan transaksi yang dilakukan?
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1.3 Tujuan Pembahasan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibahas tujuan dari Tugas 

Akhir aplikasi mobile Hotel Le Beringin adalah :

1. Aplikasi ini memberikan informasi mengenai fasilitas hotel, fasilitas kamar 

serta dapat melakukan pemesanan kamar melalui mobile device. 

2. Aplikasi ini memberikan informasi untuk manajer mengenai data transaksi 

dan data pemesanan kamar yang terjadi di hotel.

3. Aplikasi ini dapat bermanfaat untuk mengetahui dan memantau tingkat 

kinerja Hotel Le Beringin sehingga dapat meningkatkan kualitas hotel. 

4. Membangun aplikasi untuk admin yang dapat mengelola data kamar, 

konsumen dan member. 

5. Aplikasi front office dapat digunakan untuk menangani pemesanan kamar 

dan transaksi yang dilakukan di Hotel Le Beringin. 

1.4 Ruang Lingkup Kajian

Aplikasi yang akan dibuat memiliki batasan – batasan sebagai berikut : 

1. Batasan-batasan perangkat lunak

a. Sistem operasi : Microsoft Windows XP Professional SP 2

b. Sistem basis data : MySQL

c. Bahasa scripting : PHP,XHTML

d. Editor pemrograman : Macromedia Dreamweaver 8.0

e. Emulator : Openwave Phone Simulator V7

f. Web server : Apache

2. Batasan-batasan perangkat keras 

Server untuk pembuatan aplikasi :

a. Processor Intel Pentium III 

b. Memory 256 MB

c. Harddisk 40 GB
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Perangkat nirkabel :

a. Telepon Selular dengan kemampuan WAP, GPRS, dan micro browser

berbasis XHTML.

3. Batasan-batasan aplikasi

a. Aplikasi ini dapat diakses oleh konsumen, manajer Hotel Le Beringin, 

admin serta front office Hotel Le Beringin.

b. Aplikasi mobile ini bertujuan untuk menangani pemesanan kamar 

serta pengevaluasian kemajuan dan kinerja Hotel Le Beringin. 

c. Sekuritas aplikasi hanya sebatas login dan session saja.

d. Aplikasi ini tidak menangani proses keuangan secara keseluruhan 

karena masalah keuangan dianalisis oleh bagian lain.

e. Aplikasi ini tidak mengelola data absensi maupun gaji pegawai.

f. Aplikasi ini tidak menghasilkan laporan rugi laba.

g. Data member, dan data transaksi tidak dapat dihapus.

h. Aplikasi ini tidak menangani penambahan biaya karena kelebihan 

waktu check-out.

i. Manajer diberi kewenangan untuk menambah user aplikasi tanpa 

adanya data pegawai. 
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1.5 Sumber Data

Untuk pembuatan aplikasi mobile serta aplikasi front office untuk Hotel Le 

Beringin, sumber yang didapatkan berasal dari :

1. Wawancara

Mewawancarai wakil General Manajer  dan kepala front office yang 

bekerja di front office Hotel Le Beringin Salatiga.

2. Data Hotel

Data-data yang didapat dari hotel seperti : brosur, jadwal kerja, 

struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab posisi kerja. 

1.6 Sistematika Penyajian

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini mempunyai inti sari yang disusun 

dalam enam bab yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN membahas mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan pembahasan, ruang lingkup kajian, sumber data dan 

sistematika penyajian yang digunakan dalam pembuatan aplikasi.

BAB II KAJIAN TEORI membahas mengenai  teori – teori yang 

menunjang dan digunakan dalam pembuatan aplikasi dan laporan Tugas Akhir.

BAB III ANALISIS DAN RANCANGAN SISTEM membahas mengenai  

hasil analisis dan perancangan dari data-data yang didapat dan digunakan 

berdasarkan teori yang berhubungan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN membahas mengenai aplikasi dari hasil 

analisis dan perancangan dari hasil analisis yang telah dilakukan.  

BAB V EVALUASI membahas mengenai evaluasi dari hasil yang telah 

dicapai yang didapat dari beberapa pengguna.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN membahas mengenai kesimpulan-

kesimpuan dari aplikasi yang dibuat serta saran yang berisi masukan untuk 

proses pengembangan aplikasi di masa yang akan datang.
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ABSTRAK



	Kemajuan teknologi terutama di bidang telekomunikasi dari hari ke hari meningkat dengan pesat. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi sangat berperan dalam berbagai aspek. Dunia bisnis pun memanfaatkan teknologi informasi serta telekomunikasi untuk kemajuan perusahaannya. Banyak perusahaan yang mengembangkan proses bisnisnya melalui mobile devices.

	Melalui Tugas Akhir ini, penulis membuat sebuah aplikasi mobile yang digunakan untuk mendukung salah satu proses bisnis dari Hotel Le Beringin, yaitu pemesanan kamar, feedback konsumen serta pemantauan kinerja dan kemajuan hotel. Aplikasi ini dibuat agar konsumen dapat melihat informasi fasilitas hotel, fasilitas kamar, melakukan pemesanan kamar dan memberikan penilaian terhadap Hotel Le Beringin. Selain itu, terdapat aplikasi yang digunakan untuk manajer yang dapat memantau dan menganalisa perkembangan hotel dengan cara mengevaluasi tingkat hunian, melihat kamar terpopuler, besarnya pendapatan, banyaknya pemesanan kamar, serta mengevaluasi penilaian konsumen terhadap hotel melalui mobile. 

	Aplikasi ini dibuat menggunakan XHTML untuk mobile devices, PHP dan MySQL untuk penyimpanan data. Dalam laporan Tugas Akhir ini dibahas mengenai pembuatan aplikasi yang menangani proses pemesanan kamar, feedback konsumen, pengolahan data transaksi kamar serta pengevaluasian tingkat kinerja hotel sehingga data-data yang terkumpul dapat menjadi informasi yang berguna. 



Kata Kunci : Sistem Infomasi, mobile, Hotel Le Beringin








ABSTRACT



Advance in technology, specially in telecommunication field has increase sharply each day. It shows that technology has a huge impact in every aspects. Nowdays in business world, they use information technology and telecommunication to develop their business process through mobile devices.

	By working through this final project, author makes an mobile application that will be used to support one of the business process in Le Beringin Hotel. For examples are room booking, consumer’s feedback and to observe the hotel development. The purpose of this application is to help customer to find the information about hotel’s facilities, room’s facilities, booking room and give feedbacks about Le Beringin Hotel. Moreover, there is an application that will be usefull for manager to observe and analyse the hotel development, which is through evaluate about room, see the most popular room, income and total of room booking; as well as evaluate the feedbacks from customers through mobile.

	This application is made with XHTML for mobile devices, PHP and MySQL for data storage. In this final report will discuss about application which can handle room booking, customer’s feedback, transaction process, and evaluate hotel’s productivity level as well. Thus, all the data that has benn collected will be usefull information. 



Keyword : Information System, mobile, Hotel Le Beringin 
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BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Kemajuan perekonomian serta semakin banyaknya pesaing di dunia bisnis membuat teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan utama bagi perusahaan agar dapat tetap bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. 

Perusahaan yang menggunakan teknologi informasi yang baik dapat menghasilkan informasi dengan cepat serta mengurangi adanya kesalahan karena setiap transaksi yang terjadi dapat langsung diproses. Saat ini telah banyak perusahaan yang telah menggunakan sistem terkomputerisasi untuk pengoperasian perusahaannya. 

Hotel Beringin yang terletak di Jalan Jendral Sudirman 160 Salatiga didirikan oleh Bapak Budi. Hotel tersebut mulai beroperasi sejak 1 Maret 1969. Pada mulanya, Hotel Beringin hanya terdiri dari 12 kamar tamu, kemudian seiring pertumbuhan kota Salatiga yang pesat, kamar-kamar dan fasilitas yang ada bertambah sesuai dengan permintaan kebutuhan. Saat ini Hotel Beringin berganti nama menjadi Hotel Le Beringin dengan jumlah kamar sebanyak 66.

Semakin berkembangnya Hotel Le Beringin maka dibutuhkan teknologi informasi yang mendukung  proses bisnis perusahaan. Pengelolaan data dan informasi di Hotel Le Beringin mulai dirombak dari yang sifatnya manual menjadi terkomputeriasai. Pengelolaan data kamar, pemesanan kamar serta transaksi kamar mulai dapat dikelola dengan baik dengan sistem informasi. Namun demikian, pihak hotel masih kesulitan untuk melakukan pengevaluasian kinerja dan kemajuan hotel karena banyaknya data-data pemesanan kamar serta transaksi yang dilakukan di Hotel Le Beringin. 

Untuk mengevaluasi kemajuan hotel maka dibutuhkan suatu teknologi informasi yang dapat mendukung proses bisnis dalam perusahaan yang berbasis mobile. Dengan teknologi yang tersedia sekarang ini memungkinkan kita untuk membuat aplikasi yang mampu menyampaikan dan menerima informasi secara mobile, sehingga pihak hotel  (manajer) dapat memantau tingkat kemajuan dari Hotel Le Beringin kapanpun.  

Oleh sebab itu, pada kesempatan ini akan dibuat sebuah aplikasi yang berbasis mobile untuk konsumen dan manajer. Pada aplikasi ini konsumen dapat melihat informasi hotel, informasi kamar, melakukan pemesanan kamar serta memberikan feedback bagi pihak Hotel. Selain itu  dengan adanya aplikasi mobile yang dapat diakses kapanpun manajer dapat selalu memantau tingkat kinerja dan kemajuan Hotel Le Beringin. 



1.2 Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana membangun aplikasi yang dapat digunakan oleh konsumen  dalam melihat info fasilitas hotel, info jenis kamar dan melakukan pemesanan kamar menggunakan mobile device?

2. Bagaimana membangun aplikasi untuk menjawab kebutuhan perusahaan tentang laporan hasil pemesanan dan transaksi kamar menggunakan perangkat mobile ? 

3. Bagaimana manajer dapat mengevaluasi tingkat kinerja hotel ?

4. Bagaimana membangun aplikasi yang dapat mengelola data kamar, data konsumen, serta data member ?

5. Bagaimana cara membangun sistem yang dapat menangani masalah pemesanan kamar dan transaksi yang dilakukan?


1.3 Tujuan Pembahasan

	Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibahas tujuan dari Tugas Akhir aplikasi mobile Hotel Le Beringin adalah :

1. Aplikasi ini memberikan informasi mengenai fasilitas hotel, fasilitas kamar serta dapat melakukan pemesanan kamar melalui mobile device. 

2. Aplikasi ini memberikan informasi untuk manajer mengenai data transaksi dan data pemesanan kamar yang terjadi di hotel.

3. Aplikasi ini dapat bermanfaat untuk mengetahui dan memantau tingkat kinerja Hotel Le Beringin sehingga dapat meningkatkan kualitas hotel. 

4. Membangun aplikasi untuk admin yang dapat mengelola data kamar, konsumen dan member. 

5. Aplikasi front office dapat digunakan untuk menangani pemesanan kamar dan transaksi yang dilakukan di Hotel Le Beringin. 



1.4 Ruang Lingkup Kajian

	Aplikasi yang akan dibuat memiliki batasan – batasan sebagai berikut : 

1. Batasan-batasan perangkat lunak

a. Sistem operasi : Microsoft Windows XP Professional SP 2

b. Sistem basis data : MySQL

c. Bahasa scripting : PHP,XHTML

d. Editor pemrograman : Macromedia Dreamweaver 8.0

e. Emulator : Openwave Phone Simulator V7

f. Web server : Apache

2. Batasan-batasan perangkat keras 

Server untuk pembuatan aplikasi :

a. Processor Intel Pentium III 

b. Memory 256 MB

c. Harddisk 40 GB




Perangkat nirkabel :

a. Telepon Selular dengan kemampuan WAP, GPRS, dan micro browser  berbasis XHTML.

3. Batasan-batasan aplikasi

a. Aplikasi ini dapat diakses oleh konsumen, manajer Hotel Le Beringin, admin serta front office Hotel Le Beringin.

b. Aplikasi mobile ini bertujuan untuk menangani pemesanan kamar serta pengevaluasian kemajuan dan kinerja Hotel Le Beringin. 

c. Sekuritas aplikasi hanya sebatas login dan session saja.

d. Aplikasi ini tidak menangani proses keuangan secara keseluruhan karena masalah keuangan dianalisis oleh bagian lain.

e. Aplikasi ini tidak mengelola data absensi maupun gaji pegawai.

f. Aplikasi ini tidak menghasilkan laporan rugi laba.

g. Data member, dan data transaksi tidak dapat dihapus.

h. Aplikasi ini tidak menangani penambahan biaya karena kelebihan waktu check-out.

i. Manajer diberi kewenangan untuk menambah user aplikasi tanpa adanya data pegawai. 


1.5 Sumber Data

	Untuk pembuatan aplikasi mobile serta aplikasi front office untuk Hotel Le Beringin, sumber yang didapatkan berasal dari :

1. Wawancara

Mewawancarai wakil General Manajer  dan kepala front office yang bekerja di front office Hotel Le Beringin Salatiga.

2. Data Hotel

Data-data yang didapat dari hotel seperti : brosur, jadwal kerja, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab posisi kerja. 



1.6 Sistematika Penyajian

	Penulisan Laporan Tugas Akhir ini mempunyai inti sari yang disusun dalam enam bab yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan pembahasan, ruang lingkup kajian, sumber data dan sistematika penyajian yang digunakan dalam pembuatan aplikasi.

BAB II KAJIAN TEORI membahas mengenai  teori – teori yang menunjang dan digunakan dalam pembuatan aplikasi dan laporan Tugas Akhir.

BAB III ANALISIS DAN RANCANGAN SISTEM membahas mengenai  hasil analisis dan perancangan dari data-data yang didapat dan digunakan berdasarkan teori yang berhubungan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN membahas mengenai aplikasi dari hasil analisis dan perancangan dari hasil analisis yang telah dilakukan.  

BAB V EVALUASI membahas mengenai evaluasi dari hasil yang telah dicapai yang didapat dari beberapa pengguna.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN membahas mengenai kesimpulan-kesimpuan dari aplikasi yang dibuat serta saran yang berisi masukan untuk proses pengembangan aplikasi di masa yang akan datang.
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BAB II KAJIAN TEORI



2.1 Sistem Informasi

Sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Informasi adalah kumpulan data yang diolah, dianalisis serta ditampilkan dalam bentuk tertentu sehingga mempunyai nilai tambah dalam kegunaan bagi para pemakainya. Jadi, sistem Informasi didefinisikan sebagai seperangkat elemen yang bekerja sama dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengawasan, analisis, dan visualisasi dalam organisasi. Suatu sistem informasi memiliki tiga elemen yang utama, yaitu :

1. Menerima data sebagai masukkan. 

2. Memproses data dengan melakukan perhitungan dan penggabungan data.

3. Memperoleh informasi sebagai keluaran atau output.

Prinsip ini berlaku baik untuk sistem informasi yang dilakukan secara manual maupun otomatis. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sistem informasi memproses data dan kemudian mengubahnya menjadi informasi (Suteja,2005).



2.2 Flowchart

Flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Flowchart meerupakan cara penyajian dari suatu algoritma. 

Tujuan Utama dari penggunaan flowchart adalah untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah secara sederhana, terurai rapid an jelas dengan menggunakan simbol-simbol yang standar. Tahap penyelesaian masalah yang disajikan harus jelas, sederhana efektif dan tepat. (http://irma14.blogspot.com/2008/10/flowchart.html)

Dalam penulisan flowchart dikenal dua model, yaitu Sistem Flowchart dan Program Flowchart

a) System flowchart, merupakan diagram alir yang menggambarkan suatu sistem peralatan komputer yang digunakan dalam proses pengolahan data serta hubungan antar peralatan tersebut. Sistem ini tidak digunakan untuk menggambarkan urutan langkah untuk memecahkan masalah, tetapi hanya untuk menggambarkan prosedur dalam sistem yang dibentuk. 

b) Program flowchart, adalah diagram alir yang menggambarkan urutan logika dari suatu prosedur pemecahan masalah. Berikut ini adalah gambar dari simbol-simbol standar yang digunakan pada program Flowchart.





Gambar 1 Simbol Flowchart

http://atra.blog.telkomspeedy.com/2008/11/30/algoritma-dan-flow-chart/




2.3 DFD (Data Flow Diagram)

 	DFD adalah suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem dimana data disimpan proses apa yang menghasilkan data tersebut.

	DFD sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir atau dimana data tersebut akan disimpan. (http://www.ilkom.unsri.ac.id/dosen/hartini/materi/VIII_DFD.pdf)

	DFD merupakan alat yang digunakan pada metodologi pengembangan sistem yang terstruktur. Kelebihan utama pendekatan aliran data, yaitu :  

1. Kebebasan dari menjalankan implementasi teknis sistem.

2. Pemahaman lebih jauh mengenai keterkaitan satu sama lain dalam sistem dan subsistem.

3. Mengkomunikasikan pengetahuan sistem yang ada dengan pengguna melalui diagram aliran data.

4. Menganalisis sistem yang diajukan untuk menentukan apakah data-data dan proses yang diperlukan sudah ditetapkan. 

5. Dapat digunakan sebagai latihan yang bermanfaat bagi penganalisis, sehingga bisa memahami dengan lebih baik keterkaitan satu sama lain dalam sistem dan subsistem. 

6.  Membedakan sistem dari lingkungannya dengan menempatkan batas-batasnya. 

7. Dapat digunakan sebagai suatu perangkat untuk berinteraksi dengan pengguna.

8. Memungkinkan penganalisis menggambarkan setiap komponen yang digunakan dalam diagram. 




DFD terdiri dari context diagram dan diagram rinci (DFD Levelled). Context diagram berfungsi memetakan model lingkungan (menggambarkan hubungan antara entitas luar, masukan dan keluaran sistem), yang direpresentasikan dengan lingkaran tunggal yang mewakili keseluruhan sistem. DFD levelled menggambarkan sistem sebagai jaringan kerja antara fungsi yang berhubungan satu sama lain dengan aliran dan penyimpanan data, model ini hanya memodelkan sistem dari sudut pandang fungsi. 

Dalam DFD levelled akan terjadi penurunan level dimana dalam penurunan level yang lebih rendah harus mampu merepresentasikan proses tersebut ke dalam spesifikasi proses yang jelas. Jadi dalam DFD levelled bisa dimulai dari DFD level 0 kemudian turun ke DFD level 1 dan seterusnya. Setiap penurunan hanya dilakukan bila perlu. Aliran data yang masuk dan keluar pada suatu proses di level x harus berhubungan dengan aliran data yang masuk dan keluar pada level x+1 yang mendefinisikan proses pada level x tersebut. Proses yang tidak dapat diturunkan/dirinci lagi dikatakan primitif secara fungsional dan disebut sebagai proses primitif.



2.3.1 Simbol dalam DFD 

Simbol-simbol yang digunakan dalam DFD dapat dilihat pada tabel di bawah ini 



Tabel I Simbol DFD

(http://www.ilkom.unsri.ac.id/dosen/hartini/materi/VIII_DFD.pdf)

		Gane/Sarson

		Yourdon/De Marco

		Keterangan



		EntitasEksternal 



		Entitas Eksternal 



		Entitas eksternal, dapat berupa orang/unit terkait yang berinteraksi dengan sistem tetapi diluar sistem



		Proses 











		Proses 



		Orang, unit yang mempergunakan atau melakukan transformasi data. Komponen fisik tidak diidentifikasikan. 



		Aliran data 







		Aliran data 



		Aliran data dengan arah khusus dari sumber ke tujuan 



		



		

		Penyimpanan data atau tempat data direfer oleh proses.







2.3.2 Aturan dalam DFD 

Dalam penggambaran DFD, ada beberapa peraturan yang harus diperhatikan sehingga dalam penggambarannya tidak terjadi kesalahan, aturan tersebut yaitu 

1. Antar entitas tidak diijinkan terjadi hubungan atau relasi. 

2. Tidak boleh ada aliran data antara entitas eksternal dengan data store.

3. Untuk alasan kerapian (menghindari aliran data yang bersilangan), entitas eksternal atau data store boleh digambar beberapa kali dengan tanda khusus, misalnya diberi nomor.

4. Satu aliran data boleh mengalirkan beberapa paket data.

5. Bentuk anak panah aliran data boleh bervariasi.

6. Semua objek harus mempunyai nama.

7. Aliran data selalu diawali atau diakhiri dengan proses.

8. Semua aliran data harus mempunyai tanda arah.

9. Jumlah proses tidak lebih dari sembilan proses dalam sistem, jika melebihi maka sebaiknya dikelompokkan beberapa proses yang bekerja bersama-sama didalam suatu subsistem.



2.3.3 Petunjuk Pembuatan DFD 

Ada beberapa petunjuk yang dapat digunakan dalam pembuatan DFD, yaitu sebagai berikut : 

1. Penamaan yang jelas 

a. Setiap entitas diberi nama yang sesuai dengan suatu kata benda. 

b. Nama aliran data dalam kata benda karena menunjukkan seseorang, tempat atau sesuatu. 

c. Proses diberi nama menggunakan format kata kerja - kata sifat - kata benda untuk proses-proses yang rinci. 

d. Penyimpanan data diberi nama dengan suatu kata benda. 

2. Memberi nomor pada proses 

a. Nomor yang diberikan pada proses tidak harus menjadi nomor urut. 

b. Penomoran dimaksudkan sebagai identifikasi proses dan memudahkan penurunan (level yang lebih rendah) ke proses berikutnya. 

c. Untuk proses primitif selain diberi nomor juga diberi tanda khusus (biasanya tanda *) untuk menyatakan bahwa proses tersebut tidak dirinci lagi 

3.  Penggambaran kembali 

a. Ukuran dan bentuk lingkaran tetap sama 

b. Panah yang melengkung dan lurus tidak jadi masalah. 

4. Hindari proses yang mempunyai masukan tetapi tidak mempunyai keluaran begitu juga sebaliknya hindari proses yang mempunyai keluaran tetapi tidak mempunyai masukan

. 

2.4 Process Specification (PSpec)

PSpec ini digunakan untuk mendeskripsikan proses yang terjadi pada level paling rendah dalam sebuah DFD. Semua proses dalam DFD yang tidak dapat dipecah lagi harus didefinisikan dalam PSpec. Aliran data masuk (input) dan keluar (output) dalam DFD dan hubungan ke data store harus sesuai dan relevan dalam PSpec. Setiap elemen data dalam PSpec harus nama dari aliran data atau data store atau komponen dalam kamus data untuk suatu aliran data atau data store yang berhubungan dalam DFD. (www.ilkom.unsri.ac.is/dosen /hartini/materi/ VIII_DFD.pdf)

	Syarat dari PSpec yaitu :

1. Dapat diverifikasi oleh pemakai dan penganalisa sistem, sebagai user dan penganalisis mengetahui isi dari proses.

2. Mampu berkomunikasi secara efektif dari pemakai yang bervariasi. Umumnya para analisis membuat PSpec dengan bahasa Inggris.

3. PSpec dibuat ada yang sampai pada algoritma, tetapi yang penting adalah memudahkan dalam pengimplementasian. Untuk membuat hasil PSpec yang bagus perlu didukung konstruksi.

Isi dari PSpec antara lain :

1. Nomer proses merupakan nomer setiap proses dari DFD

2. Nama proses merupakan nama proses dari DFD

3. Deskripsi proses merupakan keterangan dari nama proses

4. Masukan / input merupakan masukkan yang digunakan untuk melakukan proses. 

5. Keluaran / output merupakan keluaran yang dihasilkan dari proses yang dilakukan

6. Logika proses merupakan jalan atau alur dari proses yang dijalankan.



2.5 Kamus Data

Kamus data merupakan tempat penyimpanan definisi dari aliran-aliran data dan proses-proses dalam sebuah sistem informasi. Kamus data ini memuat informasi tentang nama database/tabel, deskripsi, struktur data serta tipe data untuk masing-masing data. (http://setia.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files /6070/Modul_KamusData.pdf.)

Dengan menggunakan kamus data, analis sistem dapat mendefinisikan data yang mengalir di sistem dengan lengkap. Kamus data dibuat pada tahap analisis sistem dan digunakan baik pada tahap analisis maupun pada tahap perancangan sistem

Kamus data mempunyai beberapa notasi yang digunakan untuk menunjukkan informasi-informasi tambahan, notasi-notasi itu antara lain : 

Tabel II Notasi Kamus Data

		Notasi

		Arti



		=

		Terdiri dari, terbentuk dari, sama dengan



		+

		Dan



		( )

		Optional



		{ }

		Iterasi atau pengulangan



		[ ]

		Pilih satu dari beberapa alternatif (pilihan)



		* *

		Komentar



		|

		Pemisah dalam bentuk [ ]







(www.ilkom.unsri.ac.is/dosen/hartini/materi/VIII_DFD.pdf)












Semua aliran data dalam DFD dan semua penyimpanan data harus didefinisikan dalam kamus data. Semua elemen data dan semua elemen data store harus terlihat dalam aliran data pada DFD. Jumlah Kamus Data harus sesuai dengan jumlah aliran data pada DFD level terakhir. 

Isi pada kamus data antara lain :

1. Nama data merupakan nama database atau tabelnya

2. Deskripsi data merupakan uraian singkat dari database atau tabel tersebut.

3. Struktur data berisi data fields yang ada dalam database atau tabel tersebut.

4. Isi data berisi elemen-elemen dan struktur dengan menggunakan notasi-notasi dalam kamus data.

5. Tipe data dan ukuran record berisi ukuran dan tipe dari elemen-elemen yang ada dalam database atau tabel tersebut. 



Tabel III Contoh Kamus Data

http://setia.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files /6070/Modul_KamusData.pdf.

		NAMA DATA

		Menu



		DESKRIPSI

		Data Menu yang akan ditampilkan ke user



		ISI DATA

		@id

		{ 0-9}



		

		menu

		{ a - z |A-Z}



		

		page

		{ a - z |.|}



		TIPE DATA DAN UKURAN RECORD

		@id

		int



		

		menu

		varchar(50)



		

		page

		varchar(50)



		STRUKTUR DATA

		MENU = @id +menu + page










2.6 Basis Data

Entity Relationship Diagram (ERD), merupakan penggambaran komponen himpunan entitas apa saja yang ingin dilibatkan dalam sebuah basis data, dan bagaimana hubungan yang terjadi diantara objek-objek tersebut. 

Entity adalah obyek yang dapat dibedakan dalam dunia nyata. Entity set adalah kumpulan dari entitas yang sejenis. Entity set dapat berupa : (http://www.d_ikasari.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/8758/Materi+

6.doc)

1. Obyek secara fisik seperti rumah, kendaraan, peralatan. 

2. Obyek secara konsep seperti pekerjaan, perusahaan, rencana. 





Gambar 2 Relationship Set

(http://www.d_ikasari.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/8758/Materi+6.doc)

	Atribut adalah karakteristik dari entitas atau relasi yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau relasi tersebut. Nilai atribut merupakan suatu data aktual atau informasi yang disimpan pada suatu atribut di dalam suatu entitas atau relasi. Jenis-jenis atribut antara lain :

1. Key adalah atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entitas secara unik.

2. Atribut Simple / atribut sederhana adalah atribut yang bernilai tunggal.




3. Atribut Multivalue / atribut bernilai banyak adalah atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitas.



Gambar 3 Atribut Multivalue

((http://www.d_ikasari.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/8758/Materi+6.doc)



4. Atribut Komposit adalah suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu. 



Gambar 4 Atribut Komposit

(http://www.d_ikasari.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/8758/Materi+6.doc)





5. Atribut Derivatif adalah suatu atribut yang dihasilkan dari atribut lain.



Gambar 5 Atribut Derivatif

(http://www.d_ikasari.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/8758/Materi+6.doc)






	Relationship adalah hubungan yang terjadi di antara satu atau lebih entitas. Relationship set adalah kumpulan relationship yang sejenis. Derajat dari relasi menjelaskan jumlah entitas yang berpartisipasi dalam suatu relasi. 

1. Derajat satu (Unary Degree)



Gambar 6 Derajat Satu

(http://www.d_ikasari.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/8758/Materi+6.doc)



2.  Derajat dua (Binary Degree)



Gambar 7 Derajat Dua

(http://www.d_ikasari.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/8758/Materi+6.doc)



3.  Derajat tiga (Termary Degree)

      

Gambar 8 Derajat Tiga

(http://www.d_ikasari.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/8758/Materi+6.doc)






Cardinality Ratio Constraint menjelaskan batasan jumlah keterhubungan satu entitas dengan entitas lainnya. Ada pula beberapa jenis Cardinality Ratio antara lain : 

a. 1 : 1 berarti setiap elemen dari entitas A dapat berhubungan dengan maksimal satu elemen dari entitas B, demikian juga sebaliknya.



Gambar 9 Hubungan 1 ke 1

(http://www.d_ikasari.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/8758/Materi+6.doc)



b. 1  : N / N : 1 berarti etiap elemen dari entitas A dapat berhubungan dengan banyak elemen dari entitas B, sebaliknya setiap elemen dari entitas B dapat berhubungan dengan maksimal satu elemen dari entitas A.



Gambar 10 Hubungan 1 ke banyak

(http://www.d_ikasari.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/8758/Materi+6.doc)



c. M : N berarti setiap elemen dari entitas A dapat berhubungan dengan banyak elemen dari entitas B, begitu juga sebaliknya.

















Gambar 11 Hubungan banyak ke banyak

(http://www.d_ikasari.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/8758/Materi+6.doc)



Participation Constraint menjelaskan tentang keberadaan suatu entitas tergantung pada hubungan dengan entitas lain. Terdapat dua macam Participation Constraint yaitu :

1. Partisipasi total (total participation) dimana keberadaan suatu entitas tergantung pada  hubungannya dengan entitas lain.



Gambar 12 Partisipasi Total

(http://www.d_ikasari.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/8758/Materi+6.doc)



2. Partisipasi sebagian (partial participation) dimana keberadaan suatu entitas tidak tergantung pada hubungannya dengan entitas lain. 



Gambar 13 Partisipasi Sebagian

(http://www.d_ikasari.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/8758/Materi+6.doc)

Entitas lemah adalah suatu entitas dimana keberadaan dari entitas tersebut tergantung dari keberadaan entitas lain. Entitas yang merupakan induknya disebut identifying owner dan relasinya disebut identifying relationship. Entitas lemah selalu mempunyai total participation constraint dengan identidying owner. 



Gambar 14 Entitas Lemah

(http://www.d_ikasari.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/8758/Materi+6.doc)



Simbol-simbol yang ada di ERD antara lain :

Tabel IV Simbol ERD

(http://www.d_ikasari.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/8758/Materi+6.doc)

		Notasi

		Arti



		



		entitas



		



		Entitas lemah



		



		relasi



		



		Identifying relationship



		



		atribut



		



		Atribut primary key



		



		Atribut bernilai banyak



		



		Atribut komposit



		



		Atribut derivatif







2.7 Web Server Apache

Apache adalah nama web server yang dibuat berbasiskan kode sumber dan ide-ide yang ada pada web server leluhurnya, yaitu web server NCSA. 

Sesuai namanya, web server NCSA dibuat oleh National Center for Supercomputing Applications. Tidak seperti poryek leluhurnya yang dibiayai oleh pemerintah Amerika, web server Apache dikembangkan oleh sekelompok programmer yang bekerja tanpa dibayar oleh siapapun. (www.ilmukomputer.org/2007/03/28/apache-web-server) 

	Apache adalah web server yang kompak, modular, mengikuti standar protokol HTTP, dan tentu saja sangat digemari. Kesimpulan ini bisa didapatkan dari jumlah pengguna yang jauh melebihi para pesaingnya. Sesuai hasil survei yang dilakukan oleh Netcraft, pada bulan Januari 2005 saja jumlahnya tidak kurang dari 68% pangsa web server yang berjalan di Internet. Ini berarti jika semua web server selain Apache digabung, masih belum bisa mengalahkan jumlah Apache. Saat ini ada dua versi Apache yang bisa dipakai untuk server produksi, yaitu versi mayor 2.0 dan versi mayor 1.3. Anda bisa menggunakan salah satu dari keduanya. 

2.8 MySQL

MySQL adalah sebuah server database SQL multiuser dan multi-threaded. MySQL dibuat oleh TcX dan telah dipercaya mengelola sistem dengan 40 buah database. Database dibuat untuk keperluan sistem database yang cepat, handal dan mudah digunakan. (Dubois,2005)

Sistem database MySQL memiliki sistem keamanan dengan tiga verifikasi yaitu username, password, dan host. Verifikasi host memungkinkan untuk membuka keamanan di localhost, tetapi tertutup bagi host lain. Sistem keamanan ini ada di dalam database MySQL. MySQL mempunyai beberapa kelebihan, antara lain :

1. Portability

MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, Mac OS X Server, Solaris, dan lain-lain.

2. Open Source

MySQL didistribusikan secara open source (gratis), di bawah lisensi General Public License sehingga dapat digunakan secara cuma-cuma.

3. Multiuser

MySQL dapat digunakan oleh beberapa user dalam waktu yang masalah atau konflik.




4. Performance tuning

MySQL memiliki kecepatan yang menakjubkan dalam menangani query sederhana, dengan kata lain dapat memproses lebih banyak SQL per satuan waktu.

5. Security

MySQL memiliki beberapa lapisan sekuritas seperti level subnetmask, nama host, dan izin akses user dengan sistem perizinan yang mendetail serta password terenkripsi.

6. Skala dan batasan

MySQL mampu menangani database dalam skala besar, dengan jumlah record lebih dari 50 juta. 

7. Conectivity

MySQL dapat melakukan koneksi dengan klien menggunakan protocol TCP IP, Unix soket (UNIX), atau NamedPipes(NT).

2.9 XAMPP

XAMPP adalah perangkat lunak yang merupakan kompilasi dari beberapa program untuk menjalankan fungsinya sebagai server yang berdiri sendiri, yang terdiri atas program Apache HTTP Server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl (Nugroho,2008). XAMPP adalah nama yang merupakan singkatan dari X(empat sistem operasi apapun), Apache, MySQL, PHP, dan Perl. 



Gambar 15 XAMPP



2.10 Openwave Phone Simulator V7

	Openwave Phone Simulator V7 merupakan salah satu mobile phone simulator berbasis PC. Simulator ini memiliki Openwave Mobile Browser dan Openwave Messaging Client, juga dapat digunakan untuk menguji layanan yang menggunakan XHTML MP 1.0 dengan CSS. Simulator ini juga dapat digunakan untuk menguji WML dan WAP. (www.developer.openwave.com)

Mobile phone simulator memungkinkan developer yang membuat aplikasi untuk mobile devices. Perangkat ini dapat menguji aplikasi pada perangkat non-mobile, khususnya personal PC. Selain itu, phone simulator juga membantu mengurangi biaya penggunaan WAP selama pengujian aplikasi



Gambar 16 Openwave Simulator V7



2.11 Wireless Application Protocol (WAP)

Teknologi WAP (Wireless Application Protocol) merupakan sebuah metode untuk menghadirkan halaman web ke dalam layar ponsel (handphone). Dengan begitu, maka bentuk informasi dari sebuah instansi tidak harus ditampilkan dengan metode web yang hanya dapat diakses melalui browser akan tetapi dapat ditampilkan dalam bentuk WAP. (http://www.ittelkom.ac.id/library/index.php?view=article&catid=17%3Asistem-komunikasi-bergerak&id=403%3Awireless-application-protocol wap&option =com_content&Itemid=15) 

Terdapat tiga bagian utama dalam akses WAP yaitu perangkat wireless yang mendukung WAP, WAP Gateway sebagai perantara, dan web server sebagai sumber dokumen. Dokumen yang berada dalam web server dapat berupa dokumen html ataupun WML (Wireless Markup Language). Dokumen WML sebelum dibaca melalui browser WAP, diterjemahkan terlebih dahulu oleh gateway agar content yang ada dapat disesuaikan dengan perangkat WAP. 



2.12 Macromedia Dreamweaver 8.0

Macromedia Dreamweaver adalah sebuah HTML editor yang digunakan untuk mendesain secara visual dan mengelola situs web maupun halaman web. Dreamweaver menyertakan banyak tools untuk kode-kode dalam halaman web beserta fasilitas-fasilitasnya, antara lain : Referensi HTML, CSS dan Javascript, PHP, XML.  Dreamweaver juga dilengkapi kemampuan yang memudahkan kita untuk mengelola keseluruhan elemen yang ada dalam situs. Selain itu dreamweaver dapat melakukan evaluasi situs dengan melakukan pengecekan broken link, kompatibilitas browser, maupun perkiraan waktu download halaman web. (http://blog.re.or.id/macromedia-dreamweaver-mx-web-editor.htm)





Gambar 17 Macromedia Dreamweaver



2.13 PHP (PHP HyperText PreProcessor)

 PHP secara resmi merupakan kependekan dari HyperText PreProcessor, yang merupakan bahasa script server side yang disisipkan pada HTML. PHP juga mendukung untuk berkomunikasi dengan layanan yang lain menggunakan protocol IMAP, SNMP, NNTP,POP3,HTTP,dan lain-lain(Sidik,2006)	

		PHP merupakan sebuah bahasa scripting yang terpasang pada HTML. Sebagian besar sintaks mirip dengan bahasa C, Java dan Perl, ditambah beberapa fungsi PHP yang spesifik. Tujuan utama bahasa PHP adalah untuk memungkinkan perancang website menulis halaman website dinamik dengan cepat. 

		Halaman web umumnya disusun dari kode-kode HTML yang disimpan ke dalam sebuah file. File ini akan dikirimkan oleh server ke browser, kemudian browser menerjemahkan kode tersebut sehingga menghasilkan suatu tampilan yang baik. Berbeda dengan program PHP, program ini harus diterjemahkan terlebih dahulu oleh webserver sehingga menghasilkan kode HTML yang dikirimkan ke browser sehingga dapat ditampilkan. 

		Setiap program PHP disebut dengan script. Script PHP selalu diawali dengan tag <? Kemudian diakhiri dengan tag ?>. Setiap baris perintah harus diakhiri menggunakan tanda titik koma(;). PHP mendukung teknik pemrograman berorientasi objek (Object Oriented Programming), yang diimplementasi dengan menggunakan kelas (class). 

Fungsi atau method yang dibuat khusus untuk memproses data yang ada dalam suatu objek class, maka fungsi tersebut harus didefinisikan di dalam deklarasi objek. Variabel yang digunakan dalam fungsi tersebut hanya berlaku dalam lingkup fungsi (Nugroho,2008).

PHP dapat berjalan di berbagai sistem operasi seperti Windows 98/NT/XP, UNIX/LINUX, Solaris maupun Macintosh. PHP merupakan perangkat lunak yang open source yang dapat diunduh dari situs resminya yaitu http://www.php.net. Beberapa fungsi mysql yang ada dalam php:

a. mysql_connect

Untuk membuat koneksi dengan database.

b. mysql_select_db

Untuk memilih database.

c. mysql_fetch_assoc

Untuk mengambil nilai dari hasil query.

d. mysql_fetch_row

Untuk mengambil nilai dari hasil query.

e. mysql_fetch_array

Untuk mengambil nilai dari hasil query.

f.    mysql_num_rows

Untuk menghitung jumlah baris yang dihasilkan

g. mysql_query

Untuk menuliskan perintah query.

h. mysql_error

Untuk memberikan pesan error pada database.



2.14 XHTML (Extensible HyperText Markup Language	

XHTML merupakan singkatan dari Extensible Hipertext Markup Language. Bahasa ini dibuat oleh W3C (World Wide Web Consorium) yang digunakan untuk menggantikan kedudukan HTML. Namun sebenarnya XHTML merupakan gabungan dari HTML dan XML. XHTML, merupakan standar bahasa hypertext yang dispesialisasikan untuk mobile devices. Tujuannya adalah agar bahasa tersebut dapat digunakan untuk berbagai aplikasi secara luas dan tidak terbatas pada platform tertentu. (http://edwardgr.wordpress.com/2009/01/20/mencoba-memahami-xhtml/) 

Agar tervalidasi sebagai XHTML, maka dokumen harus memiliki Document Type Definition (DTD), ada beberapa jenis DTD antara lain :

1. Strict doctype declaration : mengontrol seluruh layout dan format sebuah halaman web melalui css.

2.  Transitional, transitional doctype declaration : menggunakan sebagian besar tag-tag html untuk layouting halaman web.

3. Frames / frameset declaration : mendukung penggunaan frame pada halaman web. 



2.15 Test Case (Pengujian)

Pengujian adalah proses menjalankan dan mengevaluasi sebuah perangkat lunak secara manual maupun otomatis untuk menguji apakah perangkat lunak sudah memenuhi persyaratan atau belum untuk menentukan perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sebenarnya. (http://rekayasaperangkat.blogspot.com/2008/12/introduction-testing-implementation.html)

	Tujuan dari pengujian adalah menilai apakah perangkat lunak yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan pemakai. Membuat dokumentasi hasil pengujian yang menginformasikan kesesuaian perangkat lunak yang diuji dengan spesifikasi yang telah ditentukan. 

1. Tahap-tahap dari pengujian yaitu :Menentukan apa yang akan diukur melalui pengujian dan bagaimana pengujian tersebut akan dilaksanakan.

2. Setelah itu, bangun suatu kasus uji (test case), yaitu sekumpulan data atau situasi yang akan digunakan dalam pengujian

3. Tentukan hasil yang diharapkan atau hasil sebenarnya.

4. Jalankan kasus pengujian dan bandingkan hasil pengujian dan hasil yang diharapkan/ 




BAB III ANALISIS DAN RANCANGAN SISTEM



3.1 Proses Bisnis

Sebelum adanya aplikasi mobile, Hotel Le Beringin melakukan pemesanan kamar, transaksi serta pengevaluasian kinerja hotel secara manual. Berikut ini merupakan proses bisnis yang terjadi di Hotel Le Beringin :



1. Proses Pemesanan Kamar

Untuk melakukan pemesan kamar, maka konsumen datang ke front office untuk melakukan pemesanan kamar atau transaksi. Front office akan menanyakan kamar yang diinginkan tamu untuk dipesan. Setelah konsumen memilih kamar yang diinginkan untuk dipesan serta menentukan tanggal konsumen akan menginap, front office melakukan pengecekan kamar yang diinginkan oleh konsumen. Bila kamar tidak tersedia atau telah dipesan, maka konsumen akan memilih kamar yang lain atau membatalkan pemesanan, tetapi apabila kamar yang diinginkan oleh konsumen tersedia maka front office mengkonfirmasi kepada tamu bahwa kamar tersedia dan meminta data konsumen untuk dicatat. Konsumen memberikan uang muka kepada front office sebagai tanda jadi bahwa kamar telah dipesan. Setelah front office mencatat data konsumen, data kamar dan jumlah uang muka yang diberikan konsumen, front office memberikan nomer pemesanan yang akan ditunjukkan pada waktu konsumen akan check in. 



2. Proses Evaluasi Kemajuan dan Kinerja Hotel





Kepala front office mengecek data transaksi yang terjadi di Hotel Le Beringin. Setelah dilakukan pengecekkan, kepala front office mencatat laporan pendapatan, laporan pemesanan kamar serta laporan transaksi yang terjadi 
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untuk diberikan kepada manajer. Manajer menerima laporan-laporan tersebut untuk mengevaluasi tingkat kinerja dan kemajuan hotel. 

	Berikut ini merupakan penggambaran dari proses bisnis pemesanan kamar yang terjadi di Hotel Le Beringin sebelum adanya aplikasi pemesanan kamar melalui mobile  



Gambar 18 Flowchart Pemesanan Kamar






Berikut ini merupakan penggambaran dari proses bisnis mengenai pengevaluasian kinerja hotel yang terjadi di Hotel Le Beringin sebelum adanya aplikasi pemesanan kamar melalui mobile  



Gambar 19 Flowchart Evaluasi Hotel




3.2 Arsitektur Sistem

Aplikasi Hotel Le Beringin yang memiliki empat pengguna yaitu konsumen, manajer, admin serta front office. Aplikasi ini dibagi menjadi dua bagian yaitu aplikasi mobile yang digunakan oleh konsumen serta manajer dan aplikasi front office yang digunakan oleh admin dan front office. Untuk mengoperasikan aplikasi Hotel Le Beringin ini, manajer, admin serta front office harus melakukan proses login terlebih dahulu.



Gambar 20 Proses Bisnis



Keterangan :

a. Aplikasi mobile untuk konsumen

1. Konsumen masuk ke dalam aplikasi mobile Hotel Le Beringin.

2. Konsumen memilih menu yang diinginkan

3. Konsumen dapat melihat fasilitas yang tersedia di Hotel Le Beringin dengan memilih menu fasilitas hotel. 

4. Konsumen dapat melihat jenis kamar yang tersedia di Hotel Le Beringin dengan memilih menu fasilitas kamar. 



5. Konsumen dapat melakukan pemesanan kamar via mobile dengan cara memilih menu pesan kamar

6. Konsumen dapat melihat pemesanan kamar yang dilakukan dengan mengisi nomer reservasi dan nama depan konsumen.

7. Konsumen dapat memberikan feedback atau penilaian terhadap pihak hotel dengan memilih menu feedback konsumen. 

b. Aplikasi mobile untuk manajer

1. Manajer memasukkan username dan password kemudian melakukan prose login ke dalam sistem.

2. Manajer dapat menambah jumlah user yang dapat menggunakan aplikasi dengan memilih menu daftar pengguna.

3. Manajer dapat melihat kamar yang paling popular (paling banyak dihuni) dengan memilih menu kamar terpopuler

4. Manajer dapat melihat jumlah kamar yang check-in pada periode terentu dengan memilih menu laporan kamar check-in

5. Manajer dapat membandingkan tingkat hunian kamar pada tahun tertentu dengan memilih menu laporan perbandingan tingkat hunian kamar.

6. Manajer dapat melihat harga rata-rata kamar pada waktu tertentu dengan memilih menu laporan average room rate.

7. Manajer dapat melihat jumlah pesanan kamar dan jumlah deposit yang dihasilkan dari pemesanan kamar dengan memilih menu pemesanan kamar.

8. Manajer dapat melihat konsumen yang melakukan total pembayaran transaksi paling banyak dengan memilih menu top 10 konsumen. 

9. Manajer dapat melihat total pendapatan yang dihasilkan pada periode waktu tertentu dengan memilih menu laporan omset transaksi. 

10. Manajer dapat membandingkan pencapaian target yang diinginkan dengan jumlah pendapatan yang dihasilkan dengan memilih menu evaluasi target dan hasil hunian.

11. Manajer dapat memantau dan meningkatkan kualitas hotel dengan mengevaluasi feedback yang telah diisi oleh konsumen dengan memilih menu evaluasi feedback konsumen. 

12. Manajer melakukan proses log-out untuk keluar dari sistem.

c. Aplikasi front office untuk admin dan front office

1. Admin dan front office melakukan proses login untuk masuk ke dalam sistem

2. Admin dan front office masuk ke dalam aplikasi front office Hotel Le Beringin.

3. Admin mempunyai hak akses keseluruhan sistem aplikasi

4. Admin dapat menambah, mengubah dan menghapus data yang diinginkan seperti data kamar, data travel, data produk dan lain-lain

5. Front office mempunyai hak akses untuk menambah dan mengubah data pemesanan serta data transaksi yang dilakukan konsumen.

6. Admin dan front office melakukan proses log-out untuk keluar dari sistem.  

3.3 ERD (Entity Relationship Diagram)

Penjabaran Entity Replationship Diagram dari sistem aplikasi Hotel Le Beringin. Berikut ini merupakan keseluruhan database yang digunakan untuk membuat sistem aplikasi pada Hotel Le Beringin. Tabel yang digunakan untuk aplikasi mobile serta aplikasi front office antara lain : tabel pegawai, tabel user, tabel konsumen, tabel member, tabel travel, tabel booking, tabel dtl_booking, tabel transaksi, tabel dtl_trns, tabel jenis, tabel kamar, tabel produk, tabel dtl_jns dan tabel feedback. Sedangkan tabel yang tidak disebutkan merupakan tabel yang digunakan untuk membuat aplikasi website.
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Gambar 21 ERD



3.4 Tabel Relasi

a. Tabel pegawai

		Nama field

		Tipe data

		Keterangan



		Id_pegawai

		Integer(10)

		Primary key dari tabel pegawai



		nama_peg

		Varchar(50)

		Nama dari pegawai



		alamat_peg

		Varchar(100)

		Alamat dari pegawai



		telp_peg

		Varchar(50)

		Telepon dari pegawai







b. Tabel user

		Nama field

		Tipe data

		Keterangan



		Username 

		Varchar(20)

		Nama user sebagai primary key dari tabel user



		Password

		Varchar(50)

		Kunci yang digunakan untuk proses login



		Role

		Varchar(50)

		Hak akses yang digunakan untuk membedakan antara manajer, admin dan front office



		Id_pegawai

		Integer(10)

		Foreign key dari tabel pegawai







c. Tabel konsumen

		Nama field

		Tipe data

		Keterangan



		Id_konsumen

		Integer(10)

		Primary key dari tabel konsumen 



		Nama_perusahaan

		Varchar(50)

		Nama perusahaan dari konsumen (jika ada)



		Nama_depan

		Varchar(50)

		Nama depan dari konsumen



		Nama_tengah

		Varchar(50)

		Nama tengah dari konsumen 



		Nama_belakang

		Varchar(50)

		Nama belakang dari konsumen



		Alamat

		Varchar(100)

		Alamat dari konsumen



		Kota

		Varchar(50)

		Kota dari konsumen



		Propinsi

		Varchar(50)

		Propinsi dari konsumen



		Negara

		Varchar(50)

		Negara dari konsumen 



		No_ktp

		Varchar(50)

		Nomer KTP atau data diri konsumen



		Telp_1

		Varchar(50)

		Telepon konsumen



		Telp_2

		Varchar(50)

		Telepon alternatif konsumen



		Email

		Varchar(50)

		Email dari konsumen



		Id_member

		Integer(10)

		Foreign key dari tabel member







d. Tabel member

		Nama field

		Tipe data

		Keterangan



		Id_member

		Integer(10)

		Primary key dari tabel member 



		Jns

		Varchar(50)

		Nama member atau perusahaan



		Disc

		Varchar(10)

		Discount yang diberikan untuk member



		Status

		Varchar(10)

		Status dari member 







e. Tabel travel

		Nama field

		Tipe data

		Keterangan



		Id_travel

		Integer(10)

		Primary key untuk tabel travel 



		Nama

		Varchar(50)

		Nama travel



		Alamat

		Varchar(100)

		Alamat travel



		Kota

		Varchar(50)

		Kota tempat travel 



		Propinsi

		Varchar(50)

		Propinsi travel



		Negara

		Varchar(50)

		Negara dari travel



		Kode_pos

		Varchar(50)

		Kode pos dari travel



		Email

		Varchar(50)

		Email travel



		Telp

		Varchar(50)

		Telepon dari travel



		Fax

		Varchar(50)

		Nomer fax travel







f. Tabel booking

		Nama field

		Tipe data

		Keterangan



		Id_booking

		Integer(10)

		Primary key untuk tabel booking 



		Tgl_booking

		Datetime

		Tanggal pada saat pemesanan kamar dilakukan



		Total_harga

		Varchar(50)

		Total harga dari pemesanan kamar



		Dp

		Varchar(50)

		Uang muka yang diberikan oleh konsumen 



		Sisa

		Varchar(50)

		Sisa yang harus dibayar



		Status

		Varchar(50)

		Status pembayaran



		Source

		Varchar(10)

		Asal pemesanan kamar yang digunakan untuk membedakan antara pemesanan melalui front office, website atau mobile



		Id_travel

		Integer(10)

		Foreign key dari tabel travel



		Id_konsumen

		Integer(10)

		Foreign key dari tabel konsumen










g. Tabel dtl_booking

		Nama field

		Tipe data

		Keterangan



		Id_dtl_booking

		Integer(10)

		Primary key untuk tabel dtl_booking 



		Qty

		Varchar(10)

		Banyaknya dtl_jenis yang dipilih



		Tgl_masuk

		Datetime

		Tanggal konsumen check-in



		Tgl_keluar

		Datetime

		Tanggal konsumen chek-out 



		Lama

		Varchar(10)

		Lama konsumen menginap



		Harga_total

		Varchar(50)

		Total harga kamar yang dipesan



		Id_booking

		Integer(10)

		Foreign key dari tabel booking



		Id_jenis

		Integer(10)

		Foreign key dari tabel jenis



		No_kamar

		Integer(10)

		Foreign key dari tabel kamar



		Id_dtl_jenis

		Integer(10)

		Foreign key dari tabel dtl_jenis







h. Tabel transaksi

		Nama field

		Tipe data

		Keterangan



		Id_transaksi

		Integer(10)

		Primary key untuk tabel transaksi 



		Total_harga

		Datetime

		Total harga dari seluruh transaksi



		Dp

		Varchar(50)

		Uang muka yang diberikan konsumen



		Persen_disc

		Varchar(50)

		Discount yang diberikan dalam bentuk persen



		Total_disc

		Varchar(50)

		Total discount yang diberikan dalam bentuk rupiah



		Grand_total

		Varchar(50)

		Total harga yang harus dibayar oleh konsumen



		Sisa

		Varchar(50)

		Sisa keuangan yang harus dibayar oleh konsumen



		Status

		Varchar(10)

		Status pembayaran (hutang atau lunas)



		Id_konsumen

		Integer(10)

		Foreign key dari tabel konsumen



		Id_booking

		Integer(10)

		Foreign key dari tabel booking







i. Tabel dtl_trns

		Nama field

		Tipe data

		Keterangan



		Id_jdtl_transaksi

		Integer(10)

		Primary key untuk tabel dtl_transaksi 



		Tgl_masuk

		Datetime

		Tanggal konsumen check-in



		Tgl_keluar

		Datetime

		Tanggal konsumen chek-out 



		Lama

		Varchar(10)

		Lama konsumen menginap



		Harga_total

		Varchar(50)

		Total harga kamar yang dipesan



		Id_transaksi

		Integer(10)

		Foreign key dari tabel transaksi



		Id_jenis

		Integer(10)

		Foreign key dari tabel jenis



		No_kamar

		Integer(10)

		Foreign key dari tabel kamar



		Id_dtl_jenis

		Integer(10)

		Foreign key dari tabel dtl_jenis










j. Tabel jenis

		Nama field

		Tipe data

		Keterangan



		Id_jenis

		Integer(10)

		Primary key dari tabel jenis



		Nama_kmr

		Varchar(50)

		Nama kamar



		Harga_kmr

		Varchar(10)

		Harga kamar



		Keterangan

		Varchar(250)

		Keterangan kamar 







k. Tabel kamar

		Nama field

		Tipe data

		Keterangan



		No_kamar

		Integer(10)

		Primary key dari tabel kamar



		Jenis_kasur

		Varchar(50)

		Jenis kasur



		Id_jenis

		Integer(10)

		Foreign key dari tabel jenis







l. Tabel produk

		Nama field

		Tipe data

		Keterangan



		Id_produk

		Integer(10)

		Primary key dari tabel produk



		Nama

		Varchar(50)

		Nama produk



		Harga_item

		Varchar(50)

		Harga produk



		Keterangan

		Varchar(250)

		Keterangan produk







m. Tabel dtl_jns

		Nama field

		Tipe data

		Keterangan



		Id_dtl_jenis

		Integer(10)

		Primary key dari tabel dtl_jns



		Qty

		Varchar(10)

		Banyaknya produk yang ada



		Keterangan

		Varchar(250)

		Keterangan detail jenis



		Id_jenis

		Integer(10)

		Foreign key dari tabel jenis



		Id_produk

		Integer(10)

		Foreign key dari tabel produk










n. Tabel feedback

		Nama field

		Tipe data

		Keterangan



		Id_feedback

		Integer(10)

		Primary key dari tabel feedback



		Kebersihan

		Varchar(50)

		Penilaian kebersihan



		Kenyamanan

		Varchar(50)

		Penilaian kenyamanan



		Kerapihan

		Varchar(50)

		Penilaian kerapihan



		Ketenangan

		Varchar(50)

		Penilaian ketenangan



		Service

		Varchar(50)

		Penilaian service



		Makanan

		Varchar(50)

		Penilaian makanan



		Keamanan

		Varchar(50)

		Penilaian keamanan



		Id_transaksi

		Integer(10)

		Foreign key dari tabel transaksi












3.5 DFD (Data Flow Diagram)

3.5.1 Context Diagram

          Berikut ini adalah gambar DFD dari Level 0 (Context Diagram) untuk sistem aplikasi pemesanan kamar serta pengevaluasian kinerja hotel secara mobile dan aplikasi front office Hotel Le Beringin



Gambar 22 Context Diagram

 




3.5.2 DFD Level 1

DFD ini adalah penjabaran dari keseluruhan proses sistem aplikasi pemesanan kamar serta pengevaluasian kinerja hotel secara mobile serta aplikasi front office Hotel Le Beringin.



Gambar 23 DFD Level 1


3.5.3 DFD Level2 Proses Pengelolaan Transaksi Konsumen 

Berikut ini merupakan penajabaran dari proses transaksi konsumen dari sistem aplikasi pemesanan kamar melalui mobile devices



Gambar 24 DFD Level 2 Proses Pengelolaan Transaksi Konsumen

 




3.5.4 DFD Level 2 Proses Pengevaluasian Kamar

Berikut ini penjabaran dari proses pemilihan menu manajer dari sistem aplikasi pemesanan kamar dan kinerja Hotel Le Beringin via mobile:



Gambar 25 DFD Level 2 Proses Menu Manajer

3.5.5 DFD Level 2 Proses Pengelolaan Menu Front Office 

Berikut ini penjabaran dari proses pengelolaan menu front office pada aplikasi front office Hotel Le Beringin : 








Gambar 26 DFD Level 2 Proses Menu Pegawai




3.5.6 DFD Level 3 Proses 1.2 Proses Transaksi Pemesanan Kamar

Berikut ini penjabaran dari proses transaksi pemesanan kamar yang dilakukan oleh konsumen pada sistem pemesanan kamar secara mobile : 



Gambar 27 DFD Level 3 Proses Transaksi Pemesanan Kamar

 




3.5.7 DFD Level 3 Proses 2.6 Pengelolaan Pemesanan Kamar

Berikut ini penjabaran dari proses pengelolaan pemesanan kamar dari sistem aplikasi pengevaluasian kinerja hotel melalui mobile devices. 



Gambar 28 DFD Level 3 Proses Pengelolaan Pemesanan Kamar

 


3.5.8  DFD Level 3 Proses 3.1 Pengelolaan Data Pegawai

Berikut ini merupakan penjabaran dari proses pengelolaan data pegawai untuk sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin 





Gambar 29 DFD Level 3 Proses Mengelola Data Pegawai






3.5.9 DFD Level 3 Proses 3.2 Pengelolaan Data Pengguna

Berikut ini merupakan penjabaran dari proses pengelolaan data pengguna untuk sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin 



Gambar 30 DFD Level 3 Proses Pengelolaan Data Pengguna

 




3.5.10  DFD Level 3 Proses 3.3 Pengelolaan Data Konsumen

Berikut ini merupakan penjabaran dari proses pengelolaan data konsumen untuk sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin



Gambar 31 DFD Level 3 Proses Pengelolaan Data Konsumen

 




3.5.11 DFD Level 3 Proses 3.4 Pengelolaan Data Member

Berikut ini merupakan penjabaran dari proses pengelolaan data member untuk sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin



Gambar 32 DFD Level 3 Proses Pengelolaan Data Member




3.5.12   DFD Level 3 Proses 3.5 Pengelolaan Data Travel

Berikut ini merupakan penjabaran dari pengelolaan data travel yang ada pada aplikasi front office Hotel Le Beringin.



Gambar 33 DFD Level 3 Proses Pengelolaan Data Travel




3.5.13  DFD Level 3 Proses 3.6 Pengelolaan Data Booking

Berikut ini merupakan penjabaran dari proses pengelolaan data booking yang terjadi pada aplikasi front office Hotel Le Beringin.



Gambar 34 DFD Level 3 Proses Pengelolaan Data Booking

 




3.5.14  DFD Level 3 Proses 3.7 Pengelolaan Data Transaksi

Berikut ini merupakan penjabaran dari pengelolaan data transaksi yang terjadi pada aplikasi front office Hotel Le Beringin.



Gambar 35 DFD Level 3 Pengelolaan Data Transaksi




3.5.15  DFD Level 3 Proses 3.8 Pengelolaan Data Jenis Kamar

Berikut ini merupakan penjabaran dari pengelolaan data jenis kamar yang ada pada aplikasi front office Hotel Le Beringin.



Gambar 36 DFD Level 3 Pengelolaan Data Jenis Kamar

 








3.5.16  DFD Level 3 Proses 3.9 Pengelolaan Data Detail Jenis Kamar

Berikut ini merupakan penjabaran dari pengelolaan data detail jenis kamar yang ada pada aplikasi front office Hotel Le Beringin



Gambar 37 DFD Level 3  Pengelolaan Data Detail Jenis Kamar




3.5.17 DFD Level 3 Proses 3.10 Pengelolaan Data Kamar 

Berikut ini merupakan penjabaran dari pengelolaan data kamar yang ada pada aplikasi front office Hotel Le Beringin.



Gambar 38 DFD Level 3 Pengelolaan Data Kamar

 




3.5.18  DFD Level 3 Proses 3.11 Pengelolaan Data Produk 

Berikut ini merupakan penjabaran dari pengelolaan data produk yang ada pada aplikasi front office Hotel Le Beringin.



Gambar 39 DFD Level 3 Pengelolaan Data Produk




3.6 Kamus Data

Berikut ini merupakan isi dan keterangan dari kamus data sistem aplikasi Hotel Le Beringin 

Tabel V Kamus Data Pegawai

		Nama Data

		pegawai



		Deskripsi

		Data pegawai yang bekerja di Hotel Le Beringin   



		Struktur Data

		pegawai = @id_pegawai + nama_peg + alamat_peg + telp_peg



		Isi Data

		@id_pegawai = {0-9}

nama_peg = {A-Z|a-z| |}

alamat_peg = {A-Z|a-z|0..9| |}

telepon_peg = {0-9}



		Tipe Data dan Ukuran Record

		@id_pegawai = integer

nama_peg  = varchar(50)

alamat_peg = varchar(100)

telepon_peg = varchar(50)







Tabel VI Kamus Data User

		Nama Data

		user



		Deskripsi

		Data user yang telah terdaftar untuk aplikasi



		Struktur Data

		user = @username + id_pegawai + password + role



		Isi Data

		@username = {A-Z|a-z}

id_pegawai = {0-9}

password = {A-Z|a-z|0-9}

role = {A-Z|a-z}



		Tipe Data dan Ukuran Record

		@username = varchar(20)

id_pegawai = integer

password = varchar(50)

role = varchar(50)





Tabel VII Kamus Data Konsumen

		Nama Data

		konsumen



		Deskripsi

		Data konsumen atau tamu yang diinput untuk proses transaksi. 



		Struktur Data

		konsumen = @id_konsumen + id_member  nama_perusahaan + nama_depan + nama_tengah + nama_belakang + alamat + kota + propinsi + negara + ktp + telp_1 + telp_2 + email



		Isi Data

		@id_konsumen = {0-9}

id_member = {0-9}

nama_perusahaan =  {A-Z|a-z|0..9| |}

nama_depan = {A-Z|a-z}

nama_tengah = {A-Z|a-z}

nama_belakang = {A-Z|a-z}

alamat = {A-Z|a-z|0..9| |}

kota = {A-Z|a-z}

propinsi = {A-Z|a-z| |}

negara = {A-Z|a-z| |}

ktp = { 0..9|.|}

telp_1 = {0-9}

telp_2 = {0-9}

email = {A-Z|a-z|0..9|}



		Tipe Data dan Ukuran Record

		@id_konsumen = integer

id_member = integer

nama_perusahaan =  varchar(50)

nama_depan = varchar(50)

nama_tengah = varchar(50)

nama_belakang = varchar(50)

alamat = varchar(100)

kota = varchar(50)

propinsi = varchar(50)

negara = varchar(50) 

ktp = varchar(50)

telp_1 = varchar(50)

telp_2 = varchar(50)

email = varchar(50)







Tabel VIII Kamus Data Member

		Nama Data

		member



		Deskripsi

		Data member yang telah terdaftar



		Struktur Data

		member = @id_member + jns + disc + status



		Isi Data

		@id_member = {0-9}

jns = {A-Z|a-z|0..9|}

disc = {0-9}

status = {a-z} 



		Tipe Data dan Ukuran Record

		@id_member = integer

jns = varchar(50)

discount = varchar(10)

status = varchar(10)










Tabel IX Kamus Data Travel

		Nama Data

		travel



		Deskripsi

		Data travel yang telah terdaftar   



		Struktur Data

		travel = @id_travel + nama + alamat + kota + propinsi + negara + kode_pos + email + telp 
+ fax + disc



		Isi Data

		@id_travel = {0-9}

nama = {A-Z|a-z| |}

alamat = {A-Z|a-z|0..9| |}

kota = {A-Z|a-z| |}

propinsi = {A-Z|a-z| |}

negara = {A-Z|a-z| |}

kode_pos = {0-9}

email = propinsi = {A-Z|a-z|}

telp = {0-9}

fax = {0-9}

disc = {0-9}



		Tipe Data dan Ukuran Record

		@id_travel = integer

nama = varchar(50)

alamat = varchar(100)

kota = varchar(50)

propinsi = varchar(50)

negara = varchar(50)

kode_pos = varchar(50)

email = propinsi = varchar(50)

telp = varchar(50)

fax = varchar(50)

disc = varchar(10)








Tabel X Kamus Data Booking

		Nama Data

		booking



		Deskripsi

		Data pemesanan kamar dan keterangannya   



		Struktur Data

		booking = @id_booking + id_travel + id_konsumen + tgl_booking + total_harga + dp + sisa + status



		Isi Data

		@id_booking = {0-9}

id_travel = {0-9}

id_konsumen = {0-9}

tgl_booking = tanggal+bulan+tahun

total_harga = {0-9}

dp = {0-9}

sisa = {0-9}

source = {A-Z|a-z}

status = {A-Z|a-z|}



		Tipe Data dan Ukuran Record

		@id_booking = integer

id_travel = integer

id_konsumen = integer

tgl_booking = datetime

total_harga = varchar(50)

dp = varchar(50)

sisa = varchar(50)

source = varchar(50)

status = varchar(10)










Tabel XI Kamus Data Detail Booking

		Nama Data

		dtl_booking



		Deskripsi

		Data detail booking kamar dan keterangannya   



		Struktur Data

		booking = @id_dtl_booking + id_transaksi + id_jenis + id_kamar + id_dtl_jenis + qty + tgl_masuk + tgl_keluar + lama + harga_total + status



		Isi Data

		@id_dtl_booking = {0-9}

id_transaksi = {0-9}

id_jenis = {0-9}

id_kamar = {0-9}

id_dtl_jenis = {0-9}

qty = {0-9}

tgl_masuk = tanggal+bulan+tahun

tgl_keluar = tanggal+bulan+tahun

lama = {0-9}

harga_total = {0-9}

status = {A-Z|a-z|}



		Tipe Data dan Ukuran Record

		@id_dtl_booking = integer

Id_transaksi = integer

Id_jenis = integer

Id_kamar = integer

Id_dtl_jenis = integer

qty = varchar(10)

tgl_masuk = datetime

tgl_keluar = datetime

lama = varchar(10)

harga_total = varchar(50)

status = varchar(10)








Tabel XII Kamus Data Transaksi

		Nama Data

		transaksi



		Deskripsi

		Data transaksi yang telah terjadi dan akan diproses



		Struktur Data

		transaksi = @id_transaksi + id_konsumen + id_booking + total_harga + dp + persen_disc + total_disc + grand_total + status 



		Isi Data

		@id_transaksi = {0-9}

id_konsumen = {0-9}

id_booking = {0-9}

total_harga = {0-9}

dp = {0-9}

persen_disc = {0-9}

total_disc = {0-9}

grand_total = {0-9}

status = {A-Z|a-z|}



		Tipe Data dan Ukuran Record

		@id_transaksi = integer

id_konsumen = integer

id_booking = integer

total_harga = varchar(50)

dp = varchar(50)

persen_disc = varchar(50)

total_disc = varchar(50)

grand_total = integer(11)

status = varchar(10)










Tabel XIII Kamus Data Detail Transaksi

		Nama Data

		dtl_trns



		Deskripsi

		Data detail transaksi yang dilakukan oleh konsumen.



		Struktur Data

		dtl_trns = @id_dtl_transaksi + id_transaksi + no_kamar + id_dtl_jenis + id_jenis + keterangan + qty + tgl_masuk + tgl_keluar + lama + harga_total + status



		Isi Data

		@id_dtl_transaksi = {0-9}

id_transaksi = {0-9}

no_kamar = {0-9}

id_dtl_jenis = {0-9} 

id_jenis = {0-9}

keterangan = {A-Z|a-z|} 

qty = {0-9}

tgl_masuk = tanggal+bulan+tahun

tgl_keluar = tanggal+bulan+tahun

lama = {0-9}

harga_total = {0-9}

status = {A-Z|a-z|}



		Tipe Data dan Ukuran Record

		@id_dtl_transaksi = integer

id_transaksi = integer

no_kamar = integer

id_dtl_jenis = integer

id_jenis = integer

qty = varchar(10)

tgl_masuk = datetime

tgl_keluar = datetime 

lama = varchar(10)

harga_total = varchar(50)

status = varchar(10)





Tabel XIV Kamus Data Jenis

		Nama Data

		jenis



		Deskripsi

		Data jenis kamar yang ada di Hotel Le Beringin



		Struktur Data

		jenis = @id_jenis + nama_kmr + harga_kmr + keterangan



		Isi Data

		@id_jenis = {0-9}

nama_kmr = {A-Z|a-z}

harga_kmr = {0-9}

keterangan = { A-Z|a-z|0..9| |}



		Tipe Data dan Ukuran Record

		@id_jns = integer

nama_kmr = varchar(50)

harga_kmr = varchar(10)

keterangan = varchar(250)







Tabel XV Kamus Data Detail Jenis 

		Nama Data

		detail_jenis



		Deskripsi

		Data produk yang ada pada setiap kamar



		Struktur Data

		detail_jenis = @id_dtl_jenis + id_jenis + nama_kmr + id_produk + nama + qty + keterangan 



		Isi Data

		@id_dtl_jenis = {0-9}

id_jenis = {0-9}

nama_kmr {A-Z|a-z|}

id_produk = {0-9}

nama = {A-Z|a-z|}

qty = {0-9}

keterangan = { A-Z|a-z|0..9| |}



		Tipe Data dan Ukuran Record

		@id_dtl_jenis = integer

id_jenis = integer

nama_kmr = varchar(50)

id_produk = integer

nama = varchar(50)

qty = varchar(10)

keterangan = varchar(250)







Tabel XVI Kamus Data Kamar

		Nama Data

		kamar



		Deskripsi

		Data nomer kamar dan keterangannya.   



		Struktur Data

		kamar = @no_kamar + id_jenis + nama_kamar +  jenis_kasur + status



		Isi Data

		@no_kamar = {0-9}

id_jenis = {0-9}

nama_kamar = {A-Z|a-z}

jenis_kasur = {A-Z|a-z}

status = {A-Z|a-z}



		Tipe Data dan Ukuran Record

		@no_kamar = integer

id_jenis = integer

nama_kamar = varchar(50)

jenis_kasur = varchar(50)

status = varchar(10)










Tabel XVII Kamus Data Produk

		Nama Data

		produk



		Deskripsi

		Data produk yang ada di Hotel Le Beringin   



		Struktur Data

		produk = @id_produk + nama + harga_item + keterangan



		Isi Data

		@id_produk = {0-9}

nama = {A-Z|a-z}

harga_item = {0-9}

keterangan = {A-Z|a-z|0..9| |}



		Tipe Data dan Ukuran Record

		@id_produk = integer

nama = varchar(50)

harga_item = varchar(50)

keterangan = varchar(250)







Tabel XVIII Kamus Data Feedback

		Nama Data

		feedback



		Deskripsi

		Data feedback dari konsumen   



		Struktur Data

		Feedback = @id_feedback + id_transaksi + kebersihan + kenyamanan + kerapihan + ketenangan + service + makanan + keamanan



		Isi Data

		@id_feedback = {0-9}

Id_transaksi = {0-9}

kebersihan = {0-9}

kenyamanan = {0-9}

kerapihan = {0-9}

ketengangan = {0-9}

service = {0-9}

makanan = {0-9}

keamanan = {0-9}



		Tipe Data dan Ukuran Record

		@id_feedback = integer(11)

id_transaksi = integer(11)

kebersihan = varchar(50)

kenyamanan = varchar(50)

kerapihan = varchar(50)

ketengangan = varchar(50)

service = varchar(50)

makanan = varchar(50)

keamanan = varchar(50)







3.7 PSPEC

Berikut ini merupakan daftar PSPEC dari sistem aplikasi Hotel Le Beringin yang akan dibuat : 

Tabel XIX PSPEC Melihat Jenis dan Fasilitas Kamar

		Nomor Proses

		1.1



		Nama Proses

		Melihat jenis dan fasilitas kamar 



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk melihat jenis kamar beserta fasilitas dari kamar yang tersedia di Hotel Le Beringin



		Input

		Nama kamar



		Output

		Info balikan berupa nama kamar dan harga kamar dari nama kamar yang telah dipilih



		Logika

		 IF nama kamar telah dipilih oleh konsumen

THEN tampilkan nama kamar, fasilitas kamar dan harga kamar yang diambil dari tabel jenis










Tabel XX PSPEC Menambah Pemesanan Kamar

		Nomor Proses

		1.2.1



		Nama Proses

		Menambah pemesanan kamar



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan oleh konsumen untuk  melakukan pemesanan kamar melalui mobile 



		Input

		Data pemesanan kamar



		Output

		Info balikan berupa data pemesanan kamar yang dilakukan oleh konsumen



		Logika

		1. IF konsumen telah mengisi tanggal check-in, tanggal check out, jenis kamar dan banyaknya kamar yang akan dipesan

THEN sistem akan mengecek kamar yang diinginkan berdasarkan tanggal yang diisi ke dalam tabel booking dan tabel dtl_booking.

2. Sistem melakukan pengecekan ke dalam tabel kamar dan tabel dtl_booking

IF jumlah kamar yang diinginkan tidak tersedia 

THEN sistem akan menampilkan pesan error  mengenai jumlah kamar yang tersedia.

3. Jika kamar tersedia, konsumen wajib mengisi data konsumen.

4. Sistem mengambil data yang telah dipilih oleh konsumen dan memasukkan data-data tersebut ke dalam tabel konsumen, tabel booking dan tabel dtl_booking

5. Sistem menampilkan nomer booking dan memberikan konfirmasi bahwa pemesanan kamar telah berhasil. 







Tabel XXI PSPEC Lihat Booking

		Nomor Proses

		1.2.2



		Nama Proses

		Melihat Pemesanan Kamar



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan melihat data pemesanan kamar yang telah dipesan oleh konsumen



		Input

		Data lihat kamar 



		Output

		Info lihat kamar



		Logika

		1. Sistem mengecek data lihat kamar yang dimasukkan oleh konsumen pada tabel booking dan tabel konsumen

2. IF data lihat kamar yang dimasukkan cocok dengan tabel booking 

THEN sistem menampilkan data pemesanan kamar yang diambil dari tabel dtl_booking 







Tabel XXII PSPEC Proses Pengelolaan Feedback

		Nomor Proses

		1.3



		Nama Proses

		Proses Pengelolaan Feedback



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan konsumen untuk memberikan penilaian tentang Hotel Le Beringin. 



		Input

		Data penilaian



		Output

		Info penilaian



		Logika

		1. Sistem mengecek data penilaian yang dimasukkan oleh konsumen pada tabel transaksi dan tabel konsumen

2. IF data penilaian yang dimasukkan cocok dengan tabel transaksi THEN sistem menampilkan form feedback yang diisi oleh konsumen dan disimpan ke tabel feedback.





Tabel XXIII PSPEC Menambah User Aplikasi

		Nomor Proses

		2.1



		Nama Proses

		Menambah user aplikasi



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk menambah pengguna dari aplikasi mobile maupun front office 



		Input

		Username, password dan role



		Output

		Info user



		Logika

		1. Manajer mengisi username, password, dan role.

2. Sistem mengecek username di tabel user untuk menghindari duplikasi data.

3. IF username tidak ada di dalam tabel user

THEN data username, password, dan role dimasukkan ke dalam tabel user.







Tabel XXIV PSPEC Melihat Presentase Kamar Paling Populer

		Nomor Proses

		2.2



		Nama Proses

		Melihat presentase kamar paling populer



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk melihat kamar mana yang paling banyak diminati oleh konsumen.  



		Input

		tgl_masuk, tgl_keluar



		Output

		Info kamar terpopuler



		Logika

		1. Manajer mengisi data tanggal yang diinginkan untuk di cek ke dalam tabel dtl_trns

2. IF data tanggal telah terisi dengan benar THEN sistem menampilkan presentase tiap jenis kamar dari tabel dtl_trns berdasarkan data tanggal yang dari masukan manajer.  





Tabel XXV PSPEC Melihat Kamar Check-In

		Nomor Proses

		2.3



		Nama Proses

		Melihat kamar check in



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk melihat banyaknya tamu yang menginap di hotel pada tanggal tertentu. 



		Input

		tgl_masuk, tgl_keluar



		Output

		Info kamar check in



		Logika

		1. Manajer mengisi data tanggal yang diinginkan untuk melihat banyaknya tamu yang check in. 

2. Sistem melakukan pengecekan berdasarkan data tanggal yang dimasukkan manajer ke tabel transaksi

3. Sistem menampilkan info kamar yang check in dan detail kamar dari tabel transaksi 










Tabel XXVI PSPEC Membandingkan Tingkat Hunian Kamar per Tahun

		Nomor Proses

		2.4



		Nama Proses

		Membandingkan tingkat hunian kamar per tahun 



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk mengevaluasi perbandingan presentase tingkat hunian kamar setiap bulan diantara dua tahun yang dimasukkan



		Input

		Tahun1 dan tahun2



		Output

		Info perbandingan tingkat hunian



		Logika

		1. Manajer mengisi tahun1 dan tahun2 yang ingin dibandingkan tingkat huniannya.

2. Sistem akan menghitung banyaknya kamar dari tabel dtl_trns.

3. Sistem akan menampilkan jumlah kamar yang terisi pada bulan Januari sampai bulan Desember pada tahun1 dan tahun2.







Tabel XXVII PSPEC Melihat Harga Rata-Rata Kamar

		Nomor Proses

		2.5



		Nama Proses

		Melihat harga rata-rata kamar 



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk melihat harga rata-rata dari hasil penjualan kamar. 



		Input

		tanggal, bulan, tahun



		Output

		Info average room rate 



		Logika

		1. Manajer mengisi input yang ingin dicek harga rata-rata kamarnya.

2. Sistem mengecek data transaksi kamar dari tabel dtl_trns yang menginap pada tanggal yang dimasukkan  

3. Sistem menampilkan info average room rate.






Tabel XXVIII PSPEC Melihat Jumlah Pemesanan Kamar

		Nomor Proses

		2.6.1



		Nama Proses

		Melihat jumlah pemesanan kamar 



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk melihat banyaknya kamar yang telah dipesan dan jumlah kamar yang masih kosong pada tanggal yang dimasukkan. 



		Input

		tanggal, bulan, tahun



		Output

		Info kamar pesanan dan kamar kosong



		Logika

		1. Manajer mengisi input  tanggal, bulan dan tahun yang ingin dicek banyaknya kamar yang telah dipesan

2. Sistem akan melakukan pengecekan tanggal masuk pada tabel dtl_booking

3. Sistem akan menampilkan jumlah kamar yang telah dipesan dan jumlah kamar yang masih kosong. 







Tabel XXIX PSPEC Melihat Data Pemesanan Kamar dan Depositnya

		Nomor Proses

		2.6.2



		Nama Proses

		Melihat data pemesanan kamar dan depositnya 



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk melihat data pemesanan kamar pada tanggal tertentu dan besarnya uang muka yang diberikan kepada pihak hotel. 



		Input

		tanggal, bulan, tahun



		Output

		Info data pemesanan 



		Logika

		1. Manajer mengisi input  tanggal, bulan dan tahun yang ingin dilihat data pemesanan kamarnya. 

2. Sistem akan melakukan pengecekan tanggal masuk pada tabel dtl_booking.

3. Sistem akan menampilkan data pemesanan kamar yang masuk pada tanggal yang dimasukkan beserta banyaknya deposit yang diberikan dari tabel booking dan tabel dtl_booking.







Tabel XXX PSPEC Melihat 10 Konsumen Terbaik

		Nomor Proses

		2.7



		Nama Proses

		Melihat 10 konsumen terbaik 



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk melihat 10 konsumen yang mempunyai total pembayaran paling banyak pada satu kali transaksi.



		Input

		bulan dan tahun



		Output

		Info konsumen dan transaksi



		Logika

		1. Manajer mengisi input  bulan dan tahun yang ingin dilihat top 10 konsumennya.

2. Sistem akan mengecek data transaksi yang mempunyai grand_total paling besar pada tabel transaksi.

3. Sistem akan mengambil id_konsumen pada tabel transaksi untuk dilihat nama konsumennya.

4. Sistem akan menampilkan 10 nama konsumen beserta besarnya transaksinya.










Tabel XXXI PSPEC Melihat Pendapatan Transaksi

		Nomor Proses

		2.8



		Nama Proses

		Melihat pendapatan transaksi 



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk menhitung jumlah pendapatan transaksi dan besarnya deposit pada periode tertentu.  



		Input

		tanggal, bulan, tahun



		Output

		Info transaksi



		Logika

		1. Manajer mengisi input tanggal, bulan dan tahun yang ingin dilihat jumlah pendapatannya

2. Sistem akan mengecek data transaksi dari tabel dtl_trns yang dilakukan pada tanggal yang telah dimasukkan.

3. Sistem akan menjumlahkan grand_total dari tabel transaksi. 

4. Sistem akan menampilkan jumlah grand_total sebagai jumlah pendapatan. 







Tabel XXXII PSPEC Melihat Persentase Pencapaian Target

		Nomor Proses

		2.9



		Nama Proses

		Melihat presentase pencapaian target 



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk membandingkan target pendapatan hunian dengan hasil yang tercapai pada waktu tertentu 



		Input

		bulan, tahun dan target



		Output

		Info presentase target dan hasil yang tercapai 



		Logika

		1. Manajer mengisi input bulan dan tahun serta target yang hendak dicapai.

2. Sistem akan mengecek data transaksi dari tabel dtl_trns dan tabel transaksi yang dilakukan pada bulan yang telah dimasukkan

3. Sistem akan membandingkan jumlah pendapatan dengan target yang diinginkan.

4. Sistem akan menampilkan presentase pencapaian target. 







Tabel XXXIII PSPEC Melihat Rata-Rata Nilai Feedback dari Konsumen

		Nomor Proses

		2.10



		Nama Proses

		Melihat rata-rata nilai feedback dari konsumen 



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja hotel dengan melihat penilaian konsumen terhadap Hotel Le Beringin. 



		Input

		bulan dan tahun



		Output

		Info feedback konsumen



		Logika

		1. Manajer mengisi input bulan dan tahun yang ingin dilihat penilaiannya.

2. Sistem akan mengecek feedback yang telah dimasukkan oleh konsumen.

3. Sistem akan menampilkan rata-rata feedback yang telah dimasukkan konsumen. 










Tabel XXXIV PSPEC Menambah Pegawai

		Nomor Proses

		3.1.1



		Nama Proses

		Menambah pegawai



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk menambahkan data pegawai Hotel Le Beringin 



		Input

		nama_peg, alamat_peg, telp_peg



		Output

		Info pegawai



		Logika

		1. Memasukkan nama_peg, alamat_peg, telp_peg yang ingin ditambahkan.

2. Sistem mengambil data yang di-input-kan untuk dimasukkan ke dalam tabel pegawai.

3. Sistem memasukkan data ke dalam tabel pegawai dan memberi pesan bahwa data pegawai telah berhasil dimasukkan.







Tabel XXXV PSPEC Mengubah Pegawai

		Nomor Proses

		3.1.2



		Nama Proses

		Mengubah pegawai



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk mengubah data pegawai.



		Input

		nama_peg, alamat_peg, telp_peg



		Output

		Info pegawai.



		Logika

		1. Data pegawai berdasarkan kriteria tertentu dimasukkan

2. Sistem akan menampilkan data pegawai yang sesuai dengan inputan yang telah dimasukkan.

3. Admin merubah data pegawai yang diinginkan.

4. Sistem mengubah data pegawai yang lama menjadi data pegawai yang baru dan menyimpannya ke dalam tabel pegawai.

5. Sistem memberikan pesan bahwa data pegawai telah berhasil diubah.







Tabel XXXVI PSPEC Menghapus Pegawai

		Nomor Proses

		3.1.3



		Nama Proses

		Menghapus pegawai



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk menghapus data pegawai.



		Input

		nama_peg, alamat_peg, telp_peg



		Output

		Info pegawai



		Logika

		1. Data pegawai berdasarkan kriteria tertentu dimasukkan

2. Sistem akan menampilkan data pegawai yang sesuai dengan inputan yang telah dimasukkan.

3. Admin memilih data pegawai yang ingin dihapus.

4. Sistem menghapus data pegawai yang dipilih oleh admin dari tabel pegawai dan memberikan pesan bahwa data pegawai telah dihapus. 










Tabel XXXVII PSPEC Melihat Pegawai

		Nomor Proses

		3.1.4



		Nama Proses

		Melihat pegawai



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk melihat data pegawai 



		Input

		nama_peg, alamat_peg, telp_peg



		Output

		Info balikan berupa data pegawai yang ada di database.



		Logika

		1. Data pegawai berdasarkan kriteria tertentu dimasukkan

2. Sistem akan menampilkan data pegawai yang sesuai dengan inputan yang telah dimasukkan.







Tabel XXXVIII PSPEC Menambah User

		Nomor Proses

		3.2.1



		Nama Proses

		Menambah user



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk menambahkan pengguna aplikasi front office Hotel Le Beringin 



		Input

		Data user



		Output

		Info user



		Logika

		1. Memasukkan data user yang ingin ditambahkan sebagai pengguna aplikasi. 

2. Sistem mengambil data yang di-input-kan untuk dimasukkan ke dalam tabel user.

3. Sistem memasukkan data ke dalam tabel user dan memberi pesan bahwa data pengguna telah berhasil dimasukkan.










Tabel XXXIX PSPEC Mengubah User

		Nomor Proses

		3.2.2



		Nama Proses

		Mengubah user



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk mengubah data pengguna aplikasi.



		Input

		username, role



		Output

		Info user



		Logika

		1. Data user berdasarkan kriteria tertentu dimasukkan

2. Sistem akan menampilkan data user yang sesuai dengan inputan yang telah dimasukkan.

3. Admin merubah data user yang diinginkan.

4. Sistem mengubah data user yang lama menjadi data user yang baru dan menyimpannya ke dalam tabel user.

5. Sistem memberikan pesan bahwa data pegawai telah berhasil diubah.










Tabel XL PSPEC Mereset Password User

		Nomor Proses

		3.2.3



		Nama Proses

		Mereset password user



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk mengubah password user menjadi nilai awal.



		Input

		username, role



		Output

		Nama_peg, username, role



		Logika

		1. Data user berdasarkan kriteria tertentu dimasukkan

2. Sistem akan menampilkan data user yang sesuai dengan inputan yang telah dimasukkan.

3. Admin memilih user yang ingin direset passwordnya. 

4. Sistem mengubah password user menjadi nilai default password dan memberikan pesan bahwa data pengguna sudah diubah. 







Tabel XLI PSPEC Menghapus User

		Nomor Proses

		3.2.4



		Nama Proses

		Menghapus user



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk menghapus data pengguna dari tabel user



		Input

		username, role



		Output

		username, role



		Logika

		1. Data user berdasarkan kriteria tertentu dimasukkan

2. Sistem akan menampilkan data user yang sesuai dengan inputan yang telah dimasukkan.

3. Admin memilih data pengguna yang ingin dihapus.

4. Sistem menghapus data pengguna yang dipilih oleh admin dari tabel user dan memberikan pesan bahwa data user telah dihapus.







Tabel XLII PSPEC Melihat User

		Nomor Proses

		3.2.5



		Nama Proses

		Melihat User



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk melihat data user



		Input

		username, role



		Output

		Info user



		Logika

		1. Data user berdasarkan kriteria tertentu dimasukkan

2. Sistem akan menampilkan data pengguna yang sesuai dengan inputan yang telah dimasukkan 







Tabel XLIII PSPEC Menambah Konsumen

		Nomor Proses

		3.3.1



		Nama Proses

		Menambah konsumen



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk menambahkan data konsumen Hotel Le Beringin 



		Input

		Data Konsumen



		Output

		Info konsumen 



		Logika

		1. Memasukkan data konsumen yang akan menginap di Hotel Le Beringin.

2. Sistem mengambil data yang di-input-kan untuk dimasukkan ke dalam tabel konsumen

3. Sistem memasukkan data ke dalam tabel konsumen dan memberi pesan bahwa data konsumen telah berhasil dimasukkan.







Tabel XLIV PSPEC Mengubah Konsumen

		Nomor Proses

		3.3.2



		Nama Proses

		Mengubah konsumen



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk mengubah data konsumen.



		Input

		nama_depan, nama_belakang, nama _perusahaan, alamat, telp, kota



		Output

		Info konsumen



		Logika

		1. Data konsumen berdasarkan kriteria tertentu dimasukkan

2. Sistem akan menampilkan data konsumen yang sesuai dengan inputan yang telah dimasukkan.

3. Admin atau front office merubah data konsumen yang diinginkan.

4. Sistem mengubah data konsumen yang lama menjadi data konsumen yang baru dan menyimpannya ke dalam tabel konsumen.

5. Sistem memberikan pesan bahwa data konsumen telah berhasil diubah.










Tabel XLV PSPEC Menghapus Konsumen

		Nomor Proses

		3.3.3



		Nama Proses

		Menghapus konsumen



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk menghapus data konsumen.



		Input

		Nama depan, nama belakang, nama perusahaan, alamat, telp, kota



		Output

		Info konsumen.



		Logika

		1. Data konsumen berdasarkan kriteria tertentu dimasukkan

2. Sistem akan menampilkan data konsumen yang sesuai dengan inputan yang telah dimasukkan.

3. Admin memilih data konsumen yang ingin dihapus.

4. Sistem menghapus data konsumen yang dipilih dari tabel konsumen dan memberikan pesan bahwa data konsumen telah dihapus.







Tabel XLVI PSPEC Melihat Konsumen

		Nomor Proses

		3.3.4



		Nama Proses

		Melihat konsumen



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk melihat data konsumen 



		Input

		Nama depan, nama belakang, nama perusahaan, alamat, telp, kota



		Output

		Info konsumen 



		Logika

		1. Data konsumen berdasarkan kriteria tertentu dimasukkan

2. Sistem akan menampilkan data konsumen yang sesuai dengan inputan yang telah dimasukkan







Tabel XLVII PSPEC Menambah Member

		Nomor Proses

		3.4.1



		Nama Proses

		Menambah member



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk menambahkan data member di Hotel Le Beringin 



		Input

		Data member



		Output

		Info member



		Logika

		1. Memasukkan data member yang akan masuk.

2. Sistem mengambil data yang di-input-kan untuk dimasukkan ke dalam tabel member.

3. Sistem memasukkan data ke dalam tabel member dan memberi pesan bahwa data member telah berhasil dimasukkan.










Tabel XLVIII PSPEC Mengubah Member

		Nomor Proses

		3.4.2



		Nama Proses

		Mengubah member



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk mengubah data member



		Input

		Jenis member



		Output

		Info member



		Logika

		1. Data member berdasarkan kriteria tertentu dimasukkan

2. Sistem akan menampilkan data member yang sesuai dengan inputan yang telah dimasukkan.

3. Admin merubah data member yang diinginkan.

4. Sistem mengubah data member yang lama menjadi data member yang baru dan menyimpannya ke dalam tabel member.

5. Sistem memberikan pesan bahwa data member telah berhasil diubah.







Tabel XLIX PSPEC Melihat Member

		Nomor Proses

		3.4.3



		Nama Proses

		Melihat member



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk melihat data member



		Input

		Jenis member



		Output

		Info balikan berupa data member yang ada di database.



		Logika

		1. Data member berdasarkan kriteria tertentu dimasukkan

2. Sistem akan menampilkan data member yang sesuai dengan inputan yang telah dimasukkan







Tabel L PSPEC Menambah Travel

		Nomor Proses

		3.5.1



		Nama Proses

		Menambah travel



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk menambahkan data travel Hotel Le Beringin 



		Input

		Data travel



		Output

		Info travel



		Logika

		1. Memasukkan data travel yang bekerja sama dengan hotel.

2. Sistem mengambil data yang di-input-kan untuk dimasukkan ke dalam tabel travel.

3. Sistem memasukkan data ke dalam tabel travel dan memberi pesan bahwa data travel telah berhasil dimasukkan.







Tabel LI PSPEC Mengubah Travel

		Nomor Proses

		4.5.2



		Nama Proses

		Mengubah Travel



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk mengubah data travel



		Input

		Nama, alamat, telp, fax, kota, propinsi



		Output

		Info travel



		Logika

		1. Data travel berdasarkan kriteria tertentu dimasukkan

2. Sistem akan menampilkan data travel yang sesuai dengan inputan yang telah dimasukkan.

3. Admin merubah data travel yang diinginkan.

4. Sistem mengubah data travel yang lama menjadi data member yang baru dan menyimpannya ke dalam tabel travel.

5. Sistem memberikan pesan bahwa data travel telah berhasil diubah







Tabel LII PSPEC Menghapus Travel

		Nomor Proses

		3.5.3



		Nama Proses

		Menghapus travel



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk menghapus data travel



		Input

		nama, alamat, telp, fax, kota, propinsi



		Output

		Info travel



		Logika

		1. Data travel berdasarkan kriteria tertentu dimasukkan

2. Sistem akan menampilkan data travel yang sesuai dengan inputan yang telah dimasukkan.

3. Admin memilih data travel yang ingin dihapus.

4. Sistem menghapus data travel yang dipilih dari tabel travel dan memberikan pesan bahwa data travel telah dihapus.










Tabel LIII PSPEC Melihat Travel

		Nomor Proses

		3.5.4



		Nama Proses

		Melihat travel



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk melihat data travel



		Input

		nama, alamat, telp, fax, kota, propinsi



		Output

		Info travel



		Logika

		1. Data travel berdasarkan kriteria tertentu dimasukkan

2. Sistem akan menampilkan data travel dari tabel travel yang sesuai dengan inputan yang telah dimasukkan







Tabel LIV PSPEC Menambah Booking

		Nomor Proses

		3.6.1



		Nama Proses

		Menambah Booking



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk menambah data pemesanan kamar 



		Input

		Data pemesanan kamar 



		Output

		Info pemesanan kamar 



		Logika

		1. Data travel dan data konsumen dipilih kemudian memasukkan tanggal masuk dan tanggal keluar dan jenis kamar yang diinginkan

2. Sistem akan melakukan pengecekan kamar yang masih kosong dan menampilkannya berdasarkan tanggal masuk dan tanggal keluar yang dimasukkan

3. Front office memilih kamar

4. Sistem menampilkan total bayar, data-data yang telah dipilih dimasukkan ke dalam tabel booking dan tabel dtl_booking dan menampilkan pesan bahwa pemesanan kamar telah berhasil. 







Tabel LV PSPEC Mengubah Booking

		Nomor Proses

		3.6.2



		Nama Proses

		Mengubah booking



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk mengubah data booking



		Input

		id_booking



		Output

		Info pemesanan kamar



		Logika

		1. Pemesanan kamar yang ingin diubah ditampilkan dengan memilih id_booking

2. Sistem akan menampilkan pemesanan kamar yang ada di dalam tabel booking dan tabel dtl_booking berdasarkan id_booking yang telah dimasukkan.

3. Front office merubah data pemesanan kamar

4. Sistem merubah data pemesanan kamar yang lama dengan data pemesanan kamar yang telah diubah.

5. Sistem menampilkan pesan bahwa pemesanan kamar telah berhasil dirubah. 










Tabel LVI PSPEC Melihat Booking

		Nomor Proses

		3.6.3



		Nama Proses

		Melihat booking



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk melihat data pemesanan kamar 



		Input

		nama_depan



		Output

		Info pemesanan kamar



		Logika

		1. Data pemesanan kamar berdasarkan nama konsumen yang diinginkan dimasukkan

2. Sistem akan mengambil id_konsumen dari nama konsumen yang dipilih

3. Sistem akan menampilkan data pemesanan kamar berdasarkan id_konsumen yang telah diambil. 







Tabel LVII PSPEC Menambah Transaksi

		Nomor Proses

		3.7.1



		Nama Proses

		Menambah transaksi



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk menambah transaksi kamar yang dilakukan oleh konsumen



		Input

		Id_booking, data transaksi 



		Output

		Info transaksi 



		Logika

		1. Jika konsumen telah melakukan pemesanan kamar terlebih dahulu, maka front office mengisi id_booking

2. Sistem akan menampilkan data pemesanan kamar dari tabel booking dan tabel dtl_booking

3. Jika konsumen belum melakukan pemesanan maka front office memasukkan tanggal masuk dan tanggal keluar serta jenis kamar yang diinginkan.

4. Sistem akan melakukan pengecekan kamar yang masih kosong dan menampillkannya berdasarkan tanggal masuk dan tanggal keluar yang telah dimasukkan.

5. Front office memilih kamar dari daftar kamar yang masih tersedia. 

6. Sistem menampilkan total bayar, total discount dan data-data yang telah dipilih dimasukkan ke dalam tabel transaksi dan tabel dtl_trns kemudian menampilkan pesan bahwa transaksi telah berhasil.







Tabel LVIII PSPEC Mengubah Transaksi

		Nomor Proses

		3.7.2



		Nama Proses

		Mengubah transaksi



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk mengubah data transaksi



		Input

		id_transaksi



		Output

		Info transaksi



		Logika

		1. Transaksi yang ingin diubah ditampilkan dengan memilih id_transaksi yang ingin dirubah

2. Sistem akan menampilkan transaksi yang ada di dalam tabel transaksi dan tabel dtl_trns berdasarkan id_transaksi yang telah dimasukkan.

3. Front office merubah data transaksi

4. Sistem merubah data transaksi yang lama dengan data pemesanan kamar yang telah diubah.

5. Sistem menampilkan pesan bahwa pemesanan kamar telah berhasil dirubah.







Tabel LIX PSPEC Melihat Transaksi

		Nomor Proses

		3.7.3



		Nama Proses

		Melihat transaksi



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk melihat data transaksi. 



		Input

		Nama konsumen



		Output

		Info transaksi



		Logika

		1. Data transaksi berdasarkan nama konsumen yang diinginkan dimasukkan

2. Sistem akan mengambil id_konsumen dari nama konsumen yang dipilih

3. Sistem akan menampilkan data transaksi berdasarkan id_konsumen yang telah diambil.










Tabel LX PSPEC Menambah Jenis Kamar

		Nomor Proses

		3.8.1



		Nama Proses

		Menambah jenis kamar



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk menambahkan data jenis kamar Hotel Le Beringin 



		Input

		Data jenis kamar



		Output

		Info jenis kamar



		Logika

		1. Memasukkan data jenis kamar yang ingin ditambahkan. 

2. Sistem mengambil data yang di-input-kan untuk dimasukkan ke dalam tabel jenis. 

3. Sistem memasukkan data ke dalam tabel jenis dan memberi pesan bahwa data jenis telah berhasil dimasukkan 







Tabel LXI PSPEC Mengubah Jenis Kamar

		Nomor Proses

		3.8.2



		Nama Proses

		Mengubah jenis kamar



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk mengubah data jenis kamar



		Input

		nama_kmr, harga_kmr



		Output

		Info jenis kamar



		Logika

		1. Data jenis berdasarkan kriteria tertentu dimasukkan

2. Sistem akan menampilkan data jenis yang sesuai dengan inputan yang telah dimasukkan.

3. Admin merubah data jenis yang diinginkan.

4. Sistem mengubah data jenis yang lama menjadi data jenis yang baru dan menyimpannya ke dalam tabel jenis.

5. Sistem memberikan pesan bahwa data jenis telah berhasil diubah







Tabel LXII PSPEC Menghapus Jenis Kamar

		Nomor Proses

		3.8.3



		Nama Proses

		Menghapus jenis kamar



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk menghapus data jenis kamar



		Input

		Nama_kmr, jenis_kmr



		Output

		Info jenis kamar



		Logika

		1. Data jenis kamar berdasarkan kriteria tertentu dimasukkan

2. Sistem akan menampilkan data jenis yang sesuai dengan inputan yang telah dimasukkan.

3. Admin memilih data jenis yang ingin dihapus.

4. Sistem menghapus data jenis yang dipilih dari tabel jenis dan memberikan pesan bahwa data jenis telah dihapus.







Tabel LXIII PSPEC Melihat Jenis Kamar

		Nomor Proses

		3.8.4



		Nama Proses

		Melihat jenis kamar



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk melihat data jenis kamar



		Input

		nama_kmr, jenis_kmr



		Output

		Info jenis kamar



		Logika

		1. Data jenis kamar berdasarkan kriteria tertentu dimasukkan

2. Sistem akan menampilkan data jenis kamar dari tabel jenis yang sesuai dengan inputan yang telah dimasukkan







Tabel LXIV PSPEC Menambah Detail Kamar

		Nomor Proses

		3.9.1



		Nama Proses

		Menambah detail kamar



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk menambahkan data detail jenis kamar Hotel Le Beringin 



		Input

		Data detail jenis



		Output

		Info detail jenis



		Logika

		1. Memasukkan data detail jenis kamar yang ingin ditambahkan. 

2. Sistem mengambil data yang di-input-kan untuk dimasukkan ke dalam tabel dtl_jns. 

3. Sistem memasukkan data ke dalam tabel dtl_jns dan memberi pesan bahwa data detail jenis telah berhasil dimasukkan










Tabel LXV PSPEC Mengubah Detail Kamar

		Nomor Proses

		3.9.2



		Nama Proses

		Mengubah detail kamar



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk mengubah data detail jenis kamar



		Input

		Nama_kmr, nama, qty



		Output

		Info detail jenis



		Logika

		1. Data detail jenis berdasarkan kriteria tertentu dimasukkan

2. Sistem akan menampilkan data detail jenis yang sesuai dengan inputan yang telah dimasukkan.

3. Admin merubah data detail jenis yang diinginkan.

4. Sistem mengubah data detail jenis yang lama menjadi data detail jenis yang baru dan menyimpannya ke dalam tabel dtl_jns

5. Sistem memberikan pesan bahwa data detail jenis telah berhasil diubah







Tabel LXVI PSPEC Menghapus Detail Kamar

		Nomor Proses

		3.9.3



		Nama Proses

		Menghapus detail kamar



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk menghapus data detail jenis



		Input

		Nama_kmr, nama, qty



		Output

		Info detail jenis



		Logika

		1. Data detail jenis kamar berdasarkan kriteria tertentu dimasukkan

2. Sistem akan menampilkan data detail jenis yang sesuai dengan inputan yang telah dimasukkan.

3. Admin memilih data detail jenis yang ingin dihapus.

4. Sistem menghapus data detail jenis yang dipilih dari tabel dtl_jns dan memberikan pesan bahwa data detail jenis telah dihapus.







Tabel LXVII PSPEC Melihat Detail Kamar

		Nomor Proses

		3.9.4



		Nama Proses

		Melihat detail kamar



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk melihat data detail jenis kamar



		Input

		Nama_kmr, nama, qty



		Output

		Info detail kamar



		Logika

		1. Data detail jenis kamar berdasarkan kriteria tertentu dimasukkan

2. Sistem akan menampilkan data jenis kamar dari tabel dtl_jns yang sesuai dengan inputan yang telah dimasukkan







Tabel LXVIII PSPEC Menambah Kamar

		Nomor Proses

		3.10.1



		Nama Proses

		Menambah kamar



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk menambahkan data kamar Hotel Le Beringin 



		Input

		Data kamar



		Output

		Info kamar



		Logika

		1. Memasukkan data detail jenis kamar yang ingin ditambahkan. 

2. Sistem mengambil data yang di-input-kan untuk dimasukkan ke dalam tabel kamar. 

3. Sistem memasukkan data ke dalam tabel kamar dan memberi pesan bahwa data kamar telah berhasil dimasukkan









Tabel LXIX PSPEC Mengubah Kamar

		Nomor Proses

		3.10.2



		Nama Proses

		Mengubah kamar



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk mengubah data kamar



		Input

		No_kmr, nama_kmr, jenis_kasur



		Output

		Info kamar



		Logika

		1. Data kamar berdasarkan kriteria tertentu dimasukkan

2. Sistem akan menampilkan data kamar yang sesuai dengan inputan yang telah dimasukkan.

3. Admin merubah data kamar yang diinginkan.

4. Sistem mengubah data kamar yang lama menjadi data kamar yang baru dan menyimpannya ke dalam tabel kamar

5. Sistem memberikan pesan bahwa data kamar telah berhasil diubah










Tabel LXX PSPEC Menghapus Kamar

		Nomor Proses

		3.10.3



		Nama Proses

		Menghapus kamar



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk menghapus data kamar



		Input

		No_kmr, nama_kmr, jenis_kasur



		Output

		Info kamar



		Logika

		1. Data kamar berdasarkan kriteria tertentu dimasukkan

2. Sistem akan menampilkan data kamar yang sesuai dengan inputan yang telah dimasukkan.

3. Admin memilih data kamar yang ingin dihapus.

4. Sistem menghapus data kamar yang dipilih dari tabel kamar dan memberikan pesan bahwa data kamar telah dihapus.







Tabel LXXI PSPEC Melihat Kamar

		Nomor Proses

		3.10.4



		Nama Proses

		Melihat kamar



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk melihat data kamar



		Input

		No_kmr, nama_kmr, jenis_kasur



		Output

		Info kamar



		Logika

		1. Data kamar berdasarkan kriteria tertentu dimasukkan

2. Sistem akan menampilkan data kamar dari tabel kamar  yang sesuai dengan inputan yang telah dimasukkan







Tabel LXXII PSPEC Menambah Produk

		Nomor Proses

		3.11.1



		Nama Proses

		Menambah produk



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk menambahkan data produk Hotel Le Beringin 



		Input

		Data produk



		Output

		Info produk



		Logika

		1. Memasukkan data produk yang ingin ditambahkan. 

2. Sistem mengambil data yang di-input-kan untuk dimasukkan ke dalam tabel produk. 

3. Sistem memasukkan data ke dalam tabel produk dan memberi pesan bahwa data produk telah berhasil dimasukkan







Tabel LXXIII PSPEC Mengubah Produk

		Nomor Proses

		3.11.2



		Nama Proses

		Mengubah



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk mengubah data produk



		Input

		Nama, harga



		Output

		Info produk



		Logika

		1. Data produk berdasarkan kriteria tertentu dimasukkan

2. Sistem akan menampilkan data produk yang sesuai dengan inputan yang telah dimasukkan.

3. Admin merubah data produk yang diinginkan.

4. Sistem mengubah data produk yang lama menjadi data produk yang baru dan menyimpannya ke dalam tabel produk

5. Sistem memberikan pesan bahwa data produk telah berhasil diubah







Tabel LXXIV PSPEC Menghapus Produk

		Nomor Proses

		3.11.3



		Nama Proses

		Menghapus produk



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk menghapus data produk



		Input

		Nama, harga



		Output

		Info produk



		Logika

		1. Data produk berdasarkan kriteria tertentu dimasukkan

2. Sistem akan menampilkan data produk yang sesuai dengan inputan yang telah dimasukkan.

3. Admin memilih data produk yang ingin dihapus.

4. Sistem menghapus data produk yang dipilih dari tabel produk dan memberikan pesan bahwa data produk telah dihapus.







Tabel LXXV PSPEC Melihat Produk

		Nomor Proses

		3.11.4



		Nama Proses

		Melihat produk



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk melihat data produk



		Input

		Nama, harga



		Output

		Info produk



		Logika

		1. Data produk berdasarkan kriteria tertentu dimasukkan

2. Sistem akan menampilkan data produk dari tabel produk  yang sesuai dengan inputan yang telah dimasukkan







Tabel LXXVI PSPEC Mengelola Laporan Transaksi

		Nomor Proses

		3.12



		Nama Proses

		Mengelola Laporan Transaksi



		Deskripsi Proses

		Proses yang digunakan untuk melihat laporan transaksi hari tertentu



		Input

		Tanggal masuk dan tanggal keluar



		Output

		Info transaksi tamu 



		Logika

		1. Tanggal masuk dan tanggal sampai dimasukkan 

2. Sistem akan mengambil data transaksi berdasarkan tanggal yang dimasukkan di dalam tabel transaksi dan tabel dtl_trns

3. Sistem akan menampilkan data transaksi dari tabel transaksi dan dtl_trns










3.8 Rancangan Desain Antar Muka 

Bagian ini menjelaskan tentang perancangan desain antarmuka dalam aplikasi pemesanan kamar via mobile, evaluasi kinerja hotel via mobile¸serta desain antarmuka aplikasi front office Hotel Le Beringin. Pengguna untuk aplikasi ini dibagi menjadi empat yaitu konsumen, manajer, admin dan front office. Konsumen dapat masuk ke dalam aplikasi pemesanan kamar via mobile tanpa harus melakukan proses login terlebih dahulu. Lain halnya dengan konsumen, untuk masuk ke dalam aplikasi front office serta aplikasi pengevaluasian kinerja hotel pengguna aplikasi yakni manajer, admin dan front office harus melalui proses login dahulu. 

Berikut ini merupakan desain yang akan ditampilkan untuk konsumen yang masuk ke dalam aplikasi :



3.8.1 Perancangan Tampilan Konsumen

· Halaman Utama Konsumen

	Halaman utama konsumen adalah halaman pertama yang akan ditampilkan pada waktu konsumen masuk ke dalam sistem aplikasi Hotel Le Beringin :



Gambar 40 Halaman Utama Konsumen

· 	Halaman menu utama konsumen

	Halaman menu utama konsumen ini akan menampilkan berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh sistem kepada konsumen.



Gambar 41 Halaman Menu Konsumen

· Halaman menu fasilitas hotel

Halaman menu fasilitas hotel ini akan menampilkan berbagai fasilitas hotel yang tersedia di Hotel Le Beringin, dengan menekan salah satu fasilitas maka konsumen akan diberikan keterangan mengenai fasilitas yang dipilih oleh konsumen

	

Gambar 42 Halaman Fasilitas (kiri),  Keterangan Fasilitas Hotel (kanan)



· Halaman menu kamar dan fasilitasnya

Halaman menu fasilitas kamar akan menampilkan beragai jenis kamar yang tersedia di Hotel Le Beringin, dengan menekan salah satu jenis kamar maka konsumen akan diberikan keterangan mengenai kamar yang dipilih. 		

Gambar 43 Halaman Kamar(kiri) Halaman Fasilitas Kamar (kanan)



· Halaman Pemesanan Kamar

	Konsumen dapat memesan kamar dengan menggunakan menu pemesanan kamar. Berikut ini merupakan halaman pemesanan, dimana konsumen harus melakukan beberapa tahap :

1. Konsumen mengisi tanggal check in dan tanggal check out.

2. Konsumen akan memilih jenis kamar yang diinginkan serta banyaknya kamar yang ingin dipesan oleh konsumen. 

3. Apabila kamar yang diinginkan oleh konsumen tersedia, maka konsumen akan diberikan informasi kamar serta informasi harga.

4. Setelah konsumen menyetujui data kamar maka konsumen mengisi form data diri konsumen.

5. Apabila konsumen telah mengisi data konsumen maka ditampilkan no reservasi yang menyatakan bahwa pemesanan kamar telah berhasil. 

		

            Gambar 44 Halaman Pengisian Tanggal (kiri) Halaman Pilih Kamar(kanan)



Konsumen memilih daftar kamar yang ingin dipesan kemudian menekan tombol pesan, apabila kamar masih tersedia maka akan muncul tampilan keterangan kamar kemudian bila konsumen menyetujuinya maka konsumen mengisi form data diri konsumen :



Gambar 45 Halaman Keterangan Kamar



Gambar 46 Halaman Hasil Pemesanan Kamar



· Halaman Lihat Pemesanan Kamar

	Berikut ini merupakan halaman dimana konsumen dapat melihat pemesanan kamar yang telah dilakukan oleh konsumen 

	 

Gambar 47 Halaman Lihat Pemesanan Kamar




· Halaman Feedback Konsumen

	Berikut ini merupakan halaman dimana konsumen memberikan penilaian kepada Hotel Le Beringin, penilaian yang diberikan oleh konsumen dinilai dari angka 1 sampai 10  :

    	

Gambar 48 Halaman Feedback Konsumen



3.8.2 Perancangan Tampilan Manajer

Berikut ini merupakan rancangan halaman aplikasi yang digunakan oleh manajer

· Halaman Login

	Berikut ini merupakan halaman login untuk pengguna yang akan menggunakan fasilitas sistem aplikasi ini :



Gambar 49 Halaman Login

· Halaman Menu Manajer

	Berikut ini merupakan halaman menu yang akan menampilkan berbagai fasilitas yang ditawarkan sistem kepada manajer :



Gambar 50 Halaman Menu Manajer

· Halaman Menu Daftar Pengguna

Berikut ini merupakan halaman menu yang digunakan untuk mendaftarkan pengguna baik sebagai manajer, admin maupun front office.



Gambar 51 Halaman Daftar Pengguna



· Halaman Menu Kamar Paling Favorit

	Berikut ini merupakan halaman menu yang akan menampilkan presentase kamar yang paling banyak diminati oleh konsumen. 

		

Gambar 52 Halaman Kamar Terfavorit

· Halaman Menu Laporan Kamar Check In

	Berikut ini merupakan halaman menu yang akan menampilkan banyaknya kamar yang check in pada periode waktu tertentu.

 		

Gambar 53 Halaman Presentase Kamar Isi dan Kosong



	 

· Halaman Menu Laporan Perbandingan Tingkat Hunian Kamar

	Berikut ini merupakan halaman menu yang akan menampilkan perbandingan tingkat hunian pada bulan tertentu antara tahun yang diinginkan : 

		

	Gambar 54 Halaman Menu Laporan Perbandingan Tingkat Hunian Kamar



· Halaman Menu Average Room Rate

	Berikut ini merupakan halaman yang menampilkan harga rata-rata kamar pada periode waktu tertentu :

	

Gambar 55 Halaman Average Room Rate



· Halaman Menu Laporan Jumlah Pemesanan Kamar

	Berikut ini merupakan halaman laporan jumlah kamar yang telah dipesan dan kamar yang kosong. 

  	

Gambar 56 Halaman Jumlah Pemesanan Kamar



· 	Halaman Menu Laporan Pemesanan Kamar

Berikut merupakan data pemesanan kamar pada waktu tertentu dan banyaknya uang muka yang diperoleh dari hasil pemesanan kamar :

    	

Gambar 57 Halaman Data Pemesanan Kamar

· 	Halaman Menu Top 10 Konsumen

	Berikut ini merupakan halaman yang menunjukkan konsumen yang total pembayarannya paling banyak dalam melakukan satu transaksi. 

	

Gambar 58 Halaman Menu Top 10 Konsumen

· 	Halaman Menu Omset Transaksi

	Berikut ini merupakan halaman yang menunjukkan total transaksi dan jumlah deposit yang dihasilkan pada periode waktu tertentu



Gambar 59 Halaman Omset Transaksi



· Halaman Menu Perbandingan Target dan Hasil yang Tercapai

	Berikut ini merupakan halaman yang menunjukkan perbandingan antara target yang diinginkan dengan hasil yang telah dicapai 

	

Gambar 60 Halaman Perbandingan Target dan Hasil yang Dicapai



· Halaman Menu Hasil Evaluasi Feedback dari Konsumen

	Berikut ini merupakan halaman yang menunjukkan hasil kinerja Hotel Le Beringin yang diperoleh dari konsumen yang menginap

	

Gambar 61 Halaman Hasil Evaluasi Feedback




· Halaman Logout

	Berikut ini merupakan halaman logout untuk user yang telah menggunakan aplikasi






3.8.3 Perancangan Tampilan Admin dan Front Office

· Halaman Login

		Halaman Login ini dapat digunakan oleh user dan admin untuk masuk ke dalam aplikasi front office Hotel Le Beringin.



Gambar 62 Halaman Login



·    Halaman Utama User

Halaman utama dari menu-menu yang dapat diakses oleh user. Menu-menu tersebut dihubungkan dengan link.

	

Gambar 63 Halaman User

	 

· Halaman Utama Admin

Berikut ini merupakan tampilan halaman utama admin dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin. 





Gambar 64 Halaman Utama Admin

· Halaman Tambah Pegawai

Berikut ini merupakan tampilan tambah pegawai dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin. 



Gambar 65 Halaman Tambah Pegawai



· Halaman Ubah Pegawai

Berikut ini merupakan tampilan ubah pegawai dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin. 



Gambar 66 Halaman Ubah Pegawai

 

· Halaman Hapus Pegawai

Berikut ini merupakan tampilan hapus pegawai dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin. 



Gambar 67 Halaman Hapus Pegawai



· Halaman Lihat Pegawai

Berikut ini merupakan tampilan lihat pegawai dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin



Gambar 68 Halaman Lihat Pegawai

· Halaman Tambah Pengguna

Berikut ini merupakan tampilan tambah pengguna dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin



Gambar 69 Halaman Tambah Pengguna



· Halaman Ubah Pengguna

Berikut ini merupakan tampilan ubah pengguna dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin



Gambar 70 Halaman Ubah Pengguna



· Halaman Reset Pengguna

Berikut ini merupakan tampilan ubah pengguna dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin



Gambar 71 Halaman Reset Pengguna 



· Halaman Hapus Pengguna

Berikut ini merupakan tampilan hapus pengguna dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin



Gambar 72 Halaman Hapus Pengguna 



· Halaman Lihat Pengguna

Berikut ini merupakan tampilan lihat pengguna dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin



Gambar 73 Halaman Lihat Pengguna



· Halaman Tambah Konsumen

Berikut ini merupakan tampilan halaman tambah konsumen dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin. 



Gambar 74 Halaman Tambah Konsumen

· Halaman Ubah Konsumen

Berikut ini merupakan tampilan halaman ubah konsumen dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin. 



Gambar 75 Halaman Ubah Konsumen



· Halaman Hapus Konsumen

Berikut ini merupakan tampilan halaman hapus konsumen dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin. 



Gambar 76 Halaman Hapus Konsumen

· Halaman Lihat Konsumen

Berikut ini merupakan tampilan halaman lihat konsumen dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin. 



Gambar 77 Halaman Lihat Konsumen

 

· Halaman Tambah Member

Berikut ini merupakan tampilan halaman tambah member dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin. 



Gambar 78 Halaman Tambah Member



· Halaman Ubah Member

Berikut ini merupakan tampilan halaman ubah member dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin. 



Gambar 79 Halaman Ubah Member



· Halaman Lihat Member

Berikut ini merupakan tampilan halaman lihat member dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin. 



Gambar 80 Halaman Lihat Member



· Halaman Tambah Travel

Berikut ini merupakan tampilan halaman tambah travel dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin. 



Gambar 81 Halaman Tambah Travel

 

· Halaman Ubah Travel

Berikut ini merupakan tampilan halaman ubah travel dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin. 



Gambar 82 Halaman Ubah Travel




· Halaman Hapus Travel

Berikut ini merupakan tampilan halaman hapus travel dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin. 



Gambar 83 Halaman Hapus Travel



· Halaman Lihat Travel

Berikut ini merupakan tampilan halaman lihat travel dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin. 



Gambar 84 Halaman Lihat Travel

· Halaman Tambah Booking

Berikut ini merupakan tampilan halaman tambah booking dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin. 



Gambar 85 Halaman Tambah Booking



· Halaman Ubah Booking

Berikut ini merupakan tampilan halaman ubah booking dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin. 



Gambar 86 Halaman Ubah Booking

· Halaman Lihat Booking

Berikut ini merupakan tampilan halaman lihat booking dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin. 



Gambar 87 Halaman Lihat Booking

 

· Halaman Tambah Transaksi

Berikut ini merupakan tampilan halaman tambah transaksi dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin. 



Gambar 88 Halaman Tambah Transaksi



· Halaman Ubah Transaksi

Berikut ini merupakan tampilan halaman ubah transaksi dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin



Gambar 89 Halaman Ubah Transaksi



· Halaman Lihat Transaksi

Berikut ini merupakan tampilan halaman lihat transaksi dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin



Gambar 90 Halaman Lihat Transaksi



· Halaman Tambah Jenis Kamar

Berikut ini merupakan tampilan halaman tambah jenis kamar dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin



Gambar 91 Halaman Tambah Jenis Kamar



· Halaman Ubah Jenis Kamar

Berikut ini merupakan tampilan halaman ubah jenis kamar dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin



Gambar 92 Halaman Ubah Jenis Kamar

 

· Halaman Hapus Jenis Kamar

Berikut ini merupakan tampilan halaman hapus jenis kamar dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin



Gambar 93 Halaman Hapus Jenis Kamar

 

· Halaman Lihat Jenis Kamar

Berikut ini merupakan tampilan halaman lihat jenis kamar dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin



Gambar 94 Halaman Lihat Jenis Kamar



· Halaman Tambah Detail Jenis Kamar

Berikut ini merupakan tampilan halaman tambah detail jenis kamar dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin



Gambar 95 Halaman Tambah Detail Jenis Kamar

 

· Halaman Ubah Detail Jenis Kamar

Berikut ini merupakan tampilan halaman ubah detail jenis kamar dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin



Gambar 96 Halaman Ubah Detail Jenis Kamar



· Halaman Hapus Detail Jenis Kamar

Berikut ini merupakan tampilan halaman hapus detail jenis kamar dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin



Gambar 97 Halaman Hapus Detail Jenis Kamar



· Halaman Lihat Detail Jenis Kamar

Berikut ini merupakan tampilan halaman lihat detail jenis kamar dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin



Gambar 98 Halaman Lihat Detail Jenis Kamar

· Halaman Tambah Kamar

Berikut ini merupakan tampilan halaman tambah kamar dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin



Gambar 99 Halaman Tambah Kamar



· Halaman Ubah Kamar

Berikut ini merupakan tampilan halaman ubah kamar dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin



Gambar 100 Halaman Ubah Kamar



· Halaman Hapus Kamar

Berikut ini merupakan tampilan halaman hapus kamar dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin



Gambar 101 Halaman Hapus Kamar



· Halaman Lihat Kamar

Berikut ini merupakan tampilan halaman lihat kamar dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin



Gambar 102 Halaman Lihat Kamar



· Halaman Tambah Produk

Berikut ini merupakan tampilan halaman tambah produk dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin



Gambar 103 Halaman Tambah Produk



· Halaman Ubah Produk

Berikut ini merupakan tampilan halaman ubah produk dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin



Gambar 104 Halaman Ubah Produk

· Halaman Hapus Produk

Berikut ini merupakan tampilan halaman hapus produk dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin



Gambar 105 Halaman Hapus Produk



· Halaman Lihat Produk

Berikut ini merupakan tampilan halaman lihat produk dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin



Gambar 106 Halaman Lihat Produk




· Halaman Laporan Transaksi Tamu

Berikut ini merupakan tampilan halaman transaksi tamu dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin



Gambar 107 Halaman Laporan Transaksi
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BAB IV HASIL PENELITIAN



	Pada bagian ini membahas tentang tampilan antarmuka yang sudah diimplementasikan dalam pembuatan sistem aplikasi mobile untuk konsumen dan manajer serta aplikasi front office Hotel Le Beringin serta penjelasan-penjelasan fungsi dari setiap halaman dan cara penggunaannya. 

1. 

2. 

3. 

4. 

4.1 Halaman Utama Konsumen

Aplikasi mobile untuk konsumen ini tidak memerlukan proses login terlebih dahulu sehingga dapat diakses oleh setiap orang.  Pada halaman awal, ditampilkan gambar Hotel Le Beringin serta berita seputar Hotel Le Beringin ditampilkan.



		

Gambar 108 Halaman Utama Konsumen
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4.3 	Halaman Menu Utama Konsumen

Halaman ini menampilkan pilihan menu yang dapat dipilih oleh konsumen. Halaman ini terdiri dari menu fasilitas hotel, harga kamar dan fasilitas kamar, pemesanan kamar secara mobile serta feedback dari konsumen mengenai kualitas hotel. 

		

Gambar 109 Halaman Menu Utama Konsumen

4.4 	Halaman Menu Fasilitas Hotel

Halaman ini muncul apabila kita memilih menu fasilitas hotel. Berikut ini merupakan halaman mengenai fasilitas hotel yang tersedia di Hotel Le Beringin.

		

Gambar 110 Halaman Menu Fasilitas Hotel

	

Halaman ini merupakan salah satu contoh dari halaman fasilitas yang tersedia di Hotel Le Beringin. Halaman ini berisi mengenai keterangan dari fasilitas yang dipilih oleh konsumen. 

			

Gambar 111 Halaman Restaurant

4.5 Halaman Menu Kamar

Halaman ini muncul apabila kita memilih menu room & rates. Berikut ini merupakan halaman mengenai jenis kamar dan keterangan fasilitas kamar yang diinginkan

	

Gambar 112 Halaman Menu Kamar

Halaman ini merupakan salah satu contoh dari halaman kamar yang tersedia di Hotel Le Beringin. Halaman ini berisi mengenai jenis kamar, keterangan kamar serta harga kamar yang dipilih oleh konsumen.

		

Gambar 113 Halaman Kamar

4.6 Halaman Pemesanan Kamar

Halaman ini muncul apabila kita memilih menu pemesanan kamar. Menu ini dibagi menjadi dua yaitu, tambah pemesanan kamar dan lihat pemesanan kamar. 

		

Gambar 114 Halaman Pemesanan Kamar

1. Halaman Pemesanan Kamar

Halaman ini merupakan halaman pemesanan kamar. Halaman ini dapat diakses oleh semua konsumen yang akan memesan kamar. Untuk melakukan pemesanan kamar, maka pertama-tama konsumen harus mengisi tanggal konsumen akan check in dan tanggal check out.

	

	

Gambar 115 Halaman Tanggal Pemesanan Kamar

	Setelah tanggal ditentukan, maka ditampilkan jenis kamar yang tersedia di Hotel Le Beringin. Pada halaman ini, konsumen wajib mengisi jenis kamar beserta banyaknya kamar yang diinginkan.  Sistem akan mengecek kamar yang diinginkan oleh konsumen, apabila kamar tidak tersedia maka sistem akan menampilkan pesan error akan tetapi apabila kamar yang diinginkan masih tersedia maka sistem akan menampilkan keterangan kamar yang dipesan. 

	

		

Gambar 116 Halaman Keterangan Kamar

Apabila konsumen telah menyetujui pemesanan kamar maka akan ditampilkan halaman data konsumen dimana konsumen harus mengisi data diri konsumen secara lengkap mulai dari nama depan, nama belakang, alamat, kota, propinsi, Negara, nomer telepon dan email. Apabila data konsumen tidak diisi dengan lengkap, maka konsumen tidak dapat melanjutkan proses pemesanan kamar. 

  	 	 

	

Gambar 117 Halaman Data Diri Konsumen	

Apabila keseluruhan langkah pemesanan kamar telah dilakukan dengan benar maka halaman hasil pemesanan kamar akan muncul. Halaman ini berisi keterangan mengenai pemesanan kamar yang dilakukan serta nomer pemesanan yang menjadi bukti bahwa konsumen telah melakukan pemesanan kamar.  

	



Gambar 118 Halaman Hasil Pemesanan Kamar

2. Lihat Pemesanan Kamar

Halaman ini digunakan konsumen untuk melihat data pemesanan yang telah dilakukan oleh konsumen. Untuk dapat melihat informasi pemesanan maka konsumen harus mengisi id booking dan nama konsumen. Apabila data konsumen cocok, maka data pemesanan yang sesuai akan ditampilkan. Data yang ditampilkan berupa tanggal konsumen akan menginap, nama kamar, lama konsumen menginap serta total harga yang harus dibayar.

		

		

Gambar 119 Halaman Menu Lihat Pesanan Kamar



4.7 	Halaman Feedback Konsumen

Halaman ini muncul apabila menu feedback dipilih oleh konsumen. Menu ini dibuat untuk konsumen, sehingga konsumen dapat memberikan penilaiannya kepada hotel Le Beringin. Untuk melakukan proses feedback maka konsumen wajib mengisi id transaksi serta nama konsumen terlebih dahulu. Apabila data transaksi dan nama depan cocok, maka konsumen akan diberikan form feedback yang dapat diisi untuk menilai kualitas dari Hotel Le Beringin

		

		

Gambar 120 Halaman Feedback Konsumen

4.8 Halaman Login untuk Manajer

Halaman ini hanya digunakan untuk manajer. Untuk mengakses aplikasi ini, manajer harus melakukan proses login terlebih dahulu dengan mengisikan username dan password yang sudah didaftarkan di database. Sistem akan memerika username dan password yang telah di-inputkan apabila data yang diinputkan cocok, maka manajer dapat masuk ke dalam aplikasi. 

	

Gambar 121 Halaman Login Manager




4.9 Halaman Menu Utama Manajer

Halaman ini merupakan halaman menu utama dari manajer bila manajer berhasil masuk ke dalam aplikasi. Dengan adanya aplikasi ini maka manajer dapat melihat hasil dari hotel untuk mengevaluasi dan memajukan kinerja dan kualitas dari Hotel Le Beringin.

				

Gambar 122 Halaman Menu Utama Manajer

4.10 Halaman Menu Daftar Pengguna

Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk mendaftarkan pengguna baru sehingga dapat masuk ke dalam aplikasi. Manajer diminta untuk mengisi username, password dan role yang akan diberikan kepada pengguna. 

	   	    

Gambar 123 Halaman Menu Daftar Penggununa

4.11 Halaman Menu Kamar Paling Populer

Halaman ini merupakan halaman menu yang digunakan untuk menghitung presentase kamar yang paling banyak dihuni sehingga dapat menentukan jenis kamar yang paling diminati oleh konsumen. Untuk menampilkan hasil presentase maka manajer harus mengisi periode waktu yang diinginkan untuk melihat hasil kamar yang paling banyak diminati oleh konsumen. 

	

Gambar 124 Halaman Kamar Terfavorit

	

		

Gambar 125 Halaman Hasil Kamar Paling

4.12 Halaman Menu Laporan Kamar Check In

Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk menghitung banyaknya kamar yang check in pada hari tertentu. Untuk melihat hasilnya maka manajer harus mengisikan periode tanggal dari dan tanggal sampai. Hasil dari halaman ini akan ditampilkan jumlah kamar yang masuk pada tiap tanggal dan data kamar yang masuk. 

            	

		

Gambar 126 Halaman Laporan Kamar Check In

4.13 Halaman Menu Laporan Perbandingan Tingkat Hunian Kamar

Halaman ini merupakan halaman yang menunjukkan peningkatan atau penurunan tingkat hunian per tahun. Untuk menampilkan jumlah tingkat hunian maka manajer akan mengisikan tahun yang ingin dibandingkan. Hasil dari halaman ini akan ditampilkan jumlah kamar yang terisi pada tiap bulannya. Hasil dari perhitungan ini akan digunakan untuk mengevaluasi tingkat kemajuan hotel.

		



		

Gambar 127 Halaman Perbandingan Tingkat Hunian

4.14 Halaman Menu Average Room Rate

Halaman ini digunakan untuk menghitung harga rata-rata kamar per hari sesuai dengan banyaknya transaksi atau kamar isi. Untuk menghitung harga rata-rata kamar maka manajer harus mengisi tanggal yang diinginkan. Hasil dari halaman ini yaitu banyaknya kamar yang terisi pada tanggal yang dimasukkan beserta harga rata-rata kamar.

	

Gambar 128 Halaman Average Room Rate

	

Gambar 129 Halaman Hasil Average Room Rate

4.15 Halaman Menu Laporan Pemesanan Kamar

Halaman ini digunakan untuk melihat jumlah pemesanan kamar pada periode waktu tertentu dan keterangan pemesanan kamar serta jumlah deposit yang dihasilkan dari pemesanan kamar tersebut. 



1. Halaman Jumlah Pesanan

Halaman ini digunakan untuk melihat jumlah kamar yang telah dipesan pada periode waktu tertentu. Untuk melihat jumlah kamar yang dipesan maka manajer harus memasukkan periode tanggal yang diinginkan. Hasil dari halaman ini akan ditampilkan banyaknya kamar yang telah dipesan dan banyaknya kamar yang masih kosong. 



     

Gambar 130 Halaman Jumlah Pemesanan dan Hasil Jumlah Pemesanan




2. Halaman Lihat Pemesanan Kamar

Halaman ini digunakan untuk melihat keterangan kamar yang telah dipesan beserta banyaknya jumlah deposit yang diterima oleh pihak hotel. Untuk melihat pemesanan kamar, maka manajer harus mengisikan tanggal yang diinginkan terlebih dahulu. Setelah manajer mengisi tanggal maka akan ditampilkan data kamar yang telah dipesan beserta banyaknya deposit yang diterima.  

		

Gambar 131 Halaman Lihat Pemesanan Kamar



		

Gambar 132 Halaman Hasil Lihat Pemesanan Kamar		

4.16 Halaman Menu Top 10 Konsumen

Halaman ini digunakan untuk melihat nama konsumen dan transaksi yang dilakukan. Konsumen yang ditampilkan merupakan konsumen yang mempunyai pembayaran paling banyak dalam satu kali transaksi. Untuk melihat hasil top 10 konsumen, maka manajer harus mengisi bulan dan tahun yang diinginkan

		

		

Gambar 133 Halaman Top 10 Konsumen		

4.17 Halaman Menu Omset Transaksi

Halaman ini digunakan untuk melihat jumlah keuangan yang masuk dalam waktu tertentu. Untuk melihat jumlah pendapatan transaksi maka manajer harus mengisi tanggal terlebih dahulu. Hasil dari halaman ini yaitu total pendapatan dan jumlah deposit dari tanggal yang telah di-input-kan oleh manajer

     



Gambar 134 Halaman Menu Omset Transaksi

4.18 Halaman Menu Perbandingan Target dan Hasil

Halaman ini digunakan untuk melihat presentase antara target yang diinginkan dan hasil yang tercapai. Untuk melihat hasil presentase maka manajer harus memasukkan bulan dan tahun yang diinginkan serta target yang ingin dicapai. Hasil dari halaman ini menunjukkan jumlah pendapatan, target yang diinginkan, dan persentase pencapaian target dan hasilnya.  

		

		

Gambar 135 Halaman Menu Target dan Hasill yang Tercapai

			

4.19 	Halaman Menu Hasil Evaluasi Feedback Konsumen

Halaman ini digunakan untuk melihat nilai rata-rata dari pertanyaan yang telah dimasukan oleh konsumen pada menu feedback konsumen. Hal ini dibuat untuk manajersehingga manajer dapat mengevaluasi hasil kinerja hotel. Untuk melihat hasilnya, maka manajer harus memilih bulan dan tahun yang ingin dilihat penilaiannya. 

		

		

Gambar 136 Halaman Laporan Feedback Konsumen		

4.20 Halaman Logout

Halaman ini digunakan apabila manajer telah selesai menggunakan aplikasi. 

	

Gambar 137 Halaman Logout




4.21 Halaman Login

Untuk dapat mengakses aplikasi front office Hotel Le Beringin ini, setiap user harus login terlebih dahulu dengan mengisikan username dan password yang sudah didaftarkan di dalam database. Sistem akan memeriksa apakah username dan password sesuai dengan database. Bila data di dalam database tidak sesuai dengan data yang diinput maka proses login tidak berhasil, sebaliknya bila data yang dinputkan berhasil maka user dapat mengakses aplikasi ini sesuai hak aksesnya masing-masing





Gambar 138  Halaman Login




4.22 Halaman Utama

Setiap user yang telah masuk ke sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin akan masuk ke halaman utama terdapat menu-menu yang berbeda sesuai dengan hak akses masing-masing user dan login. Menu Berikut adalah tampilan dari halaman utama dari sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin :  





Gambar 139  Halaman Utama



	Dalam aplikasi front office Hotel Le Beringin terdapat menu-menu utama seperti data pegawai, data pengguna, data konsumen, data member, data travel, data booking, data transaksi, data jenis kamar, data kamar, data produk dan data detail jenis produk.

4.23 
 Halaman Pegawai

Adminisrator dapat masuk ke dalam halaman pegawai dimana halaman ini berguna untuk memasukkan data-data pegawai seperti nama pegawai, alamat pegawai serta telepon pegawai. Data pegawai ini digunakan untuk membuat data pengguna. Pengguna yang akan masuk ke dalam aplikasi front office Hotel Le Beringin harus tercatat sebagai pegawai dalam Hotel Le Beringin. 



1. Halaman Tambah Pegawai

Berikut ini merupakan halaman untuk menambah data pegawai yang ada di dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin, data pegawai yang harus diisikan antara lain nama pegawai, alamat pegawai, dan telepon pegawai.



Gambar 140 Halaman Tambah Pegawai

	Apabila data tambah pegawai telah diisikan dan telah berhasil dimasukkan ke dalam database maka terdapat tulisan bahwa data pegawai telah berhasil disimpan.



3. 
Halaman Ubah Pegawai

Berikut ini merupakan halaman ubah pegawai yang digunakan bila pegawai yang bersangkutan merubah alamat atau no teleponnya. Untuk mengubah pegawai, maka admin harus mengisikan nilai dari data pegawai yang ingin ditampilkan. Nilai tersebut dapat berupa nama pegawai, alamat pegawai atau telepon pegawai. 



Gambar 141 Halaman Ubah Pegawai




4. Halaman Hapus Pegawai

Berikut ini merupakan halaman yang digunakan untuk menghapus pegawai apabila pegawai sudah tidak bekerja di Hotel Le Beringin lagi, bila ingin menghapus data pegawai, maka pengguna yang menggunakan data pegawai yang bersangkutan harus dihapus terlebih dahulu. Untuk menghapus data pegawai maka, admin harus mengisikan nilai pegawai sesuai dengan yang diinginkan, nilai tersebut dapat berupa nama pegawai, alamat pegawai ataupun nomer telepon pegawai. 





Gambar 142 Halaman Hapus Pegawai




5. Halaman Lihat Pegawai

Berikut ini merupakan halaman lihat pegawai, dimana list data pegawai dapat dilihat disini, data pegawai yang ditampilkan pada halaman ini antara lain, id pegawai, nama pegawai, alamat pegawai serta nomer telepon pegawai. Pegawai yang tercantum adalah data pegawai yang telah masuk ke dalam database sistem aplikasi front office Le Beringin Hotel. 



Gambar 143 Halaman Lihat Pegawai




4.24 Halaman Pengguna

Pada halaman ini user yang dapat masuk ke dalam halaman ini adalah administrator. Halaman ini digunakan untuk menambah data pengguna yang dapat masuk ke dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin. Data-data yang yang dimasukkan antara lain nama pengguna, password dan role atau hak akses dari pengguna. Untuk dapat menjadi pengguna aplikasi ini maka pengguna harus merupakan pegawai dalam Hotel Le Beringin.



1. Halaman Tambah Pengguna

Berikut ini merupakan halaman untuk menambah data pengguna yang akan dimasukkan sehingga dapat menggunakan aplikasi front office.Nama pengguna yang dimasukkan harus bersifat unik, sehingga nama pengguna yang satu dan yang lain haruslah berbeda. 



Gambar 144 Halaman Tambah Pengguna

2. Halaman Ubah Pengguna

Berikut ini merupakan halaman untuk mengubah data pengguna seperti mengubah role ataupun password dari pengguna. Untuk mengubah data pengguna maka user harus memasukkan nilai pengguna yang diinginkan sehingga muncul data pengguna sesuai dengan nilai yang telah dimasukkan oleh user.



Gambar 145 Halaman Ubah Pengguna



3. Halaman Reset Password Pengguna

Berikut ini merupakan halaman untuk mereset password pengguna. Hal ini dilakukan apabila pengguna lupa akan password yang telah dimilikinya. 

Gambar 146 Halaman Reset Password Pengguna

4. Halaman Hapus Pengguna

Berikut ini merupakan halaman yang digunakan untuk menghapus data pengguna. Apabila pengguna sudah tidak bekerja atau sudah tidak diijinkan untuk mengakses aplikasi ini, maka data pengguna dapat dihapus pada halaman ini.  



Gambar 147 Halaman Hapus Pengguna



5. Halaman Lihat Pengguna

	Berikut ini merupakan halaman lihat pengguna yang mempunyai hak akses untuk dapat masuk ke dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin.  

Gambar 148 Halaman Lihat Pengguna

4.25 Halaman Konsumen

Pada halaman ini setiap user mempunyai hak akses untuk masuk ke dalam sistem aplikasi front office Hotel Le Beringin. Halaman ini digunakan oleh pengguna untuk memasukkan data konsumen yang akan menginap di Hotel Le Beringin. Setiap konsumen yang akan menginap wajib mengisikan data-data yang ada di halaman ini. 



1. Halaman Tambah Konsumen

Berikut ini merupakan halaman yang digunakan untuk mengisi data konsumen yang akan menginap di hotel Le Beringin. Data-data konsumen berupa nama depan, alamat, kota, propinsi, nomer ktp, serta nomer telepon dari konsumen wajib diisi untuk melengkapi keperluan administrasi



Gambar 149 Halaman Tambah Konsumen



2. 
Halaman Ubah Konsumen

Berikut ini merupakan halaman yang digunakan untuk mengubah data konsumen apabila terjadi kesalahan dalam memasukkan data konsumen. Data Konsumen dapat dicari dengan mengisikan nilai yang diinginkan seperti nama depan, nama belakang, alamat, kota, propinsi, dan nomer telepon. 



Gambar 150 Halaman Ubah Konsumen



3. Halaman Hapus Konsumen

Berikut ini merupakan halaman yang digunakan untuk menghapus data konsumen pada front office Hotel Le Beringin :



Gambar 151 Halaman Hapus Konsumen

4. Halaman Lihat Konsumen

Berikut ini merupakan halaman yang digunakan untuk melihat data konsumen secara keseluruhan maupun data-data konsumen berdasarkan nilai tertentu. Nilai tersebut dapat dimasukkan sehingga menampilkan data dari konsumen sesuai dengan nilai yang telah dimasukkan. 



Gambar 152 Halaman Lihat Konsumen




4.26  Halaman Member

Halaman member merupakan halaman yang digunakan untuk menambahkan data member pada Hotel Le Beringin. Member mempunyai hak yang istimewa dimana member mendapatkan discount untuk setiap kali member menginap di Hotel. 

1. Halaman Tambah Member

Berikut ini merupakan halaman yang digunakan untuk menambah data member, data member berupa jenis member, jumlah discount yang tertera serta status dari member, apakah member tersebut aktif atau tidak. 



Gambar 153 Halaman Tambah Member




2. Halaman Ubah Member

Berikut ini merupakan halaman yang digunakan untuk mengubah data member seperti jumlah discount yang akan diberikan untuk member tersebut. 



Gambar 154 Halaman Ubah Member



3. Halaman Lihat Member

Berikut ini merupakan halaman untuk melihat data member yang telah masuk atau telah tercantum dalam Hotel Le Beringin. Disini akan ditampilkan data member seperti id member, jenis member, jumlah discount yang didapat oleh member serta status dari member. 



Gambar 155 Halaman Lihat Member

4.27 
 Halaman Travel

Pada halaman ini administrator dapat menambah, mengubah serta menghapus data travel yang bekerja sama dengan Hotel Le Beringin. Halaman ini digunakan oleh pengguna untuk memasukkan data travel yang bekerja sama dengan Hotel. Setiap travel yang bekerja sama dengan Hotel Le Beringin akan dimasukkan datanya pada halaman ini.  



1. Halaman Tambah Travel

Berikut ini merupakan halaman untuk menambah data travel yang bekerja sama dengan Hotel Le Beringin. Data travel yang wajib dimasukkan yaitu nama travel, serta nomer telepon dari travel tersebut. 



Gambar 156 Halaman Tambah Travel




2. Halaman Ubah Travel

Berikut ini merupakan halaman yang digunakan untuk mengubah data travel apabila keterangan dari travel yang bersangkutan berubah. Untuk mengubah data travel maka pengguna harus mengisikan nilai tertentu dari travel tersebut, dapat berupa nama travel atau keterangan lainnya. 



Gambar 157 Halaman Ubah Travel



3. Halaman Hapus Travel

Berikut ini merupakan halaman yang digunakan untuk menghapus data travel apabila travel tersebut sudah tidak bekerja sama dengan Hotel Le Beringin. Untuk menghapus travel tersebut maka pengguna harus mengisikan nilai dari travel tersebut. 



Gambar 158 Halaman Hapus Travel

4. Halaman Lihat Travel

Berikut ini merupakan halaman yang digunakan untuk melihat data travel yang bekerja sama dengan Hotel Le Beringin 





Gambar 159 Halaman Lihat Travel

4.28 
 Halaman Booking

Halaman ini dapat diakses oleh semua pengguna yaitu resepsionis dan administrator. Halaman ini berfungsi untuk melakukan proses pemesanan kamar atau proses check-in kamar. Untuk melakukan proses pemesanan kamar ataupun check in maka pengguna harus mengisikan data-data yang wajib diisikan. Seperti data konsumen, data kamar serta data jenis kamar. 



1. Halaman Tambah Booking

Berikut ini merupakan halaman untuk menambah booking untuk tamu yang akan menginap di Hotel Le Beringin. Untuk menginap, maka pengguna harus mengisikan data konsumen terlebih dahulu, kemudian memilih jenis kamar yang diinginkan oleh tamu serta memberikan nomer kamar. Apabila jenis kamar telah diisikan dan nomer kamar tidak terlihat, berarti tidak ada kamar kosong untuk jenis kamar tersebut. 





Gambar 160 Halaman Tambah Booking

2. 
Halaman Ubah Booking

Berikut ini merupakan halaman untuk mengubah data booking untuk tamu yang menginap di Hotel Le Beringin. Halaman ini digunakan bila terjadi kesalahan dalam peng-inputan data. Misalkan pada data kamar atau data jenis kamar, maka data tersebut dapat dirubah pada halaman ubah booking. 





Gambar 161 Halaman Ubah Booking

3. 
Halaman Lihat Booking

Berikut ini merupakan halaman untuk mengubah data booking untuk tamu yang menginap di Hotel Le Beringin. Apabila tamu akan menambah kamar ataupun menambah lama menginap maka data booking dapat diubah di halaman ini :



Gambar 162 Halaman Lihat Booking

4.29 
Halaman Transaksi

Halaman ini dapat diakses oleh semua pengguna yaitu resepsionis dan administrator. Halaman ini berfungsi untuk melakukan proses pembayaran atau transaksi dimana tamu telah menginap di Hotel Le Beringin. Untuk menggunakan halaman ini,maka pengguna diwajibkan untuk memasukkan id booking yang telah diberikan kepada tamu. Jika data tersebut telah dimasukkan maka muncul data transaksi yang telah dilakukan oleh pengguna.   



1. Halaman Tambah Transaksi

Berikut ini merupakan halaman untuk menambah transaksi yang dilakukan oleh tamu yang telah menginap, dimana tamu itu akan melakukan pembayaran. Untuk melakukan transaksi maka pengguna mengisikan nomer Id booking yang dimiliki oleh tamu sehingga data yang ada di booking dapat diakses di dalam data transaksi.





Gambar 163 Halaman Tambah Transaksi

2. 
Halaman Ubah Transaksi

Berikut ini merupakan halaman untuk mengubah transaksi dimana mungkin terjadinya kesalahan di dalam transaksi yang  telah diinputkan sehingga data tersebut dapat dirombak atau diganti di halaman ini





Gambar 164 Halaman Ubah Transaksi

3. 
Halaman Lihat Transaksi

Berikut ini merupakan halaman untuk menambah booking untuk tamu yang akan menginap di Hotel Le Beringin. Untuk menginap, maka pengguna harus mengisikan data konsumen terlebih dahulu, kemudian memilih jenis kamar yang diinginkan oleh tamu serta memberikan nomer kamar.



Gambar 165 Halaman Lihat Transaksi

4.30 
Halaman Jenis Kamar

Tampilan ini digunakan untuk menambah, merubah serta menghapus jenis kamar yang ada pada halaman jenis kamar yang ada di Hotel Le Beringin. Halaman ini menampilkan jenis kamar, harga kamar serta keterangan yang ada.



1. Halaman Tambah Jenis Kamar

Berikut ini merupakan halaman untuk menambah jenis kamar yang ada di Hotel Le Beringin dimana untuk menambah jenis kamar maka pengguna harus mengisikan nama kamar harga kamar dan keterangannya. Nama kamar bersifat unik sehingga satu dengan yang lainnya tidak boleh sama. 





Gambar 166 Halaman Tambah Jenis Kamar

2. Halaman Ubah Jenis Kamar

Berikut ini merupakan halaman untuk mengubah jenis kamar seperti mengubah harga kamar dan keterangan kamar. Untuk mengubah jenis kamar maka pengguna harus mengisikan nilai tertentu seperti nama kamar ataupun harga kamar. Setelah itu data kamar dapat dirubah, apabila ada nama kamar yang sama, maka akan dimunculkan keterangan bahwa nama kamar telah tercantum.  



Gambar 167 Halaman Ubah Jenis Kamar



3. Halaman Hapus Jenis Kamar

Berikut ini merupakan halaman untuk menghapus jenis kamar yang ada di Hotel Le Beringin bila jenis kamar tersebut sudah dihapus dari Hotel. 



Gambar 168 Halaman Hapus Jenis Kamar

4. Halaman Lihat Jenis Kamar

Berikut ini merupakan halaman untuk melihat jenis kamar yang ada di Hotel Le Beringin, apakah kamar itu berjenis executive, suite, atau standard.



Gambar 169 Halaman Lihat Jenis Kamar



4.31  Halaman Detail Jenis Kamar

Tampilan ini digunakan untuk menambah, merubah serta menghapus detail jenis kamar. Detail jenis kamar berisi barang-barang yang ada pada jenis kamar tertentu. Sehingga pada waktu tamu memakai atau menggunakannya, produk tersebut dicantumkan dalam tagihan transaksi tamu

1. 
Halaman Tambah Detail Jenis Kamar

Berikut ini merupakan halaman untuk menambah detail jenis kamar, dimana halaman ini digunakan untuk menuliskan list produk yang ada pada jenis kamar tertentu. Untuk menambah produk maka pengguna harus mengisikan nama jenis kamar, nama produk serta qtynya. 



Gambar 170 Halaman Detail Jenis Kamar



2. Halaman Ubah Detail Jenis Kamar

Berikut ini merupakan halaman mengubah detail jenis kamar yang tersedia pada jenis kamar tertentu. Untuk merubah detail jenis kamar. Untuk mengubah detail jenis kamar maka pengguna harus mengisi nilai tertentu yang diinginkan. 



Gambar 171 Halaman Ubah Detail Jenis Kamar

3. Halaman Hapus Detail Jenis Kamar

Berikut ini merupakan halaman menghapus detail jenis kamar yang tersedia pada jenis kamar tertentu yang ada di Hotel Le Beringin Hotel. Untuk menghapus detail jenis kamar maka harus diisikan nilai tertentu.



Gambar 172 Halaman Hapus Detail Jenis Kamar



4. Halaman Lihat Detail Jenis Kamar

Berikut ini merupakan halaman untuk melihat detail jenis kamar pada jenis kamar tertentu pada Hotel Le Beringin.



Gambar 173 Halaman Lihat Detail Jenis Kamar

4.32   Halaman Kamar

Tampilan ini digunakan untuk menambah, merubah serta menghapus kamar. Halaman ini berisi tentang banyaknya kamar dengan jenis kamar yang dilengkapi dengan nomer kamar serta jenis kasur yang ada pada jenis kamar tersebut.



1. Halaman Tambah Kamar

Berikut ini merupakan halaman menambah kamar dengan mengisikan nomer kamar, jenis kamar serta jenis kasur yang ada di dalam kamar tersebut. 



Gambar 174 Halaman Tambah Kamar



2. 
Halaman Ubah Kamar

Berikut ini merupakan halaman mengubah kamar seperti jenis kasur atau jenis kamar yang ada. 



Gambar 175 Halaman Ubah Kamar



3. Halaman Hapus Kamar

Berikut ini merupakan halaman untuk menghapus kamar yang ada seperti misalkan nomer kamar tersebut sudah tidak diaktifkan atau tidak dapat digunakan lagi. 



Gambar 176 Halaman Hapus Kamar

4. Halaman Lihat Kamar

Berikut ini merupakan halaman untuk melihat nomer kamar dan jenis kasur yang ada pada kamar tersebut



Gambar 177 Halaman Lihat Kamar



4.33   Halaman Produk

Tampilan ini digunakan untuk menambah, merubah serta menghapus data produk. Halaman ini berisi tentang produk-produk apa saja yang ada di Hotel Le Beringin yang akan diletakkan pada tiap jenis kamar.




1. Halaman Tambah Produk

Berikut ini merupakan halaman menambah produk yang ada pada setiap kamar sehingga data-data tambahan dapat dicatat disana



Gambar 178 Halaman Tambah Produk



2. Halaman Ubah Produk

Berikut ini merupakan halaman mengubah data produk seperti harga produk yang ada di kamar tersebut. 



Gambar 179 Halaman Ubah Produk

3. Halaman Hapus Produk

Berikut ini merupakan halaman untuk menghapus produk yang ada pada setiap kamar sehingga bila produk itu ditarik dari kamar tersebut maka data produk itu harus dihapus



Gambar 180 Halaman Hapus Produk



4. Halaman Lihat Produk

Berikut ini merupakan halaman untuk melihat produk apa saja yang ada di suatu jenis kamar tertentu



Gambar 181 Halaman Lihat Produk

4.34   Halaman Halaman Laporan Transaksi / Waktu

Berikut ini merupakan halaman untuk melihat laporan transaksi yang tejadi pada waktu dan tanggal tertentu.
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Gambar 182 Halaman Laporan Transaksi
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BAB V EVALUASI



Pada bab ini, akan memperlihatkan hasil dari testing yang akan dilakukan untuk mengidetifikasi adanya kesalahan dari sistem dengan masukan yang belum dilengkapi pada suatu input tertentu dan merupakan bagian dari evaluasi, dan testing dari hasil yang telah dicapai. Dengan adanya pengujian ini, maka dapat dibuktikan apakah sistem sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

5.1 Error Handling Halaman Pemesanan Kamar

Tabel LXXVII Test Case Form Pemesanan Kamar

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		Tanggal masuk kosong

		Menampilkan pesan error bahwa tanggal masuk tidak boleh kosong

		Muncul pesan : tanggal masuk harus diisi

		berhasil





		Tanggal keluar kosong

		Menampilkan pesan error bahwa tanggal keluar tidak boleh kosong

		Muncul pesan : tanggal keluar harus diisi

		berhasil



		Tanggal dari kurang dari aturan 

		Menampilkan pesan error bahwa tanggal dari kurang 

		Muncul pesan :  tanggal dari tidak boleh kurang 

		berhasil



		Tanggal dari lebih dari aturan yang ditentukan

		Menampilkan pesan error bahwa tanggal dari tidak boleh lebih dari aturan yang ditentukan

		Muncul pesan : tanggal dari tidak boleh lebih dari jumlah yang telah ditentukan

		berhasil
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		Tanggal sampai kurang dari aturan 

		Menampilkan pesan error bahwa tanggal sampai kurang 

		Muncul pesan :  tanggal sampai tidak boleh kurang 

		berhasil



		Tanggal sampai lebih dari aturan yang ditentukan

		Menampilkan pesan error bahwa tanggal sampai tidak boleh lebih dari aturan yang ditentukan

		Muncul pesan : tanggal sampai tidak boleh lebih dari jumlah yang telah ditentukan

		berhasil



		Tanggal keluar lebih besar dari tanggal masuk 

		Menampilkan pesan error bahwa masuk keluar harus lebih besar 

		Muncul pesan :  tanggal check out harus lebih besar dari tanggal check in 

		berhasil



		Tanggal masuk sudah lewat

		Menampilkan pesan error bahwa tanggal masuk tidak boleh lewat dari tanggal sekarang

		Muncul pesan tanggal masuk sudah lewat

		berhasil



		Qty kosong 

		Menampilkan pesan error bahwa quantity harus diisi 

		Muncul pesan :  qty tidak boleh kosong 

		berhasil



		Jenis kamar kosong

		Menampilkan pesan error bahwa jenis kamar harus diisi

		Muncul pesan : jenis kamar tidak boleh kosong

		berhasil










5.2 Error Handling Halaman Lihat Pemesanan Kamar

Tabel LXXVIII Test Case Form Lihat Pemesanan Kamar

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		Id booking dan nama depan wajib diisi

		Menampilkan pesan error bahwa id_booking dan nama depan belum diisi 

		Muncul pesan : Id booking atau nama depan belum diisi

		berhasil





		Id booking fan nama depan harus cocok dengan database

		Menampilkan pesan error bahwa id booking dan nama depan tidak sesuai atau tidak ada di database

		Muncul pesan : Id Booking dan nama depan tidak sesuai

		berhasil










5.3 Error Handling Halaman Feedback Konsumen

Tabel LXXIX Test Case Form Feedback Konsumen

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		Id transaksi kosong

		Menampilkan pesan error bahwa id_transaksi harus diisi 

		Muncul pesan : Id transaksi harus diisi

		berhasil





		Nama depan kosong

		Menampilkan pesan error bahwa nama depan kosong

		Muncul pesan : Nama depan harus diisi

		berhasil



		Id transaksi dan nama depan tidak ada di database

		Menampilkan pesan error bahwa id_transaksi dan nama depan tidak cocok dengan database 

		Muncul pesan :  id transaksi dan nama depan tidak cocok

		berhasil





		Id transaksi ada di dalam database tetapi sudah pernah mengisi feedback

		Menampilkan pesan error bahwa konsumen sudah pernah mengisi feedback

		Muncul pesan : sudah pernah mengisi feedback konsumen dengan id tersebut

		berhasil



		Nilai feedback telah dimasukkan oleh konsumen

		Menampilkan pesan bahwa pengisian feedback telah berhasil dilakukan

		Muncul pesan : feedback telah berhasil dimasukkan

		berhasil










5.4 Error Handling Halaman Login Manager

Tabel LXXX Test Case Halaman Login Manager

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		Username kosong

		Menampilkan pesan error bahwa username harus diisi 

		Muncul pesan : username tidak boleh kosong

		berhasil





		Password kosong

		Menampilkan pesan error bahwa password harus diisi

		Muncul pesan : password tidak boleh kosong

		berhasil



		Hanya user terdaftar yang dapat login

		Menampilkan pesan error bahwa pengguna tidak terdaftar 

		Muncul pesan :  nama pengguna tidak ada. 

		berhasil










5.5 Error Handling Halaman Tambah Pengguna

Tabel LXXXI Test Case Halaman Tambah Pengguna

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		Username kosong

		Menampilkan pesan error bahwa username harus diisi 

		Muncul pesan : username tidak boleh kosong

		berhasil



		Password kosong

		Menampilkan pesan error bahwa password harus diisi

		Muncul pesan : password tidak boleh kosong

		berhasil



		Role belum dipilih

		Menampilkan pesan error bahwa role harus dipilih terlebih dahulu 

		Muncul pesan :  anda belum memilih role 

		berhasil



		Nama pengguna tidak boleh sama dengan yang telah terdaftar

		Menampilkan pesan error bahwa nama pengguna sudah ada

		Muncul pesan : nama pengguna telah terdaftar

		berhasil



		Penambahan pengguna berhasil dilakukan

		Menampilkan pesan bahwa registrasi berhasil 

		Muncul pesan :  registrasi berhasil 

		berhasil










5.6 Error Handling Halaman Kamar Terpopuler

Tabel LXXXII Test Case Halaman Kamar Terpopuler

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		Tanggal dari kosong

		Menampilkan pesan error bahwa tanggal dari harus diisi 

		Muncul pesan : field tanggal dari harus diisi

		berhasil



		Tanggal sampai kosong

		Menampilkan pesan error bahwa tanggal sampai harus diisi

		Muncul pesan : field tanggal sampai harus diisi

		berhasil



		Tanggal dari kurang dari aturan 

		Menampilkan pesan error bahwa tanggal dari kurang 

		Muncul pesan :  tanggal dari tidak boleh kurang 

		berhasil



		Tanggal dari lebih dari aturan yang ditentukan

		Menampilkan pesan error bahwa tanggal dari tidak boleh lebih dari aturan yang ditentukan

		Muncul pesan : tanggal dari tidak boleh lebih dari jumlah yang telah ditentukan

		berhasil



		Tanggal sampai kurang dari aturan 

		Menampilkan pesan error bahwa tanggal sampai kurang 

		Muncul pesan :  tanggal sampai tidak boleh kurang 

		berhasil



		Tanggal sampai lebih dari aturan yang ditentukan

		Menampilkan pesan error bahwa tanggal sampai tidak boleh lebih dari aturan yang ditentukan

		Muncul pesan : tanggal sampai tidak boleh lebih dari jumlah yang telah ditentukan

		berhasil



		Tanggal dari lebih besar dari tanggal sampai

		Menampilkan pesan bahwa tanggal dari tidak boleh lebih besar dari tanggal sampai 

		Muncul pesan : tanggal dari tidak boleh lebih besar dari tanggal sampai. 

		berhasil





5.7 	Error Handling Halaman Laporan Kamar Check In

Tabel LXXXIII Test Case Halaman Laporan Kamar Check In

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		Tanggal dari kosong

		Menampilkan pesan error bahwa tanggal dari harus diisi 

		Muncul pesan : field tanggal dari harus diisi

		berhasil



		Tanggal sampai kosong

		Menampilkan pesan error bahwa tanggal sampai harus diisi

		Muncul pesan : field tanggal sampai harus diisi

		berhasil



		Tanggal dari kurang dari aturan 

		Menampilkan pesan error bahwa tanggal dari kurang 

		Muncul pesan :  tanggal dari tidak boleh kurang 

		berhasil



		Tanggal dari lebih dari aturan yang ditentukan

		Menampilkan pesan error bahwa tanggal dari tidak boleh lebih dari aturan yang ditentukan

		Muncul pesan : tanggal dari tidak boleh lebih dari jumlah yang telah ditentukan

		berhasil



		Tanggal sampai kurang dari aturan 

		Menampilkan pesan error bahwa tanggal sampai kurang 

		Muncul pesan :  tanggal sampai tidak boleh kurang 

		berhasil



		Tanggal sampai lebih dari aturan yang ditentukan

		Menampilkan pesan error bahwa tanggal sampai tidak boleh lebih dari aturan yang ditentukan

		Muncul pesan : tanggal sampai tidak boleh lebih dari jumlah yang telah ditentukan

		berhasil



		Tanggal dari lebih besar dari tanggal sampai

		Menampilkan pesan bahwa tanggal dari tidak boleh lebih besar dari tanggal sampai 

		Muncul pesan : tanggal dari tidak boleh lebih besar dari tanggal sampai. 

		berhasil





5.8 Error Handling Halaman Laporan Perbandingan Tingkat Hunian

Tabel LXXXIV Test Case Halaman Laporan Perbandingan Tingkat Hunian

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		Tahun 1 tidak boleh kosong

		Menampilkan pesan error bahwa tahun 1 harus diisi 

		Muncul pesan : tahun 1 tidak boleh kosong

		berhasil



		Tahun 2 tidak boleh kosong

		Menampilkan pesan error bahwa tahun 2 harus diisi

		Muncul pesan : tahun 2 tidak boleh kosong

		berhasil





5.9 Error Handling Halaman Laporan Average Room Rate

Tabel LXXXV Test Case Halaman Laporan Average Room Rate

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		Periode tanggal kosong

		Menampilkan pesan error bahwa periode tanggal harus diisi 

		Muncul pesan : field tanggal tidak boleh kosong

		berhasil



		Periode tanggal kurang dari aturan 

		Menampilkan pesan error bahwa periode tanggal kurang dari aturan

		Muncul pesan :  tanggal tidak boleh kurang 

		berhasil



		Periode tanggal lebih dari aturan yang ditentukan

		Menampilkan pesan error bahwa tanggal tidak boleh lebih dari aturan yang ditentukan

		Muncul pesan : tanggal tidak boleh lebih dari jumlah yang telah ditentukan

		berhasil







5.10 Error Handling Halaman Laporan Jumlah Pesanan Kamar

Tabel LXXXVI Test Case Halaman Laporan Jumlah Pesanan Kamar

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		Periode tanggal kosong

		Menampilkan pesan error bahwa periode tanggal harus diisi 

		Muncul pesan : field tanggal tidak boleh kosong

		berhasil



		Periode tanggal kurang dari aturan 

		Menampilkan pesan error bahwa periode tanggal kurang dari aturan

		Muncul pesan :  tanggal tidak boleh kurang 

		berhasil



		Periode tanggal lebih dari aturan yang ditentukan

		Menampilkan pesan error bahwa tanggal tidak boleh lebih dari aturan yang ditentukan

		Muncul pesan : tanggal tidak boleh lebih dari jumlah yang telah ditentukan

		berhasil










5.11 Error Handling Halaman Lihat Pemesanan Kamar

Tabel LXXXVII Test Case Halaman Lihat Pemesanan Kamar

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		Periode tanggal kosong

		Menampilkan pesan error bahwa periode tanggal harus diisi 

		Muncul pesan : field tanggal tidak boleh kosong

		berhasil



		Periode tanggal kurang dari aturan 

		Menampilkan pesan error bahwa periode tanggal kurang dari aturan

		Muncul pesan :  tanggal tidak boleh kurang 

		berhasil



		Periode tanggal lebih dari aturan yang ditentukan

		Menampilkan pesan error bahwa tanggal tidak boleh lebih dari aturan yang ditentukan

		Muncul pesan : tanggal tidak boleh lebih dari jumlah yang telah ditentukan

		berhasil







5.12 Error Handling Halaman Top 10 Konsumen

Tabel LXXXVIII Test Case Halaman Top 10 Konsumen

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		Tahun kosong

		Menampilkan pesan error bahwa tahun harus diisi 

		Muncul pesan : tahun tidak boleh kosong

		berhasil








5.13 Error Handling Halaman Laporan Omset Transaksi

Tabel LXXXIX Test Case Halaman Laporan Omset Transaksi

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		Periode tanggal kosong

		Menampilkan pesan error bahwa periode tanggal harus diisi 

		Muncul pesan : field tanggal tidak boleh kosong

		berhasil



		Periode tanggal kurang dari aturan 

		Menampilkan pesan error bahwa periode tanggal kurang dari aturan

		Muncul pesan :  tanggal tidak boleh kurang 

		berhasil



		Periode tanggal lebih dari aturan yang ditentukan

		Menampilkan pesan error bahwa tanggal tidak boleh lebih dari aturan yang ditentukan

		Muncul pesan : tanggal tidak boleh lebih dari jumlah yang telah ditentukan

		berhasil










5.14 Error Handling Halaman Laporan Evaluasi Target

Tabel XC Test Case Halaman Laporan Evaluasi Target

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		Periode tanggal kosong

		Menampilkan pesan error bahwa periode tanggal harus diisi 

		Muncul pesan : field tanggal tidak boleh kosong

		berhasil



		Periode tanggal kurang dari aturan 

		Menampilkan pesan error bahwa periode tanggal kurang dari aturan

		Muncul pesan :  tanggal tidak boleh kurang 

		berhasil



		Periode tanggal lebih dari aturan yang ditentukan

		Menampilkan pesan error bahwa tanggal tidak boleh lebih dari aturan yang ditentukan

		Muncul pesan : tanggal tidak boleh lebih dari jumlah yang telah ditentukan

		berhasil







5.15 Error Handling Halaman Evaluasi Feedback Konsumen

Tabel XCI Test Case Halaman Evaluasi Feedback Konsumen

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		Tahun kosong

		Menampilkan pesan error bahwa tahun harus diisi 

		Muncul pesan : tahun tidak boleh kosong

		berhasil








s

5.16 Error Handling Halaman Login

Tabel XCII Test Case Form Login

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		Nama pengguna wajib diisi

		Menampilkan pesan error bahwa nama pengguna/ password tidak boleh kosong

		Muncul pesan : Pengguna/password tidak boleh kosong

		berhasil





		Kata kunci wajib diisi

		Menampilkan pesan error bahwa nama pengguna/ password tidak boleh kosong

		Muncul pesan : Pengguna/password tidak boleh kosong

		berhasil



		Hanya user terdaftar yang dapat login

		Menampilkan pesan error bahwa pengguna tidak terdaftar

		Muncul pesan : Pengguna tidak terdaftar.

		berhasil










5.17 Error Handling Halaman Pengguna

1. Halaman Tambah Pengguna

Tabel XCIII Test Case Halaman Tambah Pengguna

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		Nama pegawai wajib dipilih

		Menampilkan pesan error bahwa belum memilih nama pegawai

		Muncul pesan : nama pegawai harus dipilih

		berhasil



		Nama pengguna wajib diisi

		Menampilkan pesan error bahwa belum mengisi nama pengguna

		Muncul pesan : nama pengguna harus diisi

		berhasil



		Kata kunci wajib diisi

		Menampilkan pesan error bahwa kata kunci belum diisi

		Muncul pesan : kata kunci harus diisi

		berhasil



		Mengulang kata kunci harus sama dengan kata kunci

		Menampilkan pesan error bahwa kata kunci tidak sama

		Muncul pesan :  kata kunci tidak sama

		berhasil



		Role wajib dipilih

		Menampilkan pesan error bahwa role belum dipilih

		Muncul pesan : anda belum memilih role.

		berhasil



		Nama pengguna tidak boleh sama dengan yang telah terdaftar

		Menampilkan pesan error bahwa nama pengguna sudah ada

		Muncul pesan : nama pengguna sudah ada.

		berhasil







2. 
Halaman Ubah Pengguna

Tabel XCIV Test Case Halaman Ubah Pengguna

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		Kata kunci lama diisi dengan benar

		Menampilkan pesan error bahwa kata kunci salah

		Muncul pesan : data kata kunci lama salah

		berhasil



		Kata kunci baru wajib diisi

		Menampilkan pesan error bahwa kata kunci belum diisi

		Muncul pesan : kata kunci harus diisi

		berhasil



		Mengulang kata kunci harus sama dengan kata kunci

		Menampilkan pesan error bahwa kata kunci tidak sama

		Muncul pesan :  kata kunci tidak sama

		berhasil



		Role wajib dilipilih

		Menampilkan pesan error bahwa role belum dipilih

		Muncul pesan : anda belum memilih role.

		berhasil



		Nama pengguna tidak boleh sama dengan yang telah terdaftar

		Menampilkan pesan error bahwa nama pengguna sudah ada

		Muncul pesan : nama pengguna sudah ada.

		berhasil



		Data pengguna sudah diinputkan

		Menampilkan pesan bahwa data berhasil diubah

		Muncul pesan : data berhasil diubah

		berhasil







5.18 
Error Handling Halaman Konsumen

1. Halaman Tambah Konsumen

Tabel XCV Test Case Halaman Tambah Konsumen

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		Nama depan harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa nama depan belum diisi

		Muncul pesan : nama depan harus diisi

		berhasil



		Alamat harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa alamat belum diisi

		Muncul pesan : alamat harus diisi

		berhasil



		Kota harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa kota belum diisi

		Muncul pesan : kota harus diisi

		berhasil



		Propinsi harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa propinsi belum diisi

		Muncul pesan : propinsi harus diisi

		berhasil



		Nomer identitas harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa nomer identitas belum diisi

		Muncul pesan : nomer KTP harus diisi

		berhasil



		Nomer telepon harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa  nomer telepon belum diisi

		Muncul pesan : nomer telepon harus diisi

		berhasil



		Data konsumen telah diisi

		Menampilkan pesan bahwa data telah berhasil ditambahkan

		Muncul pesan : data berhasil disimpan

		berhasil










2. Halaman Ubah Konsumen

Tabel XCVI Test Case Ubah Konsumen

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		Nama depan harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa nama depan belum diisi

		Muncul pesan : nama depan harus diisi

		berhasil



		Alamat harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa alamat belum diisi

		Muncul pesan : alamat harus diisi

		berhasil



		Kota harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa kota belum diisi

		Muncul pesan : kota harus diisi

		berhasil



		Propinsi harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa propinsi belum diisi

		Muncul pesan : propinsi harus diisi

		berhasil



		Nomer identitas harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa nomer identitas belum diisi

		Muncul pesan : nomer KTP harus diisi

		berhasil



		Nomer telepon harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa  nomer telepon belum diisi

		Muncul pesan : nomer telepon harus diisi

		berhasil



		Data konsumen telah diubah

		Menampilkan pesan bahwa data telah berhasil diubah

		Muncul pesan : data berhasil diubah

		berhasil










5.19 Error Handling Halaman Member

1. Halaman Tambah Member

Tabel XCVII Test Case Halaman Tambah Member

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		Jenis member harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa jenis member belum diisi

		Muncul pesan :  jenis member harus diisi

		berhasil



		Data member telah diisi lengkap

		Menampilkan pesan bahwa data telah berhasil ditambah

		Muncul pesan : data member berhasil disimpan

		berhasil







2. Halaman Ubah Member

Tabel XCVIII Test Case Halaman Ubah Member

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		Jenis member harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa jenis member belum diisi

		Muncul pesan :  jenis member harus diisi

		berhasil



		Data member telah diubah

		Menampilkan pesan bahwa data telah berhasil diubah

		Muncul pesan : data member berhasil diubah

		berhasil







5.20 
Error Handling Halaman Travel

1. Halaman Tambah Travel

Tabel XCIX Halaman Tambah Travel

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		Nama travel harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa nama travel belum diisi

		Muncul pesan : nama travel harus diisi

		berhasil



		Telepon travel harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa nomer telepon travel belum diisi

		Muncul pesan : nomer telepon travel harus diisi

		berhasil



		Data travel telah diisi dengan lengkap

		Menampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan

		Muncul pesan : data berhasil disimpan

		berhasil









2. Halaman Ubah Travel

Tabel C Test Case Halaman Ubah Travel

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		Nama travel harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa nama travel belum diisi

		Muncul pesan : nama travel harus diisi

		berhasil



		Telepon travel harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa nomer telepon travel belum diisi

		Muncul pesan : nomer telepon travel harus diisi

		berhasil







5.21 Error Handling Halaman Booking

1. Halaman Tambah Booking

Tabel CITest Case Halaman Tambah Booking

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		List harus diisi di data booking

		Menampilkan pesan error bahwa id jenis belum diisi

		Muncul pesan : id jenis harus diisi

		berhasil



		Nama konsumen harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa konsumen belum diisi

		Muncul pesan : nama konsumen harus diisi

		berhasil



		Nama travel harus dipilih

		Menampilkan pesan error bahwa travel belum dipilih

		Muncul pesan : Anda harus memilih Travel

		berhasil



		Tanggal masuk dan keluar harus dipilih

		Menampilkan pesan error bahwa tanggal belum dipilih

		Muncul pesan : Silahkan masukkan tanggal masuk dan tanggal keluar 

		berhasil



		idJenis harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa id jenis belum dipilih

		Muncul pesan : Silahkan Masukkan idJenis terlebih dahulu

		berhasil



		Quantity harus diisi angka

		Menampilkan pesan error bahwa qty harus diisi angka

		Muncul pesan : Qty harus berisi Angka valid

		berhasil



		Hapus material yang kosong

		Menampilkan pesan error bahwa tidak ada material yang dihapus

		Muncul pesan :Tidak ada material yang bisa diremove. 

		berhasil





2. Halaman Ubah Booking

Tabel CII Test Case Halaman Ubah Booking

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		List harus diisi di data booking

		Menampilkan pesan error bahwa id jenis belum diisi

		Muncul pesan : id jenis harus diisi

		berhasil



		Nama konsumen harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa konsumen belum diisi

		Muncul pesan : nama konsumen harus diisi

		berhasil



		Nama travel harus dipilih

		Menampilkan pesan error bahwa travel belum dipilih

		Muncul pesan : Anda harus memilih Travel

		berhasil



		Tanggal masuk dan keluar harus dipilih

		Menampilkan pesan error bahwa tanggal belum dipilih

		Muncul pesan : Silahkan masukkan tanggal masuk dan tanggal keluar 

		berhasil



		idJenis harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa id jenis belum dipilih

		Muncul pesan : Silahkan Masukkan idJenis terlebih dahulu

		berhasil



		Quantity harus diisi angka

		Menampilkan pesan error bahwa qty harus diisi angka

		Muncul pesan : Qty harus berisi Angka valid

		berhasil



		Hapus material yang kosong

		Menampilkan pesan error bahwa tidak ada material yang dihapus

		Muncul pesan :Tidak ada material yang bisa diremove. 

		berhasil



		Id booking tidak ada

		Menampilkan pesan error bahwa id booking belum diisi

		Muncul pesan : ID Booking Salah atau belum dibuat transaksinya

		berhasil





5.22 
Error Handling Halaman Transaksi

1. Halaman Tambah Transaksi

Tabel CIII Test Case Halaman Tambah Transaksi

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		List harus diisi di data transaksi

		Menampilkan pesan error bahwa id jenis belum diisi

		Muncul pesan : id jenis harus diisi

		berhasil



		Nama konsumen harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa konsumen belum diisi

		Muncul pesan : nama konsumen harus diisi

		berhasil



		Nama travel harus dipilih

		Menampilkan pesan error bahwa travel belum dipilih

		Muncul pesan : Anda harus memilih Travel

		berhasil



		idJenis harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa id jenis belum dipilih

		Muncul pesan : Silahkan Masukkan idJenis terlebih dahulu

		berhasil



		Quantity harus diisi angka

		Menampilkan pesan error bahwa qty harus diisi angka

		Muncul pesan : Qty harus berisi Angka valid

		berhasil



		Hapus material yang kosong

		Menampilkan pesan error bahwa tidak ada material yang dihapus

		Muncul pesan :Tidak ada material yang bisa diremove. List Kosong

		berhasil











2. Halaman Ubah Transaksi

Tabel CIV Test Case Halaman Ubah Transaksi

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		List harus diisi di data transaksi

		Menampilkan pesan error bahwa id jenis belum diisi

		Muncul pesan : id jenis harus diisi

		berhasil



		Nama konsumen harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa konsumen belum diisi

		Muncul pesan : nama konsumen harus diisi

		berhasil



		Nama travel harus dipilih

		Menampilkan pesan error bahwa travel belum dipilih

		Muncul pesan : Anda harus memilih Travel

		berhasil



		idJenis harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa id jenis belum dipilih

		Muncul pesan : Silahkan Masukkan idJenis terlebih dahulu

		berhasil



		Quantity harus diisi angka

		Menampilkan pesan error bahwa qty harus diisi angka

		Muncul pesan : Qty harus berisi Angka valid

		berhasil



		Hapus material yang kosong

		Menampilkan pesan error bahwa tidak ada material yang dihapus

		Muncul pesan :Tidak ada material yang bisa diremove. List Kosong

		berhasil



		Id booking tidak ada 

		Menampilkan pesan error bahwa id booking belum ada

		Muncul pesan : ID Booking Salah atau belum dibuat transaksinya

		berhasil







5.23 Error Handling Halaman Jenis Kamar

1. Halaman tambah jenis kamar	

Tabel CV Test Case Halaman Tambah Jenis Kamar

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		Nama kamar harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa nama kamar belum diisi

		Muncul pesan : nama kamar harus diisi

		berhasil



		Harga kamar harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa harga kamar belum diisi

		Muncul pesan : harga kamar harus diisi

		berhasil



		Nama kamar tidak boleh sama dengan nama kamar yang sudah tersimpan

		Menampilkan pesan error bahwa nama kamar sudah ada di database

		Muncul pesan : nama kamar sudah ada

		berhasil



		Data jenis kamar sudah diisi dengan lengkap

		Menampilkan pesan bahwa data telah berhasil disimpan

		Muncul pesan : data berhasil disimpan

		berhasil







2. 
Halaman ubah jenis kamar	

Tabel CVI Test Case Halaman Ubah Jenis Kamar

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		Nama kamar harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa nama kamar belum diisi

		Muncul pesan : nama kamar harus diisi

		berhasil



		Harga kamar harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa harga kamar belum diisi

		Muncul pesan : harga kamar harus diisi

		berhasil



		Nama kamar tidak boleh sama dengan nama kamar yang sudah tersimpan

		Menampilkan pesan error bahwa nama kamar sudah ada di database

		Muncul pesan : nama kamar sudah ada

		berhasil



		Data jenis kamar sudah diisi dengan lengkap

		Menampilkan pesan bahwa data telah berhasil disimpan

		Muncul pesan : data berhasil disimpan

		berhasil










3. Halaman ubah jenis kamar	

Tabel CVII Test Case Halaman Hapus Jenis Kamar

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		Jenis kamar tidak boleh masih tertera di halaman kamar

		Menampilkan pesan error bahwa jenis kamar masih ada dan tidak dapat dihapus

		Muncul pesan : data tidak dapat dihapus

		berhasil



		Jenis kamar tidak boleh tercantum di halaman produk

		Menampilkan pesan error bahwa jenis kamar masih ada dan tidak dapat dihapus

		Muncul pesan : data tidak dapat dihapus.

		berhasil










5.24 Error Handling Halaman Detail Jenis Kamar



1. Halaman tambah detail jenis kamar	

Tabel CVIII Test Case Tambah Detail Jenis Kamar

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		Nama kamar harus dipilih

		Menampilkan pesan error bahwa nama kamar belum dipilih

		Muncul pesan : nama kamar harus dipilih

		berhasil



		Nama produk harus dipilih

		Menampilkan pesan error bahwa nama produk belum dipilih

		Muncul pesan : nama produk harus dipilih

		berhasil



		Quantity harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa quantity belum diisi

		Muncul pesan : quantity harus diisi

		berhasil



		Data detail jenis kamar sudah diisi dengan lengkap

		Menampilkan pesan bahwa data telah berhasil disimpan

		Muncul pesan : data berhasil disimpan

		berhasil







2. 
Halaman ubah detail jenis kamar	



Tabel CIX Test Case Halaman Ubah Detail Jenis Kamar

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		Nama kamar harus dipilih

		Menampilkan pesan error bahwa nama kamar belum dipilih

		Muncul pesan : nama kamar harus dipilih

		berhasil



		Nama produk harus dipilih

		Menampilkan pesan error bahwa nama produk belum dipilih

		Muncul pesan : nama produk harus dipilih

		berhasil



		Quantity harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa quantity belum diisi

		Muncul pesan : quantity harus diisi

		berhasil



		Data detail jenis kamar sudah diisi dengan lengkap

		Menampilkan pesan bahwa data telah berhasil diubah

		Muncul pesan : data berhasil diubah

		berhasil







5.25 
Error Handling Halaman Kamar



1. Halaman tambah kamar



Tabel CX Test Case Halaman Tambah Kamar

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		Nomer kamar harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa nomer kamar belum diisi

		Muncul pesan : nomer kamar harus diisi

		berhasil



		Jenis kamar harus dipilih

		Menampilkan pesan error bahwa jenis kamar belum dipilih

		Muncul pesan : jenis kamar harus dipilih

		berhasil



		Jenis kasur harus dipilih

		Menampilkan pesan error bahwa jenis kasur belum dipilih

		Muncul pesan : jenis kasur harus dipilih

		berhasil



		Nomer kamar belum ada di database

		Menampilkan pesan error bahwa nomer sudah ada di database

		Muncul pesan : nomer kamar sudah ada

		berhasil







2. 
Halaman ubah kamar

Tabel CXI Test Case Halaman Ubah Kamar

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		Nomer kamar harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa nomer kamar belum diisi

		Muncul pesan : nomer kamar harus diisi

		berhasil



		Jenis kamar harus dipilih

		Menampilkan pesan error bahwa jenis kamar belum dipilih

		Muncul pesan : jenis kamar harus dipilih

		berhasil



		Jenis kasur harus dipilih

		Menampilkan pesan error bahwa jenis kasur belum dipilih

		Muncul pesan : jenis kasur harus dipilih

		berhasil



		Nomer kamar belum ada di database

		Menampilkan pesan error bahwa nomer sudah ada di database

		Muncul pesan : nomer kamar sudah ada

		berhasil







5.26 
Error Handling Halaman Produk



1. Halaman tambah produk

Tabel CXII Test Case Halaman Tambah Produk

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		Nama produk harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa nama produk belum diisi

		Muncul pesan : nama produk harus diisi

		berhasil



		Harga item harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa harga item belum diisi

		Muncul pesan : harga item harus diisi

		berhasil



		Nama produk tidak boleh sama dengan nama produk yang sudah tersimpan

		Menampilkan pesan error bahwa nama produk sudah ada di database

		Muncul pesan : nama produk sudah ada

		berhasil







2. 
Halaman Ubah produk

Tabel CXIII Test Case Halaman Ubah Produk

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		Nama produk harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa nama produk belum diisi

		Muncul pesan : nama produk harus diisi

		berhasil



		Harga item harus diisi

		Menampilkan pesan error bahwa harga item belum diisi

		Muncul pesan : harga item harus diisi

		berhasil



		Nama produk tidak boleh sama dengan nama produk yang sudah tersimpan

		Menampilkan pesan error bahwa nama produk sudah ada di database

		Muncul pesan : nama produk sudah ada

		berhasil







3. Halaman Hapus Produk

Tabel CXIV Test Case Halaman Hapus Produk

		Hal yang diuji

		Hasil yang diharapkan

		Hasil yang diperoleh

		Status



		Nama produk tidak boleh tertera di halaman detail jenis

		Menampilkan pesan error bahwa nama produk masih ada dan tidak dapat dihapus

		Muncul pesan : data tidak dapat dihapus. 

		berhasil
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BAB VI SIMPULAN DAN SARAN



6. 

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil survei dari quisioner yang telah disebarkan kepada beberapa responden  maka dapat ditarik kesimpulan terhadap implementasi aplikasi ini. Kesimpulan dari aplikasi ini yaitu aplikasi ini memiliki fitur pemesanan kamar via mobile yang dibuat agar konsumen dapat terbantu dalam memesan kamar dimanapun dan kapanpun. Untuk melakukan pemesanan kamar, terdapat informasi  untuk konsumen yang dapat digunakan untuk melihat jenis kamar dan keterangan kamar dengan memilih menu fasilitas kamar sehingga konsumen dapat memilih kamar yang diinginkan. Tampilan aplikasi konsumen juga dibuat user friendly sehingga membantu konsumen untuk dapat mengerti aplikasi dengan lebih baik. 





Dengan adanya aplikasi transaksi dan booking front office dan pemesanan kamar via mobile ini, manajer diberi hak akses khusus untuk memantau serta menganalisa hasil transaksi dan pemesanan kamar di Hotel Le Beringin. Manajer dapat melihat kamar yang paling banyak diminati oleh konsumen, membandingkan jumlah hunian, melihat pemesanan yang terjadi, menghitung banyaknya pendapatan per hari dan target yang ingin dicapai serta dapat melihat kinerja hotel melalui feedback yang telah diisi oleh konsumen. Sehingga dengan adanya feedback dan laporan transaksi kamar manajer dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan hotel sehingga dapat mengevaluasi kinerja hotel dan meningkatkan kualitas hotel menjadi lebih baik.
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6.2 Saran

Untuk memperbaiki sistem yang dalam Tugas Akhir ini, berikut ini diberikan beberapa saran  :

1. Sistem dikembangkan hingga mendukung fitur keuangan yang terjadi di Hotel Le Beringin.

2. Hasil perhitungan laporan menggunakan grafik yang lebih memperlihat perbandingan yang terjadi.

3. Jenis laporan ditambah sesuai dengan kebutuhan manajer. 
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-Info kamar terpopuler= nama_kmr + presentase hunian kamar


-Info kamar check in= jml_kmr_check in + tgl_masuk + tgl_keluar + no_kamar


-Info perbandingan tingkat hunian = bulan + tahun1 + tahun2 + jumlah kamar isi


-Info average room rate = jml_kmr_isi + total_hargakmr + avg_room_rate


-Info pemesanan kamar = jml_kmr_booking + jml_kmr_kosong + @id_booking + no_kamar + tgl_keluar + dp + source


-Info konsumen dan transaksi= id_transaksi + nama_depan + nama_tengah + grand_total


-Info transaksi= jumlah grand_total + total dp


-Info presentase target dengan hasil yang tercapai= total_pendapatan +target + presentase pencapaian


-Info feedback konsumen= nilai_rata2_feedback 
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Pengelolaan


Data Pegawai


3.2


Pengelolaan 


Data 


Pengguna
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Pengelolaan


Data 


konsumen


3.4


Pengelolaan


Data member


3.5


Pengelolaan


Data travel


3.6


Pengelolaan


Data booking


3.7


Pengelolaan


Data transaksi


3.8


Pengelolaan


Data jenis 


kamar


3.9


Pengelolaan


Data detail 


jenis kamar


3.10


Pengelolaan


Data kamar


3.11


Pengelolaan


Data produk


3.12


Mengelola


Laporan 


transaksi


Tabel 


Pegawai


Tabel User


Tabel 


konsumen


Tabel member


Tabel travel


Tabel booking


Tabel jenis


Tabel dtl_jns


Tabel kamar


Tabel produk


Tabel dtl


_trns


Data pegawai


Info pegawai


Info pengguna


Data pengguna


Data konsumen


Info konsumen


Nama, alamat, telp


Info member


Data travel


Info travel


Data booking


Info booking


Data transaksi


Info transaksi


Data jenis


Info jenis


Info detail jenis kamar


Data detail jenis kamar


Data kamar


Info kamar


Data produk


Info produk


Info transaksi tamu 


Data pegawai


Info pegawai


Data pengguna


Info pengguna


Data konsumen


Info konsumen


Info member


Info travel


B


Info jenis


Info dtl_jns


Info kamar


Info produk


Info transaksi


Data member


Data travel


A


Data jenis


Data dtl_jns


Data kamar


Data produk


Data transaksi


Front Office


Data konsumen


Info konsumen


Info travel


Data booking


Info booking


Data transaksi


Info transaksi


Info jenis


Info kamar


Info transaksi tamu


Tabel member


Id_member


jns


Tabel 


dtl_booking


C


D


Tabel 


konsumen


Data konsumen


Id konsumenTabel jenis


Id_jenis


Nama_kmr, harga_kmr


Tabel kamar


Id_jenis


No_kamar, jns_kasurTabel travel


Id travel


Id travel, nama


Tabel 


transaksi


E


F


Tabel dtl_trns


G


H


Tabel 


konsumen


Info konsumen


Data konsumen


Tabel jenis


Id jenis


Nama_kmr


Haga_kmr


Id jenis


Tabel kamar


No_kamar, jns_kasur


Tabel jenisId_jenis


Nama_kmr


Data member


Data jenis


Data kamar


Tgl_masuk
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Keterangan :


Data pegawai= nama_peg + alamat_peg + telp_peg


Info pegawai= @id_pegawai + nama_peg + alamat_peg + telepon_peg


Data pengguna= nama_peg + username + password + role 


Info pengguna= @id_pegawai + nama_peg + username + password + role


Data konsumen= nama_perusahaan + nama_depan + nama_tengah + nama_belakang + alamat + kota + propinsi 


+ negara + no_ktp  + telp_1 + telp_2 + email + member


Info konsumen              = @id_konsumen + nama_perusahaan + nama_depan + nama_tengah + nama_belakang + 


alamat + kota + propinsi + negara + no_ktp  + telp_1 + telp_2 + email + member


Data member= jns + disc + status


Info member= @id_member + jns + disc + status


Data travel= nama_travel + alamat + kota + propinsi + negara + kode_pos + email + telp + fax


Info travel = @id_travel + nama_travel + alamat + kota + propinsi + negara + kode_pos + email + telp + fax


Data booking= nama_depan + nama_tengah + nama_travel + nama_kmr + no_kamar + tgl_masuk + tgl_keluar


+ total_harga + dp + sisa


Info booking= @id_booking + nama_travel + nama_depan + nama_tengah + tgl_booking + tgl_masuk + 


tgl_keluar + jenis_kmr + nama_kmr + harga_total + dp + sisa


Data transaksi= nama_depan + nama_tengah + tgl_masuk + tgl_keluar + total_harga + dp + persen_disc + 


+ total_disc + grand_total


Info transaksi= @id_transaksi + id_booking + nama_konsumen + tgl_masuk + tgl_keluar + harga_total + 


persen_disc + total_disc + grand_total + dp


Data jenis= nama_kmr + harga_kmr + keterangan


Info jenis= @id_jenis + nama_kmr + harga_kmr + keterangan


Data detail jenis kamar= nama_kmr + produk + qty + keterangan


Info detail jenis kamar= @id_dtl_jenis + nama_kmr + nama + qty + keterangan


Info transaksi tamu= @id_transaksi + nama_depan + nama_tengah + tgl_masuk + tgl_keluar + grand_total + disc 


Info kamar= @no_kmr + nama_kmr + jenis_kasur


Info produk= @id_produk + nama + harga_item + keterangan


A= Tgl_booking, id_konsumen, total_harga, dp, sisa, status, sourc


B= @id_booking, tgl_booking, harga_total + dp + sisa + status


C= Id_booking, no_kamar, id_jenis, tgl_masuk, tgl_keluar


D = Id_booking, no_kamar, 


E = Id_konsumen, total_harga, dp, sisa, status, grand_total, disc, persen_disc


F = Id_transaksi, grand_total, dp, sisa, total_disc


G = Tgl_masuk, tgl_keluar, id_jenis, no_kamar, lama


H = Tgl_masuk, tgl_keluar, id_jenis, no_kamar, lama, harga_total
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Konsumen


1.2.1


Menambah 


Pemesanan Kamar


1.2.2


Melihat Pemesanan 


Kamar


Data pemesanan kamar


Info pemesanan kamar, data berhasil ditambah


Data lihat kamar


Info lihat kamar


Keterangan :


Data konsumen= nama_depan + nama_tengah + alamat + kota + propinsi + negara + no_ktp + telp_1 + email


Data booking= tgl_booking + id_konsumen + dp + total_harga + sisa + status + source


Data dtl= id_booking + id_jenis + no_kamar + tgl_masuk + tgl_keluar + lama + harga_total


Info dtl= id_jenis + tgl_masuk + tgl_keluar + lama + harga_total


Data pemesanan kamar= nama_kmr + harga_kmr + nama_depan + nama_tengah + alamat + kota + propinsi + negara + 


no_ktp + telp_1 + email + tgl_masuk + tgl_keluar + nama_konsumen + tgl_booking + jenis_kmr 


+ nama_kmr + total_harga + dp + sisa


Info pemesanan kamar= @id_booking + nama_depan + nama_tengah + nama_kmr + total_harga + dp + tgl_masuk + 


tgl_keluar + lama + harga_total + nama_kmr


Data lihat kamar= @id_booking + nama_depan


Info lihat kamar= @id_booking + nama_depan + nama_tengah + tgl_masuk + tgl_keluar + nama_kmr + lama + 


total_harga


Tabel


konsumen


Data konsumen


Id_konsumen


Tabel 


dtl_booking


Tabel jenis


Tabel kamar


Id_konsumen


Nama_depan, nama_tengah


Data booking


Id_booking


Id_booking, total_harga


Id_booking


Info dtl


Data dtl


Id_booking


Lama + total_harga


Tabel booking


Id_jenis


Id_jenis, Nama_kmr, harga_kmr


Id_jenis


Nama_kmr


Id_jenis


Id_jenis,


No_kamar
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Manajer


2.6.1


Melihat jumlah 


pemesanan kamar


Tabel booking


Tanggal, bulan, tahun


Info kamar pesanan dan kamar kosong


Info data pemesanan


2.6.2


Melihat data 


pemesanan kamar dan 


depositnya


Tanggal, bulan, tahun


Keterangan :


Info kamar pesanan dan kamar kosong = jumlah kamar yang dipesan + jumlah kamar kosong


Data dtl_booking= id_booking + id_jenis + no_kamar + tgl_masuk + tgl_keluar + lama + harga_total


Info dtl_booking= id_jenis + tgl_masuk + tgl_keluar + lama + harga_total


Info data pemesanan    = @id_booking + no_kamar + lama + dp + total dp


Tabel dtl_booking


Tgl_masuk, tgl_keluar


Id_jenis, No_kamar


Id_booking


Data dtl_booking


Info dtl_booking


Tgl_masuk


Id_booking, no_kamar, lama


Id_booking, dp, source
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Admin


3.1.3


Menghapus Pegawai


3.1.2


Mengubah Pegawai


Tabel pegawai


Nama_peg, alamat_peg, telp_peg


Info pegawai, data berhasil ditambah


Nama_peg, alamat_peg, telp_peg


Info pegawai, 


data berhasil diubah


Nama_peg, alamat_peg, telp_peg


Info pegawai, data berhasil dihapus


Data pegawai


Info pegawai


Nama_peg, alamat_peg, telp_peg


Nama_peg, alamat_peg, telp_peg


Info pegawai


Info pegawai


3.1.1


Menambah Pegawai


3.1.4


Melihat Pegawai


Nama_peg, alamat_peg, telp_peg


Nama_peg, alamat_peg, telp_peg


Info pegawai


Info pegawai


Keterangan :


Info pegawai= @id_pegawai + nama_peg + alamat_peg + telepon_peg
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Admin


3.2.3


Mereset Password 


User


3.2.2


Mengubah User


Tabel user


Data user


Info user, data berhasil ditambah


Username, role


Info user 


data berhasil diubah


Username, role


Nama_peg, username, role,


password berhasil direset


Data user


Info user


Username, role


Username, role


@username, password, role


Info user


3.2.1


Menambah User


3.2.4


Menghapus User


Username, role


Username, role


Username, role


Username, role, data berhasil dihapus


Keterangan :


Data user= @username + nama_peg + password + role


Info user= @username + id_pegawai + nama_peg + password + role


3.2.5


Melihat User


Username, role


Info user


Username, role


Info user
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Admin


3.3.3


Menghapus konsumen


3.3.2


Mengubah konsumen


Tabel konsumen *


Data konsumen


Info konsumen, data berhasil ditambah


Nama depan, nama belakang, nama 


Perusahaan, alamat, telp, kota


Info konsumen, 


data berhasil diubah


Nama depan, nama belakang, nama 


Perusahaan, alamat, telp, kota


Info konsumen, data berhasil dihapus


Data konsumen


Info konsumen


Nama depan, nama belakang, nama 


Perusahaan, alamat, telp, kota


Nama depan, nama belakang, nama 


Perusahaan, alamat, telp, kota


Info


konsumen


Info konsumen


3.3.1


Menambah konsumen


3.3.4


Melihat konsumen


Nama depan, nama belakang, nama 


Perusahaan, alamat, telp, kota


Nama depan, nama belakang, nama 


Perusahaan, alamat, telp, kota


Info konsumen


Info konsumen


Keterangan :


Data konsumen= nama_depan + nama_tengah + nama_belakang + nama_perusahaan + alamat + kota + propinsi + negara 


+ ktp + telp_1 + telp_2 + email + jns


Info konsumen = @id_konsumen + nama_depan + nama_tengah + nama_belakang + nama_perusahaan + alamat + kota + 


propinsi + negara + ktp + telp_1 + telp_2 + email + jns


Front Office


Data konsumen


Info konsumen, data berhasil ditambah


Nama depan, nama belakang, 


nama Perusahaan, alamat, telp, kota


Info konsumen, 


data berhasil diubah


Nama depan, nama belakang, nama 


Perusahaan, alamat, telp, kota


Info konsumen


Tabel konsumen *


Tabel member


Id_member


jns


Id_member


jns
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Admin


3.4.2


Mengubah Member


Tabel member


Data member


Info member, data berhasil ditambah


Jenis member


Info member, 


data berhasil diubah


Jenis member


Info member


Data member


Info member


Jenis member


Jenis member


Info member


Info member


3.4.1 


Menambah Member


3.4.3


Melihat Member


Keterangan :


Data member=  jenis + discount + status


Info member= @id_member + jns  + disc + status
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Admin


3.5.3


Menghapus Travel


3.5.2


Mengubah Travel


Tabel travel


Data travel


Info travel, data berhasil ditambah


Nama, alamat, telp, fax, kota, propinsi


Info travel, 


data berhasil diubah


Nama, alamat, telp, fax, kota, propinsi


Info travel, data berhasil dihapus


Data travel


Info travel


Nama, alamat, telp,


fax, kota, propinsi


Nama, alamat, telp,


fax, kota, propinsi


Info travel


Info travel


3.5.1


Menambah Travel


3.5.4


Melihat Travel


Nama, alamat, telp, fax, kota, propinsi


Nama, alamat, telp, fax, kota, propinsi


Info travel


Info travel


Keterangan :


Data travel= nama + alamat + kota + propinsi + negara + kode_pos + email + telp + fax


Info travel= @id_travel + nama + alamat + kota + propinsi + negara + kode_pos + email + telp + fax


Front Office


Nama, alamat, telp, fax, kota, propinsi


Info travel
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Admin


3.6.1


Menambah Booking


3.6.2


Mengubah Booking


Tabel booking *


Data pemesanan kamar


Info pemesanan kamar, data berhasil ditambah


Id_booking


Info pemesanan kamar, 


data berhasil diubah


Info pemesanan kamar


3.6.3


Melihat Booking


Nama konsumen


Keterangan :


A= tgl_booking + id_konsumen + total_harga + dp + sisa + status + source


B= @id_booking, tgl_booking, harga_total + dp + sisa + status


C= Id_booking, no_kamar, id_jenis, tgl_masuk, tgl_keluar


D = Id_booking, no_kamar


Data pemesanan kamar= @id_booking + id_konsumen + id_jenis + id_travel + no_kamar + dp + tgl_masuk + tgl_keluar


Info pemesanan kamar = @id_booking + id_konsumen + id_jenis + id_travel + no_kamar + dp + total_harga + sisa + qty + 


tgl_masuk + tgl_keluar + lama


Tabel 


dtl_booking *


A


B


Data booking


Info booking


Id_konsumen


C


D


Data dtl_booking


Info dtl_booking


Id_booking


D


B


Front Office


Data pemesanan kamar


Info pemesanan kamar, data berhasil ditambah


Id_booking


Info pemesanan kamar 


data berhasil diubah


Nama konsumen


Info pemesanan kamar


Tabel 


dtl_booking *


Tabel booking *


Tabel travel *


Id_travel


Nama_travel


Data booking


Info booking


Tabel konsumen 


*


Id_konsumen


Nama_depan,


Nama_tengah


Id_konsumen


Nama_depan


Nama_tengah


Tabel jenis *


Id_jenis


Id_jenis, nama_kmr


Id_jenis, nama_kmr


Id_jenis


Tabel kamar *


No_kamar,


jenis_kasur


Id_jenis


Tabel kamar *


Id_jenis


No_kamar,


Jenis_kasur


Tabel konsumen 


*


Nama_Depan


Id_konsumen
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Admin


3.7.1


Meambah Transaksi


3.7.2


Mengubah Transaksi


Tabel transaksi 


*


Data transaksi


Info transaksi, data berhasil ditambah


Id_transaksi


Info transaksi, 


data berhasil diubah


Info transaksi


3.7.3


Melihat Transaksi


Nama konsumen


Keterangan :


E = Id_konsumen, total_harga, dp, sisa, status, grand_total, disc, persen_disc


F = Id_transaksi, grand_total, dp, sisa, total_disc


G = Tgl_masuk, tgl_keluar, id_jenis, no_kamar, lama


H = Tgl_masuk, tgl_keluar, id_jenis, no_kamar, lama, harga_total


Data transaksi= @id_transaksi + id_konsumen + id_jenis + no_kamar + dp + tgl_masuk + tgl_keluar


Info transaksi= @id_transaksi + id_konsumen + id_jenis + no_kamar + dp + total_harga + sisa + qty + 


grand_total + tgl_masuk + tgl_keluar + lama


Tabel dtl_trns 


*


E


F


Data booking


Info booking


Id_konsumen


G


H


Data dtl_booking


Info dtl_booking


Id_booking


H


F


Front Office


Data transaksi


Info transaksi, data berhasil ditambah


Id_transaksi


Info transaksi


data berhasil diubah


Nama konsumen


Info transaksi


Tabel dtl_trns 


*


Tabel transaksi 


*


Tabel konsumen 


*


Id_konsumen


Nama_depan,


Nama_tengah


Id_konsumen


Nama_depan


Nama_tengah


Tabel jenis *


Id_jenis


Id_jenis, nama_kmr


Id_jenis, nama_kmr


Id_jenis


Tabel kamar *


No_kamar,


jenis_kasur


Id_jenis


Tabel kamar *


Id_jenis


No_kamar,


Jenis_kasur


Tabel konsumen 


*


Nama_Depan


Id_konsumen
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Admin


3.8.3


Menghapus Jenis 


Kamar


3.8.2


Mengubah Jenis 


Kamar


Tabel jenis


Data jenis kamar


Info jenis kamar, data berhasil ditambah


Nama kamar, harga kamar


Info jenis kamar, 


data berhasil diubah


Nama kamar, harga kamar


Info jenis kamar, data berhasil dihapus


Data jenis kamar


Info jenis kamar


Nama kamar,


harga kamar


Nama kamar, harga kamar


Info jenis kamar


Info jenis kamar


3.8.1


Menambah Jenis 


Kamar


3.8.4


Melihat Jenis Kamar


Nama kamar, harga kamar


Nama kamar, harga kamar


Info jenis kamar


Info jenis kamar


Keterangan :


Data jenis kamar= nama_kmr + harga_kmr + keterangan


Info jenis kamar= @id_jenis + nama_kmr + harga_kmr + keterangan


Front Office


Nama kamar, harga kamar


Info jenis kamar
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Admin


3.9.3


Menghapus Detail 


Kamar


3.9.2


Mengubah Detail 


Kamar


Tabel dtl_jns


Data detail jenis


Info detail jenis, data berhasil ditambah


Nama kamar, nama produk, qty


Info detail jenis, 


data berhasil diubah


Nama kamar, nama produk, qty


Info detail jenis


, data berhasil dihapus


Data detail jenis


Info detail jenis


Nama kamar, nama produk, qty


Nama kamar, nama produk, qty


Info detail jenis


Info detail jenis


3.9.1


Menambah Detail 


Kamar


3.9.4


Melihat Detail Kamar


Nama kamar, nama produk, qty


Nama kamar, nama produk, qty


Info detail jenis


Info detail jenis


Keterangan :


Data detail jenis= nama_kmr + nama + qty + keterangan 


Info detail jenis= @id_dtl_jenis + nama_kmr + nama + qty + keterangan 
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Admin


3.10.3


Menghapus Kamar


3.10.2


Mengubah Kamar


Tabel kamar


Data kamar


Info kamar, data berhasil ditambah


No kamar, jenis kamar, jenis kasur


Info kamar, 


data berhasil diubah


No kamar, jenis kamar, jenis kasur


Info kamar, data berhasil dihapus


Data kamar


Info kamar


No kamar,


jenis kamar, 


jenis kasur


No kamar, jenis kamar, jenis kasur


Info kamar


Info kamar


3.10.1


Menambah Kamar


3.10.4


Melihat Kamar


No kamar, jenis kamar, jenis kasur


No kamar, jenis kamar, jenis kasur


Info kamar


Info kamar


Keterangan :


Data kamar= @no_kamar + nama_kmr + jenis_kasur 


Info kamar= @no_kamar +nama_kmr + jenis_kasur 


Front Office


No kamar, jenis kamar, jenis kasur


Info kamar


Tabel jenis


Id_jenis


Nama_kmr


Tabel jenis *


Nama_kmr


Id_jenis


Tabel jenis *


Id_jenis


Nama_kmr


Id_jenis


Nama_kmr
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Admin


3.11.3


Menghapus Produk


3.11.2


Mengubah Produk


Tabel produk


Data produk


Info produk, data berhasil ditambah


Nama produk, harga


Info produk, 


data berhasil diubah


Nama produk, harga


Info produk, data berhasil dihapus


Data produk


Info produk


Nama produk, harga


Nama produk, harga


Info produk


Info produk


3.11.1


Menambah Produk


3.11.4


Melihat Produk


Nama produk, harga


Nama produk, harga


Info produk


Info produk


Keterangan :


Data produk= nama + harga_item + keterangan 


Info produk= @id_produk + nama + harga_item + keterangan  
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Logo Hotel Le Beringin


Tahun @


Gambar Hotel Le Beringin


Welcome to Hotel Le Beringin ! [Menu Itama]_______________________________________


Event event yang diadakan dan berita 


tentang hotel Le Beringin :


_________________________________


_________________________________


_________________________________


_________________________________


________
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Logo Hotel Le Beringin


Tahun @


Silahkan memilih menu yang diinginkan : 


_______________________________________Welcome to Hotel Le Beringin ! [Menu Itama]


Fasilitas Hotel


Room and Rates


Pemesanan Kamar


Feedback Konsumen
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Logo Hotel Le Beringin


Tahun @


Welcome to Hotel Le Beringin ! [Menu Itama]_______________________________________


Fasilitas Hotel yang kami tawarkan untuk Anda :


Restaurant


Room and Meeting


Spa and Aromatheraphy


Free Hotspot


Pool and Bar
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Logo Hotel Le Beringin


Tahun @


Welcome to Hotel Le Beringin ! [Menu Itama]_______________________________________


Fasilitas Hotel yang kami tawarkan untuk Anda :


Gambar Fasilitas Hotel


Keterangan fasilitas Hotel :_______


__________________________________


__________________________________ 


__________________________________


__________________________________


__________________________________


Back
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Logo Hotel Le Beringin


Tahun @


Welcome to Hotel Le Beringin ! [Menu Itama]_______________________________________


Kamar dan fasilitas kamar yang kami tawarkan 


untuk Anda :


Suite Room


Executive Room


Deluxe Room


Superior Room


Standard Room
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Logo Hotel Le Beringin


Tahun @


Welcome to Hotel Le Beringin ! [Menu Itama]_______________________________________


Kamar dan fasilitas kamar yang kami sediakan 


untuk anda :


Gambar Kamar


Fasilitas Kamar :


__________________________________


__________________________________


__________________________________


Harga Kamar :__________________


Back
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Logo Hotel Le Beringin


Tahun @


Welcome to Hotel Le Beringin ! [Menu Itama]_______________________________________


Masukkan tanggal anda akan menginap di Hotel 


Le Beringin :


Masukkan tanggal check in :


Masukkan tanggal check out :


Submit


Tanggal


Bulan


/


/


Tahun


Tanggal/Bulan/Tahun
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Logo Hotel Le Beringin


Tahun @


Silahkan memilih jenis kamar


Suite room Rp 750.000,-


Executive room     Rp 460.000,-


Deluxe room         Rp 350.000,-


Superior room       Rp 300.000,-


Standard room      Rp 275.000,-


Qty : 


Ya


Welcome to Hotel Le Beringin ! [Menu Itama]_______________________________________
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Logo Hotel Le Beringin


Tahun @


Welcome to Hotel Le Beringin ! [Menu Itama]_______________________________________


Data kamar : 


Pesan


Stay Information :


Qty : ____


Jenis Kamar : ____


Check In       : ____


Check Out    : ____


Rate Information :


Harga / kamar :____


Lama   : ____


HARGA TOTAL : RP_______
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Logo Hotel Le Beringin


Tahun @


Welcome to Hotel Le Beringin ! [Menu Itama]_______________________________________


Silahkan isi data diri anda :


Nama dpn:


Nama blkg:


Alamat:


Kota:


Propinsi:


Kode Pos:


Negara:


No.identitas:


Telephone:


Email:


OK
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Logo Hotel Le Beringin


Tahun @


Hasil Pemesanan Kamar


OK


No. Reservasi: ____________


Nama konsumen : ____________


Jenis Kamar: ____________


Harga Total: ____________


DP : Rp _________
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Logo Hotel Le Beringin


Tahun @


Welcome to Hotel Le Beringin ! [Menu Itama]_______________________________________


Masukkan id booking anda :


Cek


Masukkan depan nama anda


:
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Logo Hotel Le Beringin


Tahun @


Welcome to Hotel Le Beringin ! [Menu Itama]_______________________________________


Data pesanan


Id Booking: 


OK


Nama konsumen:


Tanggal Keluar :


Tgl/bln/tahun


Tgl/bln/tahun


Nama KamarLamaTotal harga


Total Harga : Rp


Tanggal Masuk:
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Logo Hotel Le Beringin


Tahun @


Welcome to Hotel Le Beringin ! [Menu Itama]_______________________________________


Form feedback dari konsumen :


Submit


Masukkan id transaksi :


Masukkan nama depan konsumen 


:
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Logo Hotel Le Beringin


Tahun @


Welcome to Hotel Le Beringin ! [Menu Itama]_______________________________________


Data feedback dari konsumen :


Kebersihan:


Kenyamanan:


Kerapihan:


Ketengangan:


Service:


Makanan:


Keamanan:


Submit


Periode tanggal : 


1V


1V


1V


1V


1V


1V


1V
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Logo Hotel Le Beringin


Tahun @


Login


Welcome to Hotel Le Beringin


Password :


Username :
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Logo Hotel Le Beringin


Tahun @


Silahkan memilih menu yang diinginkan : 


_______________________________________


Welcome to Hotel Le Beringin ! [Menu Itama]


Daftar Pengguna


Kamar Terpopuler


Laporan Kamar Chcek In


Laporan Perbandingan Tingkat Hunian Kamar


Laporan average room rate


Laporan Pemesanan Kamar


Top 10 Konsumen


Laporan Omset Transaksi


Evaluasi target dan hasil hunian


Evaluasi Feedback Konsumen


* Logout *




image79.emf

Logo Hotel Le Beringin


Tahun @


Daftar


Welcome to Hotel Le Beringin ! [Menu Utama]


Password :


Username :


Role :


V
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Logo Hotel Le Beringin


Tahun @


Kamar yang paling banyak diminati


Periode tanggal :


_______________________________________


Welcome to Hotel Le Beringin ! [Menu Itama]


Submit


Dari: 


TanggalTahunBulan


Sampai:


//


TanggalTahunBulan//
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Logo Hotel Le Beringin


Tahun @


Hasil Data :


_______________________________________


Welcome to Hotel Le Beringin ! [Menu Itama]


OK


JenisJumlahPresentase


Suite


Executive


Deluxe


Superior


Standart


__ kamar


__ kamar


__ kamar


__ kamar


__ %


__ %


__ %


__ %


__ kamar__ %
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Logo Hotel Le Beringin


Tahun @


Evaluasi kamar isi dan kosong


Periode tanggal :


_______________________________________


Welcome to Hotel Le Beringin ! [Menu Itama]


Submit


Dari: 


Sampai:


TanggalTahunBulan//


TanggalTahunBulan//
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_______________________________________


Welcome to Hotel Le Beringin ! [Menu Itama]


Tahun @


Logo Hotel Le Beringin


OK


Jumlah kamar


Kamar yang check in     : __ kamar


Tanggal __ -__ -____  : __ kamar


Tanggal __ -__ -____  : __ kamar


Tanggal __ -__ -____  : __ kamar


<<Detail>>


No KamarTgl MasukTgl keluar
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Logo Hotel Le Beringin


Tahun @


Perbandingan jumlah hunian kamar


Periode tahun:


_______________________________________


Welcome to Hotel Le Beringin ! [Menu Itama]


Submit


Dari: Tahunv


Sampai:Tahunv




image85.emf

Logo Hotel Le Beringin


Tahun @


_______________________________________


Welcome to Hotel Le Beringin ! [Menu Itama]


OK


Perbandingan tingkat hunian kamar


BulanTahun 1Tahun 2


Januari


Februari


Maret


April


Mei


Juni


Juli


Agustus


September


Oktober


November


Desember


Total kamar yang dihuni pada :


Tahun a: __ kamar


Tahun b: __ kamar
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Logo Hotel Le Beringin


Tahun @


Harga rata-rata Kamar


Periode tanggal :


_______________________________________


Welcome to Hotel Le Beringin ! [Menu Itama]


Submit


TanggalTahunBulan//
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Logo Hotel Le Beringin


Tahun @


Harga rata-rata Kamar


Jumlah kamar isi: __


Total Pendapatan: Rp _________


Average room rate: Rp _________


_______________________________________


Welcome to Hotel Le Beringin ! [Menu Itama]


OK
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Logo Hotel Le Beringin


Tahun @


Data Jumlah Pemesanan Kamar


Periode tanggal :


_______________________________________


Welcome to Hotel Le Beringin ! [Menu Itama]


Submit


TanggalTahunBulan//
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Logo Hotel Le Beringin


Tahun @


Persentase Pemesanan Kamar


Jumlah kamar kosong:  ___ kamar


Jumlah kamar yang dipesan :  ___ kamar


_______________________________________


Welcome to Hotel Le Beringin ! [Menu Itama]


Ok
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Logo Hotel Le Beringin


Tahun @


Data Pemesanan Kamar


Periode tanggal :


_______________________________________


Welcome to Hotel Le Beringin ! [Menu Itama]


Submit


TanggalTahunBulan//
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Logo Hotel Le Beringin


Tahun @


Data Pemesanan Kamar


Tanggal :  dd/mm/yyyy


_______________________________________


Welcome to Hotel Le Beringin ! [Menu Itama]


Ok


No 


Kamar


LamaId bookingSourceDp


Jumlah Deposit hasil pemesanan kamar : 


Rp _______
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Logo Hotel Le Beringin


Tahun @


Top 10 Konsumen


Periode tanggal :


Welcome to Hotel Le Beringin ! [Menu Itama]


Submit


TahunTahun         :


BulanvBulan:
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Logo Hotel Le Beringin


Tahun @


__________________________________


Welcome to Hotel Le Beringin ! [Menu Itama]


OK


Top 10 Konsumen


Periode bulan :


No.Id Transaksi


Nama 


konsumen


Total byr
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Logo Hotel Le Beringin


Tahun @


Jumlah Pendapatan Transaksi


Periode tanggal :


_______________________________________


Welcome to Hotel Le Beringin ! [Menu Itama]


Submit


Jumlah Pendapatan Transaksi :  Rp ________


Jumlah Deposit: Rp  ________


TanggalTahunBulan//
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Logo Hotel Le Beringin


Tahun @


Data perbandingan target dan omset kamar


Periode tanggal :


_______________________________________


Welcome to Hotel Le Beringin ! [Menu Itama]


Submit


Tahun


Target anda     :


Bulanv
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Logo Hotel Le Beringin


Tahun @


Data perbandingan target dan omset :


_______________________________________


Welcome to Hotel Le Beringin ! [Menu Itama]


OK


Target anda :


Omset anda :


Persentase pencapaian : __ %




image97.emf

Logo Hotel Le Beringin


Tahun @


Info feedback konsumen


_______________________________________


Welcome to Hotel Le Beringin ! [Menu Itama]


Submit


Tahunv


Bulanv


Periode 


feedback
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Logo Hotel Le Beringin


Tahun @


Info feedback konsumen


_______________________________________


Welcome to Hotel Le Beringin ! [Menu Itama]


OK


Nilai Pertanyaan 1 : 


Nilai Pertanyaan 2 :


Nilai Pertanyaan 3 :


Nilai Pertanyaan 4 :
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Logo Hotel Le Beringin


Tahun @


Gambar Hotel Le Beringin


[ Login] 


__________________________________________


Terima kasih anda telah 


menggunakan sistem kami
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LOGO LE BERINGIN 


HOTEL


Front Office Le Berinign


Nama Pengguna  :


Kata Kunci           :


LoginReset
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Menu Utama


DATA KONSUMEN


KONSUMEN


-Tambah konsumen


-Ubah konsumen


-Lihat konsumen


DATA TRANSAKSI


TRAVEL


-Lihat travel


BOOKING


-Tambah booking


-Ubah booking


-Lihat booking


TRANSAKSI


-Tambah transaksi


-Ubah transaksi


-Lihat transaksi


DATA KAMAR


JENIS KAMAR


-Lihat jenis kamar


KAMAR KAMAR


-Lihat kamar


LAPORAN


-Laporan transaksi tamu


-Laporan harian transaksi


LOGOFront Office Le Beringin


Butt


on


Log


out


SELAMAT DATANG


username
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Menu Utama


DATA PEGAWAI


Pegawai


-Tambah Pegawai


-Ubah Pegawai


-Hapus Pegawai


-Lihat Pegawai


Pengguna


-Tambah Pengguna


-Ubah Pengguna


-Hapus Pengguna


-Lihat Pengguna


DATA KONSUMEN


Konsumen


-Tambah Konsumen


-Ubah Konsumen


-Hapus Konsumen


-Lihat Konsumen


Member


-Tambah Member


-Ubah Member


-Hapus Member


-Lihat Member


DATA TRANSAKSI


Travel


-Tambah Travel


-Ubah Travel


-Hapus Travel


-Lihat Travel


Booking


-Tambah Booking


-Ubah Booking


-Lihat Booking


Transaksi


-Tambah Transaksi


-Ubah Transaksi


-Lihat Transaksi


SELAMAT DATANG


username


LOGOFront Office Le Beringin


Butt


on


Log


out
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Menu Utama


DATA KAMAR


Jenis Kamar


-Tambah Jenis Kamar


-Ubah Jenis Kamar


-Hapus Jenis Kamar


-Lihat Jenis Kamar


Detail Jenis Kamar


-Tambah Detail Jenis Kamar


-Ubah Detail Jenis Kamar


-Hapus Detail Jenis Kamar


-Lihat Detail Jenis Kamar


Kamar


-Tambah Kamar


-Ubah Kamar


-Hapus Kamar


-Lihat Kamar


Produk


-Tambah Produk


-Ubah Produk


-Hapus Produk


-Lihat Produk


LAPORAN


-Laporan Transaksi Tamu


SELAMAT DATANG


username


LOGOFront Office Le Beringin


Butt


on


Log


out
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Menu Utama


DATA PEGAWAI


Pegawai


Pengguna


DATA KONSUMEN


Konsumen


Member


DATA TRANSAKSI


Travel


Booking


Transaksi


DATA KAMAR


Jenis Kamar


Detail Jenis Kamar


Kamar


Produk


LAPORAN 


LOGOFront Office Le Beringin


Butt


on


Log


out


Nama Pegawai  :


Alamat Pegawai :


Telepon Pegawai :


Tambah Pegawai


SimpanReset
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Menu Utama


DATA PEGAWAI


Pegawai


Pengguna


DATA KONSUMEN


Konsumen


Member


DATA TRANSAKSI


Travel


Booking


Transaksi


DATA KAMAR


Jenis Kamar


Detail Jenis Kamar


Kamar


Produk


LAPORAN 


LOGOFront Office Le Beringin


Butt


on


Log


out


Ubah Pegawai


Data Pegawai


Cari berdasarkan    : v


Nilai:


Cari Data


Nama Pegawai  :


Alamat Pegawai :


Telepon Pegawai :


UbahReset


Id Pegawai         :
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Menu Utama


DATA PEGAWAI


Pegawai


Pengguna


DATA KONSUMEN


Konsumen


Member


DATA TRANSAKSI


Travel


Booking


Transaksi


DATA KAMAR


Jenis Kamar


Detail Jenis Kamar


Kamar


Produk


LAPORAN 


LOGOFront Office Le Beringin


Butt


on


Log


out


Hapus Pegawai


Data Pegawai


Cari berdasarkan    : v


Nilai:


Cari Data


Nama Pegawai  :


Alamat Pegawai :


Telepon Pegawai :


Hapus


Id Pegawai         :
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Menu Utama


DATA PEGAWAI


Pegawai


Pengguna


DATA KONSUMEN


Konsumen


Member


DATA TRANSAKSI


Travel


Booking


Transaksi


DATA KAMAR


Jenis Kamar


Detail Jenis Kamar


Kamar


Produk


LAPORAN 


LOGOFront Office Le Beringin


Butt


on


Log


out


Lihat Pegawai


Cari Berdasarkan: 


Nilai :


Cari Data


v


Id Pegawai


Nama 


Pegawai


Alamat 


Pegawai


Telepon 


Pegawai
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Menu Utama


DATA PEGAWAI


Pegawai


Pengguna


DATA KONSUMEN


Konsumen


Member


DATA TRANSAKSI


Travel


Booking


Transaksi


DATA KAMAR


Jenis Kamar


Detail Jenis Kamar


Kamar


Produk


LAPORAN 


LOGOFront Office Le Beringin


Butto


n


Logo


ut


Tambah Pengguna


v


Simpan


Nama Pegawai:


Nama Pengguna:


Kata Kunci:


Retype Kunci:


Role:


Reset


v
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Menu Utama


DATA PEGAWAI


Pegawai


Pengguna


DATA KONSUMEN


Konsumen


Member


DATA TRANSAKSI


Travel


Booking


Transaksi


DATA KAMAR


Jenis Kamar


Detail Jenis Kamar


Kamar


Produk


LAPORAN 


LOGOFront Office Le Beringin


Butt


on


Log


out


Data Pengguna


Cari berdasarkan:


Nilai:


Cari Data


v


Ubah


Nama Pegawai:


Nama Pengguna:


Kata Kunci Lama:


Retype Kunci:


Role:


v


Kata Kunci Lama:


Ubah Pengguna


v
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Menu Utama


DATA PEGAWAI


Pegawai


Pengguna


DATA KONSUMEN


Konsumen


Member


DATA TRANSAKSI


Travel


Booking


Transaksi


DATA KAMAR


Jenis Kamar


Detail Jenis Kamar


Kamar


Produk


LAPORAN 


LOGOFront Office Le Beringin


Butt


on


Log


out


Data Pengguna


Cari berdasarkan:


Nilai:


Cari Data


v


Reset


Nama Pegawai:


Nama Pengguna:


Role:


v


Reset Pengguna


v
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Menu Utama


DATA PEGAWAI


Pegawai


Pengguna


DATA KONSUMEN


Konsumen


Member


DATA TRANSAKSI


Travel


Booking


Transaksi


DATA KAMAR


Jenis Kamar


Detail Jenis Kamar


Kamar


Produk


LAPORAN 


LOGOFront Office Le Beringin


Butt


on


Log


out


Data Pengguna


Cari berdasarkan:


Nilai:


Cari Data


Hapus


Nama Pengguna:


Kata Kunci:


Role:


Hapus Pengguna


v


v
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Menu Utama


DATA PEGAWAI


Pegawai


Pengguna


DATA KONSUMEN


Konsumen


Member


DATA TRANSAKSI


Travel


Booking


Transaksi


DATA KAMAR


Jenis Kamar


Detail Jenis Kamar


Kamar


Produk


LAPORAN 


LOGOFront Office Le Beringin


Butt


on


Log


out


Lihat Pegawai


Cari Berdasarkan: 


Nilai :


Cari Data


v


Id Pegawai


Nama 


Pegawai


UsernamePasswordRole
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Menu Utama


DATA PEGAWAI


Pegawai


Pengguna


DATA KONSUMEN


Konsumen


Member


DATA TRANSAKSI


Travel


Booking


Transaksi


DATA KAMAR


Jenis Kamar


Detail Jenis Kamar


Kamar


Produk


LAPORAN 


LOGOFront Office Le Beringin


Butt


on


Log


out


Tambah Konsumen


Nama Depan:


Nama Tengah:


Nama Belakang:


Nama Perusahaan:


Alamat:


Kota:


Propinsi:


Negara:


No. KTP:


Telp1:


Telp2:


Email:


Member:


SimpanReset


v
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Menu Utama


DATA PEGAWAI


Pegawai


Pengguna


DATA KONSUMEN


Konsumen


Member


DATA TRANSAKSI


Travel


Booking


Transaksi


DATA KAMAR


Jenis Kamar


Detail Jenis Kamar


Kamar


Produk


LAPORAN 


LOGOFront Office Le Beringin


Butt


on


Log


out


Ubah Konsumen


Nama Depan:


Nama Tengah:


Nama Belakang:


Nama Perusahaan:


Alamat:


Kota:


Propinsi:


Negara:


No. KTP:


Telp1:


Telp2:


Email:


Member:


SimpanReset


Cari Berdasarkan: 


Nilai :


Cari Data


v


v
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Menu Utama


DATA PEGAWAI


Pegawai


Pengguna


DATA KONSUMEN


Konsumen


Member


DATA TRANSAKSI


Travel


Booking


Transaksi


DATA KAMAR


Jenis Kamar


Detail Jenis Kamar


Kamar


Produk


LAPORAN 


LOGOFront Office Le Beringin


Butt


on


Log


out


Hapus Konsumen


Id Konsumen:


Nama Depan:


Nama Tengah:


Nama Belakang:


Nama Perusahaan:


Alamat:


Kota:


Propinsi:


Negara:


No. KTP:


Telp1:


Telp2:


Email:


Member:


Hapus


Cari Berdasarkan: 


Nilai :


Cari Data


v


v
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Menu Utama


DATA PEGAWAI


Pegawai


Pengguna


DATA KONSUMEN


Konsumen


Member


DATA TRANSAKSI


Travel


Booking


Transaksi


DATA KAMAR


Jenis Kamar


Detail Jenis Kamar


Kamar


Produk


LAPORAN 


LOGOFront Office Le Beringin


Butt


on


Log


out


Lihat Konsumen


Cari Berdasarkan: 


Nilai :


Cari Data


v


Id 


Konsu


men


Nama 


depan


Nama 


tengah


Nama 


belaka


ng


Nama 


perusa


haan


AlamatKotaPropinsi


Nega


ra


No. 


ktp


Telp


1


Telp


2


Email


Memb


er
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Menu Utama


DATA PEGAWAI


Pegawai


Pengguna


DATA KONSUMEN


Konsumen


Member


DATA TRANSAKSI


Travel


Booking


Transaksi


DATA KAMAR


Jenis Kamar


Detail Jenis Kamar


Kamar


Produk


LAPORAN 


LOGOFront Office Le Beringin


Butt


on


Log


out


Tambah Member


v


Jenis:


Discount:


Status:


%


SimpanReset
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Menu Utama


DATA PEGAWAI


Pegawai


Pengguna


DATA KONSUMEN


Konsumen


Member


DATA TRANSAKSI


Travel


Booking


Transaksi


DATA KAMAR


Jenis Kamar


Detail Jenis Kamar


Kamar


Produk


LAPORAN 


LOGOFront Office Le Beringin


Butt


on


Log


out


Ubah Member


Cari Berdasarkan: 


Nilai :


Cari Data


v


v


Id member:


Jenis:


Discount:


Status:


%


UbahReset
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Menu Utama


DATA PEGAWAI


Pegawai


Pengguna


DATA KONSUMEN


Konsumen


Member


DATA TRANSAKSI


Travel


Booking


Transaksi


DATA KAMAR


Jenis Kamar


Detail Jenis Kamar


Kamar


Produk


LAPORAN 


LOGOFront Office Le Beringin


Butt


on


Log


out


Lihat Member


Cari Berdasarkan: 


Nilai :


Cari Data


v


Id MemberJenisDiscountStatus
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Menu Utama


DATA PEGAWAI


Pegawai


Pengguna


DATA KONSUMEN


Konsumen


Member


DATA TRANSAKSI


Travel


Booking


Transaksi


DATA KAMAR


Jenis Kamar


Detail Jenis Kamar


Kamar


Produk


LAPORAN 


LOGOFront Office Le Beringin


Butt


on


Log


out


Tambah Travel


Nama Travel:


Alamat:


Kota:


Propinsi:


Negara:


Kode Pos:


Email:


Telp:


Fax:


SimpanReset
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Menu Utama


DATA PEGAWAI


Pegawai


Pengguna


DATA KONSUMEN


Konsumen


Member


DATA TRANSAKSI


Travel


Booking


Transaksi


DATA KAMAR


Jenis Kamar


Detail Jenis Kamar


Kamar


Produk


LAPORAN 


LOGOFront Office Le Beringin


Butt


on


Log


out


Ubah Travel


UbahReset


Cari Berdasarkan: 


Nilai :


Cari Data


v


Id Travel:


Nama Travel:


Alamat:


Kota:


Propinsi:


Negara:


Kode Pos:


Email:


Telp:


Fax:
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Menu Utama


DATA PEGAWAI


Pegawai


Pengguna


DATA KONSUMEN


Konsumen


Member


DATA TRANSAKSI


Travel


Booking


Transaksi


DATA KAMAR


Jenis Kamar


Detail Jenis Kamar


Kamar


Produk


LAPORAN 


LOGOFront Office Le Beringin


Butt


on


Log


out


Hapus Travel


Hapus


Cari Berdasarkan: 


Nilai :


Cari Data


v


Id Travel:


Nama Travel:


Alamat:


Kota:


Propinsi:


Negara:
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