
 
 

BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

 

4.1. Analisa Sistem  

Analisa sistem dapat didefenisikan sebagai penguraian dari suatu sistem 

informasi yang utuh kedalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk 

mengidentifikasikan dan  mengevaluasikan  permasalahan, hambatan yang terjadi 

dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan 

perbaikannya.  

4.2. Analisa Sistem Lama  

Analisa sistem yang sedang berjalan akan membahas mengenai bagaimana 

mendapatkan pelanggan (akuisisi), dan mempertahankan pelanggan (retensi) yang 

sedang berjalan di hotel hermes one Subulusslam. 

4.2.1. Fase Akuisisi 

Analisis fase akuisisi pelanggan adalah kegiatan bagaimana mendapatkan 

pelanggan dari suatu sistem yang menjadi bagian dari standar hotel hermes one 

Subulussalam. Sistem yang berjalan selama ini dalam mendapatkan pelanggan 

baru ialah dengan mengadakan periklanan (radio, majalah, surat kabar, dan 

flayer), menggunakan kartu nama (business card) dengan memberikannya  pada 

kantor-kantor pemerintahan dan kantor swasta/BUMN/BUMD.   

4.2.2. Fase Retensi  

Analisi fase retensi pelanggan adalah kegiatan bagaimana perusahaan 

dalam mempertahankan pelanggan dari suatu sistem yang menjadi bagian standar 

dari hotel hermes one Subulussalam. Sistem yang berjalan saat ini dalam 

mempertahankan suatu hubungan antara pelanggan dengan perusahaan ialah 

dengan memberikan harga corporate bagi pelanggan dan memberikan free service  

yang telah melakukan pemesanan kamar lebih dari lima kali. Sedangkan untuk 

tamu VIP diberikan parcel dalam bentuk makanan. 
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4.3. Analisis Sistem Usulan  

Pada tahap perancangan sistem akan memberi gambaran mengenai sistem 

serta menjelaskan tentang rancangan kerja sistem yang diusulkan. Analisa sistem 

usulan ini akan membahas sistem usulan yang akan diterapkan pada Hotel Hermes 

One Kota Subulussalam dengan menerapkan metode Framework Of Dynamic 

CRM   

4.3.1. Framework of Dynamic CRM 

Sistem yang dirancang ini memenuhi tahap e-CRM dengan menggunakan 

dua fase dari metode Framework of Dynamic CRM  yaitu: 

1. Tahap Akuisisi  

Strategi mendapatkan pelanggan dengan fase akuisisi adalah pelanggan 

akan melakukan registrasi langsung didalam website hotel yang telah 

tersedia. Pada fase ini pihak manajemen hotel akan memfilter pelanggan 

menjadi dua yaitu pelanggan personal dan pelanggan perusahaan yang 

telah melakukan kerja sama.  

2. Tahap Retensi 

Pada tahapan ini memungkinkan pelanggan akan mendapatkan service 

khusus jika telah melakukan transaksi pemesanan kamar hotel lebih dari 

lima kali transaksi adapun free service yang diberikan berupa free karoke, 

free laundry, free breakfast, free lunch dan free dinner.  

4.3.2. Hasil dan Penerapan Hasil CRM  

Berdasarkan hasil analisis sistem berjalan dan analisis Framework of 

Dynamaic CRM  pada hotel Hermes One Subulussalam, dapat diidentifikasi 

bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah media layanan hubungan pelanggan yang 

dapat memudahkan pelanggan serta mampu mempererat hubungan antara 

pelanggan dengan management. Penerapan hasil analisis CRM yang di 

implementasikan dalam pembuatan e-CRM dapat dilihat pada tabel 4.1:  
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Tabel 4.1  Hasil Penerapan Analisis CRM Dengan Framework of Dynamic CRM 

No  Tahapan Sasaran Implementasi pada Aplikasi 

1 Akuisisi Segmentasi pelanggan 

Profitabilitas pelanggan 

Mendapatkan pelanggan 

Profil pelanggan (Mitra) 

Pelanggan personal dan 

pelanggan perusahaan 

Pelanggan personal disc. 5% 

Pelanggan perusahaan disc. 

10% 

2 Retensi Mempertahankan pelanggan 

Komunikasi pelanggan 

Kepuasan pelanggan 

Management pelanggan 

Memberikan harga khusus untuk 

pelanggan perusahaan 

Memberikan free service jika 5 kali 

melakukan transaksi dan hanya 

berlaku untuk pelanggan yang 

telah bekerja sama dengan 

pihak hotel. 

Berdasarkan hasil penerapan analisis CRM dengan Framework of 

Dynamic CRM dan implementasinya pada aplikasi, maka dengan adanya analisis 

dan perancangan Electronic Customer Relationship Management diharapkan 

nantinya mampu meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pada 

Hotel Hermes One Subulussalam dan dapat pula mempererat hubungan antara 

pelanggan dengan pihak Hotel Hermes One Subulussalam. 

4.3.3. Analisa Kebutuhan  

Analisa kebutuhan merupakan analisa terhadap apa saja yang dibutuhkan 

dalam membangun sistem. Adapun kebutuhannya antara lain kebutuhan user, 

kebutuhan data, dan kebutuhan perangkat. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat 

dalam uraian berikut: 

1. Analisa Kebutuhan User 

Analisa kebutuhan User dimaksudkan agar kerja sistem yang dirancang 

nantinya sesuai dengan kebutuhan dan dapat membantu pekerjaan user. 

Adapun kebutuhan user yang diperlukan adalah sebagai berikut: 

a. Admin  

1. Login ke system. 

2. Meng-input, meng-edit, menghapus, dan melihat daftar akun. 

3. Meng-input, meng-edit, menghapus, dan melihat daftar tamu. 

4. Meng-input, melihat data user yang memiliki hak akses ke system. 
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5. Melihat, meng-input, meng-edit, dan menghapus data kamar. 

6. Melihat, meng-input, dan menghapus data transaksi. 

7. Melihat laporan pemesanan kamar. 

8. Konfirmasi pemesanan kamar hotel. 

9. Konfirmasi nomor kamar hotel. 

10. Melihat statistik pengunjung. 

11. Melihat, meng-edit, dan menghapus management complain. 

b. Customer/Pelanggan 

1. Daftar/Registrasi pelanggan. 

2. Meng-input, meng-edit, menghapus Booking kamar. 

3. Login ke sistem. 

4. Melihat, meng-edit profil pelanggan. 

5. Melihat data pemesanan kamar. 

6. Mencetak faktur pemesanan. 

7. Melakukan transaksi pemesanan kamar. 

c. Pimpinan  

1. Login ke sistem. 

2. Melihat laporan penjualan kamar. 

3. Melihat laporan pengunjung. 

4. Melihat statistik. 

2. Analisa Kebutuhan Data  

Dalam pembuatan sistem informasi hotel ini dibutuhkan beberapa data 

penunjang agar sistem tersebut bermanfaat bagi pengguna sistem. 

Beberapa data penunjang tersebut adalah: 

a. Data Pelanggan  

Data pelanggan digunakan untuk sebagai bahan laporan. 

b. Data Transaksi  

Data transaksi digunakan untuk sebagai bahan laporan. 

3. Analisa Kebutuhan Perangkat 

Pada tahap ini diuraikan analisa kebutuhan perangkat, baik perangkat 

keras maupun perangkat lunak yang dibutuhkan dalam proses 
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pembangunan sebuah sistem informasi hotel yang akan digunakan oleh 

managemen nantinya. Adapun spesifikasi perangkat yang dubutuhkan 

adalah sebagai berikut: 

a. Kebutuhan Perangkat Keras  

Adapun kebutuhan perangkat keras terdapat dalam tabel 4.2 dibawah: 

Tabel 4.2 Kebutuhan Perangkat Keras 

Kebutuhan  Spesifikasi  

Processor. AMD E2-2000 APU with RadeonTM 

HD Graphics 1.75 GHz. 

Harddisk. 500GB. 

RAM. 2048 MB RAM. 

Mouse.  Optik USB. 

b. Kebutuhan Perangkar Lunak  

Adapun kebutuhan perangkat lunak terdapat dalam tabel 4.3 dibawah: 

Tabel 4.3 Kebutuhan Perangkat Lunak  

Kebutuhan Spesifikasi Minimum 

S/O Microsoft Windows 7 32/64bit. S/O Microsoft Windows xp32/64bit. 

Notepad++. Notepad++. 

XAMPP 1.8.3. XAMPP 1.8.3. 

Google Chrome. Internet Explore. 

4.4. Perancangan Sistem  

Berdasarkan analisa diatas maka dapat dilakukan rancangan sistem 

informasi hotel menggunakan pendekatan berorientasi objek yaitu dengan UML 

Adapun diagram UML yang digunakan sebagai berikut: 

1. Use case diagram. 

2. Activity diagram. 

3. Sequence diagram. 

4. Class diagram. 

4.4.1. Identifikasi Aktor 

Setelah melakukan analisis terhadap data dan informasi yang terlibat 

dalam proses sistem didapatkan model aktor-aktor, yang teridentifikasi aktifitas-

aktifitas yang mendukung berjalannya sistem yang dirancang, berikut Gambar 4.1 

dan Tabel 4.4 identifikasi dan aktifitas aktor: 
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Gambar 4.1 Identifikasi Aktor 

Berikut adalah uraian aktifitas dari aktor yang terkait pada Hotel Hermes 

One Subulussalam yang dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Identifikasi dan aktifitas aktor  

4.4.2. Use Case Diagram  

Use case diagram menyajikan interaksi antara use case dan aktor. Use 

case adalah abstraksi dari interaksi antar sistem dan aktor. Sedangkan aktor adalah 

sebuah peran yang dapat dimainkan oleh pengguna dalam interaksinya dengan 

sistem. Pada gambar dibawah ini terdapat tiga aktor yaitu customer, admin, dan 

pimpinan. Aktor pada diagram dibawah ini terdiri dari: 

1. Customer merupakan orang yang datang ke hotel untuk melakukan 

pemesanan kamar seperti pada Gambar 4.2. 

Aktor Aktifitas Aktor 

Customer  1. Daftar / registrasi. 

2. Masuk ke sistem. 

3. Pemesan kamar. 

4. Membayar tagihan.  

5. Cetak Invoice. 

6. Lihat pemesanan kamar. 

Admin IT 1. Masuk ke sistem. 

2. Dapat menginputkan data user, data kamar, 

informasi dan lain-lain. 

Pimpinan 1. Masuk ke sistem. 

2. Dapat melihat laporan penjualan kamar. 
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Gambar 4.2 Tampilan Use Case Customer/Pelanggan 

 Penjelasan dari use case skenario diatas akan dijelaskan pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 4.5 Use Case Customer/Pelanggan  

Nama use case  : customer/pelanggan. 

Aktor     : customer/pelanggan. 

Pre-condition   : aktor memasuki tampilan sistem. 

Post-condition  : 1. Aktor masuk ke sistem.  

2. Sistem menampilkan menu. 

3. Melakukan pendaftaran. 

4. Melakukan pemesanan kamar . 

5. Reservasi/pesan kamar. 

6. Aktor konfirmasi pemesanan. 

7. Aktor mencetak bukti transaksi reservasi. 

8. Aktor melakukan komplain. 

9. Akun memperoleh konfirmasi pendaftaran akun. 

Skenarion Normal  

Aksi aktor Aksi sistem 

1. Daftar akun Pelanggan/ 

Memasukan username dan 

password. 
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Tabel 4.5 Use Case Customer/Pelanggan (Lanjutan) 

Aksi aktor Aksi sistem 

2. Tekan tombol login.  

 3. Validasi daftar akun pelanggan. 

4. Sistem mengirim validasi daftar 

akun pelanggan ke email 

pelanggan. 

5. Memvalidasi masukan akun. 

 6. Memverifikasi fungsi-fungsi 

sesuai dengan role user. 

 7. Menampilkan halaman sesuai 

role user. 

8. Aktor melakukan pemesanan 

kamar hotel. 

 

 9. Sistem menampilkan booking 

overview. 

 10. Sistem menampilkan payment. 

 11. Sistem menampilkan booking 

summary. 

12. Aktor mencetak bukti 

pemesanan. 

 

 13. Sistem konfirmasi yang akan di 

cetak aktor dikirim ke email 

pelanggan. 

Skenario gagal login 

 1. Memvalidasi masukan. 

 2. Masukkan tidak valid, sistem 

akan menampilkan pesan error. 

 3. “username dan password anda 

tidak cocok silahkan ulangi lagi”. 
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Tabel 4.5 Use Case Customer/Pelanggan (Lanjutan) 

Aksi aktor Aksi sistem 

4. Kirim lupa password.  

 5. Sistem mengirim link lupa 

password ke email pelanggan. 

5. aktor mengganti password.  

 6. selesai. 

 

2.  Admin merupakan yang memegang hak akses penuh terhadap sistem 

seperti pada Gambar 4.3. 

 

 Gambar 4.3 Tampilan Use Case Admin  

Tabel 4.6 Use Case Admin  

Nama use case  : Admin IT. 

Aktor    : Administrator. 

Pre-condition  : Aktor memasuki sistem. 

Post-condition : 1. Aktor berhasil masuk ke sistem. 

2. Aktor memanipulasi seluru data pada dashbord. 

3. Cetak laporan bulanan. 

1. Aktor login username dan 

password. 

 

 2. Memvalidasi masukan user. 
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Tabel 4.6 Use Case Admin (Lanjutan) 

Skenario Normal 

Reaksi aktor Reaksi sistem 

 3. Menampilkan halaman 

administrator. 

4. Aktor mengubah, meng-edit, 

menambah data pada 

administrator. 

 

5. Simpan data.  

 6. Sistem memproses penyimpanan. 

Skenario gagal login 

 7. Memvalidasi masukan. 

 8. Masukkan tidak valid, sistem akan 

menampilkan pesan error 

“username dan password anda 

tidak cocok silahkan ulangi lagi”. 

3. Pimpinan merupakan top manager hotel yang akan memantau 

perkembangan statistik pada Hotel Hermes One Subulussalam seperti pada 

Gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 Tampilan Use Case Pimpinan 
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Tabel 4.7 : Use Case Pimpinan 

Nama use case  : Pimpinan. 

Aktor    : Pimpinan. 

Pre-condition  : Aktor memasuki sistem. 

Post-condition : 1. Aktor berhasil masuk ke sistem. 

2. Lihat laporan. 

3. Lihat tamu. 

4. Statistik pengunjung. 

Skenario Normal 

Reaksi aktor Reaksi sistem 

1. Aktor login username, password 

dan status. 

 

 2. Memvalidasi masukan user. 

 3. Menampilkan halaman pimpinan. 

4. Lihat laporan.  

 5. Sistem menampilkan laporan. 

Skenario gagal login 

 2. Memvalidasi masukan  

Skenario gagal login 

 2. Masukkan tidak valid, sistem 

akan menampilkan pesan error 

“username dan password anda 

tidak cocok silahkan ulangi 

lagi” 

 3. Masukkan tidak valid, sistem akan 

menampilkan pesan error 

“username dan password anda 

tidak cocok silahkan ulangi lagi” 

 

 



42 
 

4.4.3. Activity Diagram 

 Diagram aktivitas menggambarkan aliran fungsionalitas sistem. Dapat 

juga digunakan untuk menggambarkan aliran kejadian (flow of events) dalam Use 

case. 

 Gambar dibawah ini akan menjelaskan activity diagram yang menjelaskan 

alur aktivitas aktor dimulai dari login sampai dengan logout. 

1. Activity diagram login admin, terlihat pada Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Activity Diagram Login Admin 

2. Activity diagram login customer, terlihat pada Gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6 Activity Diagram Login Customer 
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3. Activity diagram daftar customer, terlihat pada Gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7 Activity Diagram Daftar Customer  

4. Activity diagram lihat informasi, terlihat pada Gambar 4.8. 

 

Gambar 4.8 Activity Diagram Lihat Informasi 

5. Activity diagram pemesanan kamar, terlihat pada Gambar 4.9. 

6. Activity diagram pembayaran, terlihat pada Gambar 4.10. 

7. Activity diagram lihat laporan, terlihat pada Gambar 4.11. 

4.4.4. Class Diagram  

Diagram kelas (Class Diagram) menunjukkan interaksi antara kelas dalam 

sistem. Kelas mengandung informasi dan tingkah laku (behavior) yang berkaitan 

dengan informasi tersebut. Sebuah kelas pada diagram kelas dibuat untuk setiap 

tipe objek pada diagram sekunsial atau diagram kolaborasi.  
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Gambar 4.9 Activity Diagram Pemesanan Kamar 

 

Gambar 4.10 Activity Diagram Pembayaran  

 

Gambar 4.11 Activity Diagram Lihat Laporan  
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Class diagram sistem informasi hotel akan dijelaskan pada gambar berikut 

ini:  

 

Gambar 4.12 Class Diagram Sistem Informasi Hotel  

4.5. Perancangan Database  

Perancangan basis data (database) yaitu perancangan yang terdiri atas 

pembuatan beberapa tabel yang didalamnya terdiri dari field data dan field kunci 

yang berdasarkan permasalahan awal. Berikut adalah hubungan antar tabel dari 

database sistem informasi hotel menggunakan pendekatan berorientasi objek.  

1. File Login Admin, Resepsionis, Pimpinan  

Nama database  : db_hotel  

Nama file   : user  

Field kunci  : id_user 
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Tabel 4.8  File Login Admin, Pimpinan  

 

2. File Login Costumer  

Nama database  : db_hotel  

Nama file   : Costumer  

Field kunci  : id_customer 

Tabel 4.9 File Login Customer  

 

3. File Reservation  

Nama database  : db_hotel  

Nama file  : reservasi 
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Field kunci   : id_reservasi 

Tabel 4.10 File Reservation  

 

4. File Kamar  

Nama database  : db_hotel  

Nama file   : kamar 

Field kunci  : id_kamar 

Tabel 4.11 File Kamar 

 

5. File Transaksi  

Nama database  : db_hotel  

Nama file   : transaksi 

Field kunci   : id-transaksi  
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Tabel 4.12 File Transaksi 

 

6. File Promo  

Nama database : db_hotel 

Nama file   : promo 

Field kunci  : id-promo 

Tabel 4.13 File Promo 

 

4.6. Perancangan Struktur Menu  

Perancangan struktur menu berfungsi untuk menjelaskan tentang menu-

menu program sistem informasi hotel yang dibangun yang meliputi struktur menu 

utama, struktur menu login, struktur menu admin. Hal ini dilakukan untuk 

mempermudah pengguna dalam mengetahui proses yang terdapat pada sistem 

informasi hotel pada Hotel Hermes One Kota Subulussalam.  

1. Struktur Menu Utama  

Maksud dari struktur menu utama adalah memberikan suatu deskripsi 

tentang desain menu utama sistem sebelum login yang akan dibuat. 

Berikut adalah struktur menu utama  mengenai sistem informasi hotel 

hermes one subulussalam. Seperti pada Gambar 4.13 dan 4.14 
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Gambar 4.13 Perancangan Struktur Menu Utama 

Header  

Menu  

Content 

Footer  

Gambar 4.14 Desain Kerangka Aplikasi 

2. Struktur Menu Admin 

Maksud dari struktur menu admin adalah memberikan suatu deskripsi 

tentang desain menu admin sistem  yang akan dibuat. Berikut adalah 

struktur menu admin mengenai sistem informasi hotel hermes one 

subulussalam. Seperti pada Gambar 4.15 

3. Struktur Menu Login 

Maksud dari struktur menu utama adalah memberikan suatu deskripsi 

tentang desain menu utama sistem sebelum login yang akan dibuat. 

Berikut adalah struktur menu utama  mengenai sistem informasi hotel 

hermes one subulussalam. Seperti pada Gambar 4.16 
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Gambar 4.15 Desain Halaman Dashboard Admin 

 

Gambar 4.16 Struktur Menu Login 
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4.7. Perancangan Interface  

Berdasarkan perancangan sistem yang telah dibuat, maka akan di desain 

suatu peracangan aplikasi yang mencakup perancangan input dan output sistem. 

Perancangan ini akan menjadi acuan bagi pihak yang akan mengembangkan dan 

menggunakan sistem. 

1. Rancangan Menu Login Sistem  

Halaman login merupakan halaman yang digunakan sebagai akses masuk 

ke sistem sebelum masuk ke menu utama admin. Admin harus 

memasukkan username, dan password dapat dilihat pada Gambar 4.17. 

Gambar 4.17 Halaman Login Admin dan Pimpinan 

2. Rancangan Menu Admin 

Halaman menu admin merupakan halaman ketika admin telah login ke 

sistem. Maka akan muncul halaman utama admin seperti Gambar 4.18. 

3. Rancangan Menu Halaman Utama 

Rancangan halaman utama yang di akses oleh publik berisi tentang 

halaman depan website hotel hermes one subulussalam. Di dalam halaman 
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depan terdapat form reservasi yang dapat langsung melakukan pemesanan 

secara langsung. Seperti pada gambar pada Gambar 4.19. 

 

Gambar 4.18 Halaman Utama Admin 

4. Rancangan Halaman About Us /Tentang 

Rancangan halaman about us/tentang berisi tentang sejarah hotel hermes 

one subulussalam. Seperti pada Gambar 4.20. 

5. Rancangan Halaman Rooms 

Rancangan halaman rooms berisi tentang jenis kamar yang ada pada hotel 

hermes one subulussalam. Pada halaman ini juga pelanggan dapat 

melakukan pemesanan kamar secara langsung. Seperti pada Gambar 4.21 . 

6. Rancangan Halaman Gallery  

Rancangan halaman gallery berisi tentang fhoto-fhoto kegiatan yang ada 

di hotel hermes one yang dipublikasi pada halaman ini. Seperti pada 

gambar 4.22. 
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Gambar 4.19 Halaman Utama Website 

 
Gambar 4.20 Rancangan Halaman About Us 
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Gambar 4.21 Rancangan Halaman Rooms 

 
Gambar 4.22 Rancangan Halaman Gallery 

7. Rancangan Halaman  

Rancangan halaman kontak berisi tentang informasi hotel hermes one 

subulussalam. Seperti pada gambar 4.23. 
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Gambar 4.23 Rancangan Halaman Kontak  

8. Rancangan Halaman Login Pelanggan 

Rancangan halaman login yaitu halaman awal bagi pelanggan sebelum 

melakukan pemesanan kamar hotel. Seperti pada Gambar 4.24. 

 
Gambar 4.24 Rancangan Halaman Login Pelanggan 

9. Rancangan Halaman Sign Up 

Rancangan halaman sign up merupakan halaman pendaftaran bagi 

pelanggan  yang baru mendaftar menjadi pelanggan hotel hermes one hotel 

subulussalam. Seperti pada Gambar 4.25. 
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Gambar 4.25 Rancangan Halaman Sign Up 

10. Rancangan Menu Booking 

Rancangan menu booking yang hanya dapat diakses oleh admin 

merupakan halaman laporan pemesanan kamar pada hotel hermes one 

subulussalam. Pada halaman ini admin dapat menambah pemesanan. 

Seperti pada Gambar 4.26. 

 
Gambar 4.26 Rancangan Halaman Booking 
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11. Rancangan Halaman Tamu 

Rancangan halaman tamu yang hanya dapat diakses oleh admin 

merupakan halaman daftar tamu yang telah melakukan pendaftaran di 

halaman website hermes one hotel subulussalam. Seperti pada Gambar 

4.27. 

 
Gambar 4.27 Rancangan Halaman Tamu 

12. Rancangan Halaman Tipe Kamar 

Rancangan halaman tipe kamar yang hanya dapat diakses oleh admin 

merupakan halaman daftar tipe-tipe kamar yang ada di hotel hermes one 

subulussalam. Pada halaman ini admin dapat menambah tipe kamar. 

Seperti pada Gambar 4.28. 

13. Rancangan Halaman Kamar 

Rancangan halaman kamar yang dapat di akses oleh admin merupakan 

daftar jumlah kamar yang ada di hermes one hotel subulussalam. Seperti 

pada Gambar 4.29. 
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Gambar 4.28 Rancangan Halaman Tipe Kamar  

 
Gambar 4.29 Rancangan Halaman Kamar  
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14. Rancangan Menu Coupon Management 

Rancangan menu coupon management yang dapat diakses oleh admin 

merupakan halaman untuk menambah coupon management yang di 

tujukan kepada para pelanggan. Seperti Gambar 4.30. 

 
Gambar 4.30 Rancangan Menu Coupon Management 

15. Rancangan Menu Fasilitas  

Rancangan menu fasilitas yang dapat diakses oleh admin merupakan 

halaman fasilitas yang ada di hotel hermes one subulussalam. Pada 

halaman ini admin dapat menambah, mengedit fasilitas-fasilitas di hotel 

hermes one subulussalam. Seperti pada Gambar 4.31. 

 
Gambar 4.31 Rancangan Menu Fasilitas  


