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ABSTRAK
Perkembangan yang dihadapi oleh perusahaan untuk mencapai
keberhasilan perlu adanya peran serta teknologi informasi yang dapat mengolah
aktifikas pekerjaan yang dapat membantu kelancaran kegiatan dan pelayanan
perusahaan.
CV. Ashanty Tourmerupakan perusahaan dagang yang bergerak dalam
bidang travel yang menyediakan kebutuhan rumah tangga dan kantor.Dibuatnya
website penjualan online di CV. Ashanty Tourmerupakan langkah untuk
mengatasi permasalahan yang ada di CV. Ashanty Tourdimana sebelum
menggunakan media internet untuk kegiatan penjualan , cara mempromosikan
Paket Wisata di CV. Ashanty Tourmasih sangat manual dalam arti penyebaran
informasi Paket Wisata hanya ditoko travel saja, Untuk mengindentifikasi
permasalah bagaimana sistem informasi pemesanan paket wisata yang berjalan di
CV. Ashanty Tourberbasis website , bagaimana rancangan sistem informasi
penjualan di CV. Ashanty Tourberbasis website.
Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dirancang Sistem Informasi
Pemesanan paket wisata Berbasis Web pada CV. Ashanty Touryang dapat
membantu perusahaan dalam meningkatkan Paket Wisatatifitas dalam hal
penjualan. Sistem ini juga diharapkan dapat lebih mempercepat proses pembuatan
laporan.

Kata Kunci: Sistem informasi, Pemesanan , Website.
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ABSTRACT
Developments faced by companies to achieve success need the role of
information technology that can process work activities that can help smooth the
company's activities and services.
CV. Ashanty Touris a trading company engaged in travel that provides
household and office needs. Made an online sales website at CV. Ashanty Touris
a step to overcome the problems in CV. Ashanty Tourwhere before using internet
media for sales activities, how to promote products in the CV. Ashanty Touris still
very manual in the sense that the dissemination of product information is only in
travel stores, To identify the problem of how the travel sales information system
that runs on the CV. Ashanty Tour website-based travel, how to design a sales
information system in the CV. Ashanty Tourbased website.
Based on the description above, it is necessary to design a Web-Based
Travel Sales Information System on the CV. Ashanty Tourwhich can help
companies in increasing productivity in terms of sales. This system is also
expected to further speed up the process of making reports

Kata Kunci: Information

systems, sales, websites.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi

sangat besar bagi Indonesia yang kini banyak dikembangkan di berbagai daerah.
Kepariwisataan di Indonesia pada saat ini telah tumbuh dan berkembang, dan
memiliki potensi yang sangat besar dilihat dari keindahan alam, kebudayaan,
sejarah, kesenian dan banyaknya tempat yang sangat menarik bagi para wisatawan
domestik maupun mancanegara yang ingin mengunjungi daerah-daerah wisata
tersebut.
Sistem Informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk
manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional
perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang,
teknologi informasi dan prosedur-prosedur yang tergorganisasi. Pemesanan adalah
proses pemeblian yang di lakukan oleh konsumen kepada penjual sebelum
konsumen mendapatkan barang.
Permasalahan yang sering terjadi pada saat ini yaitu sering kali
wisatawan kurang tau tentang informasi tempat wisata serta ragu untuk
melakukan transaksi pemesanan paket wisata..
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Dengan adanya Sistem Informasi Pemesanan Paket Wisata berbasis
website dapat membantu transaksi pemesanan yang lebih mudah. Serta dapat
memudahkan setiap pihak yaitu konsumen dan pemilik menerima informasi.
1.2

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan

permasalahan adalah “Bagaimana merancang sistem informasi travel berbasis
web yang dapat meningkatkan pemesanan paket yang telah di tawarkan oleh
perusahaan serta dapat meningkatkan pelayanan supaya konsumen merasa puas”..
1.3

Batasan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disusun batasan

masalah sebagai berikut:
a. Website ini mempunyai fasilitas informasi mengenai Paket Wisata.
b. Website ini pada tahap awal dig unakan untuk melakukan pemesanan dan
tidak membahas keamanan website dan jaringan.
c. Transaksi penjualan dapat dilakukan secara on-line

1.4

Tujuan
Tujuan pada sistem informasi pemesanan paket wisata berbasis web yaitu

dapat melakukan transaksi pemesanan paket, tambah paket, tambah galeri,
konfirmasi pembayaran, cetak laporan
1.5

Manfaat
Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Manager
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1. Dapat memantau setiap transaksi yang berlangsung secara online
2. Memantau setiap laporan penjualan.
3. Memantau data master dan persediaan Paket Wisata secara online.
b. Bagi Pegawai
1. Memudahkan dalam mengelola data master.
2. Memudahkan untuk mengelola data penjualan.
3. Dapat memberikan informasi Paket Wisata ke pelanggan secara online.
c. Bagi Pelanggan
1. Memudahkan proses transaksi pemesanan dan Pemesanan Paket Wisata.
2. Memudahkan dalam mendapat informasi Paket Wisata secara realtime.

1.6

Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan laporan proyek akhir Rancang Bangun Sistem

Informasi Pemesanan paket wisata Berbasis Web pada CV. Ashanty Tour adalah
sebagai berikut:
Bab pertama pendahuluan membahas tentang latar belakang CV. Ashanty
Tour serta Sistem Penjualannya, sedangkan inti dari permasalahan akan
digambarkan dalam perumusan masalah, pembatasan masalah menjelaskan
batasan-batasan dari sistem yang akan dibuat supaya tidak keluar dari ketentuanketentuan yang telah ditetapkan, tujuan penelitian berupa harapan dari hasil yang
akan dicapai dari rancang bangun sistem tersebut.
Bab kedua hasil survey membahas tentang gambaran umum CV. Ashanty
TourBenteng Pancasila yang menguraikan gambaran umum sentra seperti lokasi,
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keadaan, kondisi, situasi dan hal lain yang berkaitan dengan pusat perdagangan
tersebut, sejarah berdirinya, dan struktur organisasi.
Bab ketiga landasan teori membahas tentang teori singkat yang
berhubungan dengan pembuatan aplikasi ini yang meliputi Pengertian Penjualan,
Sistem informasi, Website, Perancangan Sistem dan teori-teori penunjang lainnya
dan berkaitan dengan sistem tersebut.
Bab keempat, pada bab ini membahas tentang deskripsi pekerjaan yang
berisikan penjelasan rancangan sistem yang digunakan, dituliskan dengan
gambaran bagan-bagan kebutuhan fungsionalitas, data flow diagram, dan system
flow diagram. Pada bab ini juga menjelaskan hasil implementasi rancangan, dan
evaluasi dari sistem yang telah diuji coba.
Bab kelima implementasi dan pembahasan mengenai sistem yang
digunakan untuk mendukung jalannya aplikasi ini yang meliputi hardware
maupun software. Selain itu, di dalam bab ini juga menjelaskan tentang cara
penggunaan dari sistem ini.
Bab keenam, penutup membahas tentang kesimpulan atau ringkasan/inti
dari bab-bab sebelumnya dan bab ini juga memuat saran-saran yang dapat
diterapkan untuk perbaikan dan pengembangan sistem selanjutnya.

BAB II
HASIL SURVEY
2.1

Sejarah CV. Ashanty Tour
CV. Ashanty Tour adalah perusahaan yang bergerak di bidang tour dan

travel. Paket Wisata CV. Ashanty Tour adalah berbagai jenis paket wisata
domestik dan mancanegara.
Perusahaan CV. Ashanty Tour ada berawal dari sebuah bakat yang
menjadi pekerjaan yang di jadikan profesi yang didukung dengan adanya peluang
usaha pada saat itu. CV. Ashanty Tour berdiri dan memulai kegiatannya pada
tanggal 5 april 2004, berlokasi di Jl. Pandugo Blk. A No.26, Penjaringan Sari,
Kec. Rungkut, Kota SBY, Jawa Timur 60297.
Perusahaan CV. Ashanty Tour adalah perusahaan swasta nasional yang di
kelola dan di kuasai oleh seorang. Dalam kegiatan Paket Wisatasinya Perusahaan
CV. Ashanty Tour menggunakan modal sendiri.
Perusahaan CV. Ashanty Tour hadir di Surabaya untuk memenuhi
kebutuhan Paket Wisata yang dapat di pesan keluarga, kantor dan komunitas.
Dengan semakin berjalannya waktu dan dengan pelayanan terbaik yang
diberikan oleh CV.Ashanty Tour, mereka telah memiliki reputasi yang baik
dimata para pelanggan, sehingga usaha jasa ini dapat berjalan dan berkembang
dengan baik hingga saat ini
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Lokasi CV. Ashanty Tour
Lokasi Jl. Raya Rungkut Kidul No.43, Rungkut Kidul, Kec. Rungkut,
Kota SBY, Jawa Timur 60293
2.2

Logo CV. Ashanty Tour

Berikut ini adalah logo dari CV. Ashanty Tour, dapat dilihat pada
Gambar 2.1.

Logo CV. Ashanty Tour.

2.3

Visi CV. Ashanty Tour
Menjadi penyedia jasa tour dan travel paling menarik di Indonesia, yang

memberikan pengalaman tak terlupakan kepada pelanggan, praktisi bisnis, dan
mitra kami.
2.4

Misi CV. Ashanty Tour

Menjadi perusahaan nasional yang dapat membawa nama Indonesia untuk
dapat bersaing dipasar internasional.

2.5

Struktur Organisasi
Berikut adalah Gambar 2.2 Bagan Susunan Organisasi CV. Ashanty

Tour.
.
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DIREKTUR

ADMINISTRASI
KEUANGAN

MARKETING

Struktur Organisasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, CV. Ashanty Tour,
terdiri atas :
a.

Direktur
1. Pimpinan sebagai perencana (planning) melaksanakan perencanaan yang
meliputi, pengambilan keputusan kegiatan menetapkan tujuan perusahaan
dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Pimpinan sebagai pengorganisasi (organizing dan staffing) memiliki
kewajiban dan wewenang mengkoordinir sumber daya manusia,
memberikan tugas penempatan jabatan, dan otoritas diantara anggota
organisasi.
3. Pimpinan

sebagai

pelaksana (actuating) memiliki

kewajiban

mengarahkan (directing), mempengaruhi (influencing) dan sekaligus
memotivasi (motivating) seluruh anggota perusahaan, dalam bentuk
komunikasi.
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4. Pimpinan

pada

perusahaan

pengendalian (controlling) dengan

ini
kewajiban

berfungsi

sebagai

mementukan

standart

prestasi, menguku prestasi yang telah dicapai, membandingkan setiap poin
dan melakukan perbaikan jika ada penyimpangan, dengan tujuan untuk
melihat apakah kegiatan perusahaan sesuai rencana.
b.

Adminitrasi
Administrasi keuangan mempunyai tugas mencatat seluruh transaksi

yang ada dalam perusahaan, surat keluar dan surat masuk, tagihan keluar dan
pencatatan kas masuk kas keluar, pembayaran upah/gaji karyawan dan membuat
laporan keuangan secara periodik.
c.

Marketing
Bagian marketing disini adalah bagian pemasaran yang selalu penuh

ide dalam kegiatan mempertahankan konsumen lama maupun menambah
konsumen baru.

Adapaun marketing disini adalah orang yang langsung

menerapkan semua bentuk advertising dan personnal sellingdalam perusahaan
ini. Diperusahaan Asa Travel Marketing di perankan langsung oleh pimpinan
perusahaan.
2.6

Analisis Sistem yang Sedang Berjalan
CV. Ashanty Tour merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan

penggunaan teknologi informasi pada perusahaannya. Salah satu tugas bagian
personalia adalah melakukan pencatatan presensi dan penggajian pegawai yang
masih dilakukan menggunakan pencatatan pada buku sehingga dapat terjadi
kehilangan data. Pada saat pelaporan sering ditemukan kesalahan data yang
kurang akurat dan waktu yang dibutuhkan untuk membuat laporan relatif lama.
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Pada tahapan analisis sistem dibuat document flow, yang terdiri dari 4 proses
sebagai berikut :
a. Document Flow Pendaftaran Calon Konsumen
b. Document Flow Wisata
c. Document Flow Tambah Paket Wisata
d. Document Flow Transaksi Pemesanan

2.6.1

Document Flow Pendaftaran Calon Konsumen
Document flow pendaftaran calon konsumen merupakan proses manual

yang dilakukan petugas administrasi untuk mencatat data konsumen. Pada
Gambar 2.3 menggambarkan tentang document flow pengelolahan data konsumen
mengisi form data calon konsumen. Jika form sudah terisi petugas admin akan
melakukan proses validasi apakah data pendaftaran calon konsumen sudah valid,
jika tidak valid calon konsumen diminta mengisi from pendaftaran lagi. Jika data
calon konsumen sudah valid maka akan disimpan ke document konsumen.
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Document Flow Pendaftaran Calon Konsumen
Calon Konsumen

Petugas Admin
tidak

START

Mengisi
Form
Pendaftaran

Proses
validasi

Data
pendaftaran
valid?

ya
Document
Konsumen

Phase

FINISH

Document Flow Pendaftaran Calon Konsumen

2.6.1

Document Flow Wisata
Document flow wisata merupakan proses manual yang dilakukan petugas

administrasi untuk menetapkan wisata Paket Wisata yang akan digunakan oleh
customer untuk pengelompokan Paket Wisata yang dijualnya. Pada Gambar 2.4
menggambarkan tentang document flow wisata, petugas admin mengisi form
wisata, kemudian data wisata tersebut untuk pengelompokan Paket Wisata yang
akan dijual.
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Document Flow Tambah Wisata

Petugas Admin

Konsumen

Start

Mengisi
Form Wisata

Proses
Penambahan
Wisata

Proses
verifikasi
Wisata

Data Wisat a Valid?

Proses
Peny impanan
Data Wisat a

Data Wisata

Phase

Finish

Document Flow Wisata
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2.6.1

Document Flow Tambah Paket Wisata
Document flow tambah Paket Wisata merupakan proses manual yang

dilakukan petugas administrasi untuk mencatat data Paket Wisata yang akan
dijualnya. Pada Gambar 2.5 menggambarkan tentang document flow tambah data
Paket Wisata, petugas admin mengisi form tambah data Paket Wisata, kemudian
akan disimpan ke dalam data Paket Wisata.
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Document Flow Tambah Wisata

Petugas Admin

Konsumen

Start

Mengisi
Form Paket
Wisata

Proses
Penambahan
Paket Wisata

Proses
verifikasi
Paket W isata

Data Paket W isata
Valid?

Proses
Peny impanan
Paket W isata

Data Paket Wisata

Phase

Finish

Document Flow Tambah Paket Wisata
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2.6.1

Document Flow Transaksi Pemesanan
Document flow Transaksi Pemesanan merupakan proses manual yang

dilakukan oleh konsumen untuk melakukan Pemesanan terhadap Paket Wisata
yang diinginkan. Pada Gambar 2.6 menggambarkan tentang Document Flow
pengelolahan data transaksi Pemesanan, konsumen melihat Paket Wisata yang
diinginkan. Ketika konsumen sudah memilih Paket Wisata disini konsumen
mempunyai pilihan apakah ingin melakukan transaksi Pemesanan lagi, jika ingin
membeli lagi konsumen disuruh mengisi form transaksi Pemesanan. Setelah form
tansaksi Pemesanan diisi oleh konsumen, maka admin menyimpan data transaksi
Pemesanan dan konsumen diminta untuk melakukan proses pembayaran. Jika
pembayaran tidak sesuai atau tidak valid maka konsumen akan diminta untuk
melakukan pembayaran sesuai harga Paket Wisata yang sudah ditentukan, jika
pembayaran sudah sesuai atau valid maka penjual melakukan pengiriman dan
transaski dinyatakan selesai.
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Document Flow Transaksi Pemesanan
Konsumen

Petugas Admin

START
Data Paket

Memilih
Paket

Pesan Paket

Melakukan
Transaksi
Pemesanan

Mengisi Form
Transaksi
Pemesanan

Document Form
Transaksi Pemesanan

Melakukan
Pemesanan

Data Pemesanan

Melakukan
Konfirmasi
Pembayaran

Dokumen Transaksi
Pemesanan

Transfer
Dana

Melakukan
Pengecekan
Dana

Dana Valid?

Phase

Dana
Diterima

Finish

Document Flow Transaksi Pemesanan

BAB III
LANDASAN TEORI
3.1
1.

Pemesanan
Pemesanan
Pemesanan dalam arti umum adalah perjanjian pemesanan tempat
antara 2 (dua) pihak atau lebih, perjanjian pemesanan tempat tersebut dapat
berupa perjanjian atas pemesanan suatu ruangan, kamar, tempat duduk dan
lainnya, pada waktu tertentu dan disertai dengan Paket Wisata jasanya. Paket
Wisata jasa yang dimaksud adalah jasa yang ditawarkan pada perjanjian
pemesanan tempat tersebut, seperti pada perusahaan penerbangan atau
perusahaan pelayaran adalah
Perpindahan manusia atau benda dari satu titik (kota) ketitik (kota)
lainnya. Bauran pemasaran), adalah sekumpulan alat pemasaran yang dapat
digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya dalam pasar
sasaran.

3.2

Paket Wisata
Paket Wisata adalah suatu Paket Wisata wisata yang merupakan
suatu komposisi perjalanan yang disusun dan dijual guna memberika
kemudahan dan kepraktisan dalam melakukan perjalanan wisata Paket wisata
berdasarkan pembuatannya dibedakan menjadi dua yaitu ready made tour dan
tailor made tour. Ready made tour adalah suatu Paket Wisata paket wisata
yang komponen-komponennya sudah ditetapkan, tidak dapat diubah-ubah dan
dapat langsung dibeli oleh wisatawan. Menurut Bojamic dan Calantone,
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(Rewtrakunphaibon,

2009:183)

“Paket

wisata

adalah

suatu

kombinasi dari banyak komponen-komponen dari suatu Paket Wisata wisata
yang saling bergabung terdiri dari transportasi, pemondokan, atraksi wisata
dan makanan yang dijual kepada wisatawan pada suatu harga. Menurut
Sheldon dan Mark, (Rewtrakunphaibon, 2009:183), jenis paket wisata
menurut penggunaannya dibedakan menjadi dua yaitu paket wisata yang
sederhana adalah paket wisata dasar yang umumnya hanya terdiri dari
transportasi dan pemondokan saja dan paket wisata yang ekslusif yaitu paket
wisata yang menawarkan berbagai kegiatan dan program liburan yang terdiri
dari atraksi wisata, makanan dan juga didampingi oleh guide dalam
kegiatannya
3.3

Website
Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di

internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat
diakses secara luas melalui halaman depan (home page) menggunakan sebuah
browser. Sedangkan untuk halaman web adalah bagian yang diberi tanda kotak
berwarna merah. Website memerlukan sebuah browser seperti Firefox, Edge,
Safari atau Chrome untuk membukanya. Kemudian, Untuk dapat membuka
website cukup dengan mengetikkan URL di kolom browser (Waryanto, 2018).
Selain itu, website juga dapat diakses dengan mencari kata kunci tertentu di mesin
pencari seperti Google. Misalnya Anda mengetikkan kata kunci “pengertian
website” di Google, kemudian memilih salah satu website yang tampil di hasil
pencarian (Waryanto, 2018).
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Website yang pertama kali dibuat yaitu di CERN oleh Tim BernersLee dan online pada tahun 1991. Tujuan awal Tim Berners-Lee membuat sebuah
website adalah supaya lebih memudahkan para peneliti di tempatnya bekerja
ketika akan bertukar atau melakukan perubahan informasi. Pada saat itu, website
mulai dapat digunakan secara gratis oleh publik baru diumumkan oleh CERN
tepatnya tanggal 30 April 1993 (Waryanto, 2018).
Website dapat dimiliki oleh individu, organisasi, atau perusahaan. Pada
umumnya sebuah website akan menampilkan informasi atau satu topik tertentu,
meskipun saat ini banyak website yang menampilkan berbagai informasi dengan
topik yang berbeda (Waryanto, 2018).
3.4

Sistem
Menurut Benner (2010) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sistem

merupakan suatu kumpulan yang kompleks dan juga saling berinteraksi satu sama
lainnya apabila kumpulan tersebut digabungkan menjadi satu kesatuan yang utuh.
Sedangkan Menurut Moekijat dalam Prasojo (2011:152) menyimpulkan
bahwa “Sistem adalah setiap sesuatu terdiri dari obyek-obyek, atau unsur-unsur,
atau komponen-komponen yang bertata kaitan dan bertata hubungan satu sama
lain, sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan
pemrosesan atau pengolahan yang tertentu.”
Sedangkan menurut Gordon B. Davis (dalam Al-Bahra Bin Ladjamudin,
2013:3) Sistem sebagai bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi
bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud.
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3.5

Informasi
Menurut Laudon dan Laudon (2010) bahwa informasi merupakan sebuah

data yang telah dibuat dan juga diolah dengan metode tertentu ke dalam bentuk
yang nantinya akan memiliki arti tertentu bagi manusia sebagai penggunanya.
Sedangkan menurut Star dan Reynolds (2010), informasi adalah kumpulan
dari fakta yang sudah terorganisisr sedemikian rupa, sehingga memiliki nilai
tambah pada usernya, selain fakta individu itu sendiri.
Berdasarkan pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa informasi
adalah sebuah data yang telah diproses sehingga menjadi bentuk yang memiliki
nilai yang bermanfaat.
3.6

Sistem Informasi
Tata Sutabri (2012:38) Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam

suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian
yang mendukung fungsi organisasi yang bersifat manajerial dalam kegiatan
strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu
dengan laporan – laporan yang diperlukan.
Sedangkan menurut Al-Bahra Bin Ladjamudin (2013:13) mendeskripsikan
Sistem informasi sebagai sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat
dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan atau
untuk mengendalikan organisasi.
3.7

Data
Menurut Sutabri (2012:2) data adalah kenyataan yang menggambarkan

suatu kejadian serta merupakan suatu bentuk yang masih mentah yang belum
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dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut melalui suatu model
untuk menghasilkan informasi.
Menurut John J. Longkutoy (2012:2), Data adalah suatu istilah majemuk
yang berarti fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang
dihubungkan dengan kenyataan, simbol-simbol, gambar-gambar, angka.
angka, huruf-huruf, atau simbol-simbol yang menunjukkan suatu ide,
objek, kondisi atau situasi dan lain-lain.

Sedangkan menurut Siyoto dan Sodik (2015:5), data adalah sesuatu yang
dikumpulkan oleh peneliti berupa fakta empiris yang digunakan untuk
memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian.
3.8

Database
Pengertian database adalah sekumpulan program – program aplikasi

umum yang bersifat batch yang mengeksekusi dan memproses dat secara umum
seperti encarian, penerjemahan, penambahan, dan penghapusan terhadap data
(Ladjmudin 2013:129).
Definisi menurut Yuhefizar (2008:2) menjelaskan bahwa “Database
diartikan sebuah koleksi atau kumpulan data yang saling berhubungan (relation),
isusun menurut aturan tertentu secara logis, sehingga menghasilkan informasi”.
Secara prinsip, dalam suatu database tercangkup dua komponen penting, yaitu
data dan informasi. Data adalah fakta, baik berupa sebuah objek, orang dan lainlain yang dapat dinyatakan dengan suatu nilai tertentu (angka, simbol, karakter
tertentu). Sedangkan informsi adalah data yang telah diolah sehingga bernilai
guna dan dapat dijadikan bahan dalam pengambil keputusan.
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3.9

Database Management System
Menurut Marlinda (2014:6), Database Management System (DBMS)

merupakan kumpulan file yang saling berkaitan dan program untuk
pengelolanya. Basis

Data adalah kumpulan datanya, sedang program

pengelolanya berdiri sendiri dalam suatu paket program yang komersial untuk
membaca data, menghapus data dan melaporkan data dalam basis data.
Bahasa-bahasa yang terdapat dalam DBMS adalah:
1.

Data Definition Language (DDL)
Pola skema basis data dispesifikasikan dengan satu set definisi
yang diekspresikan dengan satu bahasa khusus yang disebut DDL. Hasil
kompilasi perintah DDL adalah satu set tabel yang disimpan di dalam file
khusus yang disebut data dictionary atau directory.

2.

Data Manipulation Language (DML)
Bahasa

yang memperbolehkan pemakai mengakses atau

memanipulasi data sebagai yang diorganisasikan sebelumnya model data
yang tepat.
3.

Query
Pernyataan

yang

diajukan

untuk

mengambil

informasi.

Merupakan bagian DML yang digunakan untuk pengambilan informasi.
DBMS memiliki fungsi sebagai berikut:
1.

Data Definition
DBMS harus dapat mengolah pendefinisian data.

2.

Data Manipulation
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DBMS harus dapat menangani permintaan-permintaan dari
pemakai untuk mengakses data.
3.

Data Security dan Integrity
DBMS dapat memeriksa security dan integrity data yang
didefinisikan oleh DBA

4.

Data Recovery dan Concurrency

a. DBMS harus dapat menangani kegagalan-kegagalan pengaksesan basis
data yang dapat disebabkan oleh kesalahan sistem, kerusakan disk dan
sebagainya.
b. DBMS harus dapat mengontrol pengaksesan data yang konkuren yaitu
bila satu data diakses secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemakai
pada saat yang bersamaan.
5.

Data Dictionary
DBMS harus menyediakan data dictionary.

3.10 System Development Life Cycle
Menurut Nugroho (2010), pengembangan atau rekayasa sistem informasi
(system development) dan atau perangkat lunak (software engineering) dapat
berarti menyusun system atau perangkat lunak yang benar-benar baru atau yang
lebih sering terjadi menyempurnakan yang sebelumnya. Berikut keenam tahapan
SDLC (Nugroho, 2010):
a. Communication
Tahap awal pada model waterfall ini yaitu komunikasi dengan konsumen/
pelanggan. Tahap communication merupakan langkah yang penting karena
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menyangkut pengumpulan informasi tentang kebutuhan konsumen/pengguna.
Tahapan yang dilakukan dalam communication adalah analisis kebutuhan
bisnis, studi literatur, analisis kebutuhan pengguna, dan analisis kebutuhan
perangkat lunak.

b. Planning
Tahap kedua yaitu planning (perencanaan), pada proses ini merencanakan
pengerjaan software yang akan dibangun. Planning meliputi tugas-tugas yang
akan dilakukan mencakup resiko yang mungkin terjadi, hasil yang akan dibuat,
dan jadwal pengerjaan.
c. Modeling
Tahap ketiga adalah modeling, tahap ini dapat dikerjakan jika tahap
communication dan planning telah teridentifikasi. Pada tahap modeling ini
menerjemahkan syarat kebutuhan sistem ke sebuah perancangan perangkat
lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Proses ini fokus pada
rancangan struktur data, arsitektur software, dan representasi interface.
d. Construction
Tahap keempat yaitu construction, construction merupakan proses
membuat kode (code generation). Coding atau pengkodean merupakan
penerjemahan desain dalam bahasa yang dapat dikenali oleh komputer.
Programmer menerjemahkan transaksi yang diminta oleh pengguna. Tahapan
inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu
software, artinya penggunaan komputer dimaksimalkan dalam tahapan ini.
Setelah pengkodean selesai maka dilakukan testing terhadap sistem yang telah
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dibuat. Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem
tersebut untuk kemudian dapat diperbaiki.
e. Deployment
Tahap akhir yaitu deployment, tahapan ini dapat dikatakan final dalam
pembuatan sebuah software atau sistem. Setelah melakukan analisis, desain dan
pengkodean maka sistem yang sudah jadi akan digunakan oleh pengguna.
Selanjutnya software yang telah dibuat harus dilakukan pemeliharaan secara
berkala.

BAB IV
ANALISIS DAN DESAIN SISTEM
4.1

Analisis Sistem
Analisis sistem ini digunakan untuk melihat proses-proses sistem baru

yang akan dibuat. Dari analisa sistem ini dapat disimpulkan perbedaan antara
sistem yang lama dengan sistem yang baru. Analisa sistem ini berisi dan System
Flow, Data Flow Diagram dan Entity Relationship Diagram.
4.2

Desain Sistem
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dibuatlah sistem yang

baru. Sistem yang baru tersebut dapat digambarkan pada system flow
komputerisasi berikut ini:

4.2.1

System Flow
System Flow memuat hasil analisis yang dibuat berdasarkan hasil survey

pada koordinator CV. Ashanty Tour Travel. System Flow memnggambarkan
seluruh proses, yang berhubungan dalam kegiatan penjualan yang dirancang
sekarang ini. Setelah gambar Document Flow yang ada pada CV. Ashanty Tour
Travel, maka langkah selanjutnya adalah merancang sistem baru untuk menunjang
dan mempermudah agar data lebih akurat. Berikut ini adalah System Flow yang
direkomendasikan guna menunjang transaksi penjualan pada CV. Ashanty Tour
Travel.
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A. System Flow Registrasi Konsumen
System Flow Registrasi Calon konsumen merupakan proses registrasi calon
konsumen agar dapat melakukan transaksi jual beli pada sistem. Pada Gambar 4.1
menggambarkan tentang System Flow Registrasi Calon Konsumen. Calon
Konsumen mengisi form registrasi. Setelah calon konsumen selesai mengisi form
registrasi dan menyimpan ke dalam database sistem, maka selanjutnya tugas dari
petugas admin web untuk melakukan proses validasi dari data konsumen yang
telah dimasukkan. Ketika data tidak valid, maka calon konsumen diwajibkan
untuk memasukkan kembali data diri yang ada di form registrasi. Namun, apabila
data sudah valid, maka petugas admin akan mengaktifkan status konsumen agar
konsumen dapat melakukan transaksi pada sistem.

System Flow Registrasi Konsumen
Calon Konsumen

System

START

Form registrasi

Mengisi Form
Registrasi

Data registrasi

Admin Web

Proses validasi

Mengaktifkan
Status Konsumen

Phase

FINISH

Gambar 4. 1 System Flow Registrasi Konsumen

27

B. System Flow Login Konsumen
System Flow Login Konsumen merupakan proses masuk yang dilakukan
oleh konsumen sebelum transaksi. Pada Gambar 4.2 menggambarkan tentang
System Flow login konsume. konsumen mengisi form login yang telah disediakan
oleh sistem. Setelah form login terisi semua maka konsumen menekan tombol
login agar data dapat masuk ke dalam sistem. Kemudian oleh sistem, data tersebut
divalidasi kecocokannya dengan data konsumen yang ada di database. Apabila
data tersebut tidak cocok atau tidak valid, maka konsumen diminta untuk
memasukkan data kembali pada form login. Namun, apabila data tersebut cocok
atau valid, maka konsumen dapat masuk ke dalam beranda dan dapat melakukan
transaksi.

System Flow Login Konsumen
Konsumen

System

START

Mengisi Form Login

Database Data
Konsumen

Proses Pengecekan
Data Login

Tidak

Data Login Valid ?

YA

Phase

Masuk Ke Beranda

FINISH

Gambar 4. 2 System Flow Login Konsumen
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C. System Flow Wisata
System Flow wisata merupakan proses pencatatan data wisata oleh admin
sebagai filter wisata yang di tawarkan. Pada Gambar 4.3 menggambarkan tentang
System Flow wisata. Petugas administrasi mengisi form wisata yang telah
disediakan oleh sistem. Kemudian, sistem melakukan validasi terhadap data
wisata yang ditambahkan. Apabila tidak sesuai, maka petugas administrasi harus
memasukkan kembali data wisata yang ada di form wisata. Namun, apabila
sesuai, maka data dapat disimpan ke dalam database sehingga dapat ditampilkan
di bagian beranda website.

Sistem Flow Wisata
Admin

Sistem

Start
Form Wisata

Mengisi Form
Wisata

Data Wisata

Phase

Finish

Gambar 4. 3 System Flow Wisata
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D. System Flow Upload Paket Wisata
E. System Flow upload Paket Wisata merupakan proses pencatatan data
Paket Wisata agar Paket Wisata dapat diketahui oleh seluruh orang
yang mengakses. Pada Gambar 4.4 menggambarkan tentang System
Flow upload Paket Wisata. Admin di sini sebagai penjual yang
mengisi form upload produk yang telah disediakan oleh sistem.
Kemudian, sistem melakukan validasi terhadap data Paket Wisata
yang ditambahkan. Apabila tidak sesuai, maka konsumen harus
memasukkan kembali data Paket Wisata yang ada di form upload
produk. Namun, apabila sesuai, maka data dapat disimpan ke dalam
database sehingga dapat ditampilkan di bagian beranda website.
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Sistem Flow Paket Wisata
Admin

Sistem

Start
Form Paket

Mengisi Form Paket

Database Paket

Phase

Finish

Gambar 4. 4 System Flow Upload Paket Wisata

F. System Flow Data Transaksi Pemesanan
System flow Transaksi Pembelian merupakan proses yang dilakukan oleh
konsumen untuk melakukan pembelian terhadap Paket Wisata yang diinginkan.
Pada Gambar 4.5 menggambarkan tentang System Flow pengelolahan data
transaksi pembelian, konsumen melihat barang yang diinginkan. Ketika konsumen
sudah memilih barang disini konsumen mempunyai pilihan apakah ingin
melakukan transaksi pembelian lagi, jika ingin membeli lagi konsumen disuruh
mengisi form transaksi pembelian. Setelah form tansaksi pembelian diisi oleh
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konsumen, maka admin menyimpan data transaksi pembelian dan konsumen
diminta untuk melakukan proses pembayaran. Jika pembayaran tidak sesuai atau
tidak valid maka konsumen akan diminta untuk melakukan pembayaran sesuai
harga Paket Wisata yang sudah ditentukan, jika pembayaran sudah sesuai atau
valid maka penjual melakukan pengiriman dan transaski dinyatakan selesai.

System Flow Data Transaksi Pemesanan
Konsumen

System

START

Admin Web

Data paket

Membeli paket

Beli Paket

Ya

Mengisi Form
Transaksi Pemesanan

Melakukan
Pembayaran

Form Transaksi
Pemesanan

Database
Pemesanan

Tidak

Database
Pembayaran

Pengecekan dana
masuk

Dana Valid ?

ya

FINISH

Phase

Tidak

Gambar 4. 5 System Flow Transaksi Pembelian
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4.2.2

Data Flow Diagram
Data Flow Diagram digunakan untuk menggambarkan aliran data dan

proses yang terjadi dalam sebuah sistem serta entitas-entitas apa saja yang terlibat.
A. Context Diagram
Context diagram dari Aplikasi Presensi dan Penggajian Karyawan pada
CV. Ashanty Tour Travel. Context diagram sistem ini terdiri dari 3 entitas dan
aliran datanya masing-masing saling terkait. Entitas tersebut adalah Customer,
Manager dan bagian administrasi. Entitas ini memberikan input data dan
menerima output data yang diperlukan, Context diagram dapat dilihat pada
Gambar 4.6.
info_kategori
info_order
CUSTOM ER
info_paket

0

data_kateg ori
data_paket

data_paket

Sis tem Informasi
Pemes anan Paket

data_customer
validas i log in
laporan_pemesanan

info_paket
ADMIN
MANAGER

info_order

info_kategori

validas i_login

Gambar 4. 6 Context Diagram
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B. Data Flow Diagram Level 0
Data Flow Diagram digunakan untuk menggambarkan aliran data dan
proses yang terjadi dalam sebuah sistem serta entitas-entitas yang terlibat
didalanya. Context Diagram dibagi menjadi sub-sub proses yang lebih kecil,
dengan cara decompose context diagram yang disebut DFD Level 0. Untuk lebih
jelas dapat dilihat pada Gambar 4.7.
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Admin

3
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Pembayaran
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Admin

Disimpan
Transaksi Pemesanan
Data_bayar
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6
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Customer
Disimpan

info_bayar
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4
Admin

data_laporan
Dibaca

info_laporan

Meng elola Laporan

Admin
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Gambar 4. 7 DFD Level 0

Disimpan
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C. Data Flow Diagram Level 1
DFD Level 1 dari pengelolahan hak akses customer dan admin pada CV.
Ashanty Tour Travel. DFD Level 1 pengelolahan data hak askes customer dan
admin mempunyai dua proses, dua external entity, dan dua data store. Proses
yang pertama adalah mengelola hak ases customer, proses yang kedua mengelola
hak ases admin. DFD Level 1 dari pengelolahan hak akses customer dan admin
pada Gambar 4.8.

Gambar 4. 8 DFD Level 1 Mengelola Hak Akses Customer dan Admin

DFD Level 1 dari pengelolaan data master pada CV. Ashanty Tour
Travel. DFD Level 1 pengelolaan data admin mempunyai dua proses, dua external
entity, dan tiga data store. Proses yang pertama adalah input data admin, proses
yang kedua meyimpan data admin. DFD Level 1 dari mengelola data admin dapat
dilihat pada Gambar 4.9.

36

Gambar 4. 9 DFD Level 1 Mengelola Data Master

DFD Level 1 dari pengelolaan data transaksi pada CV. Ashanty Tour
Travel. DFD Level 1 mengelola data transaksi mempunyai dua proses, dua
external entity, dan dua data store. Proses yang pertama adalah input data
customer, proses yang kedua meyimpan data customer. DFD Level 1 dari
mengelola data customer dapat dilihat pada Gambar 4.10.
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Gambar 4. 10 DFD Level 1 Mengelola Data Transaksi

DFD Level 1 dari mengelola laporan pada CV. Ashanty Tour Travel.
DFD Level 1 pengelolaan data transaksi mempunyai dua proses, dua external
entity, dan satu data store. Proses yang pertama adalah input data transaksi, proses
yang kedua meyimpan data transaksi. DFD Level 1 dari pengelolaan data transaksi
dapat dilihat pada Gambar 4.11.

Gambar 4. 11 DFD Level 1 Mengelola Laporan
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4.2.3

Entity Relationship Diagram
Entity Relationship Diagram digunakan untuk menggambarkan tabel-

tabel yang ada dalam sebuah sistem, berikut relasi antar tabelnya.
A. Conceptual Data Model
Conceptual Data Model pada Aplikasi Presensi dan Penggajian
Karyawan pada CV. Ashanty Tourmerupakan gambaran dari hubungan tiap tabel
yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi presensi karyawan. Conceptual Data
Model dapat dilihat pada Gambar 4.13.

#
o
o
o
o

#
o
o
o

METODE_BAYAR
id_metode Integer
Variable characters (50)
metode
Variable characters (10)
bank
Variable characters (20)
norek
...

mempunyai

PEMBAYARAN
Integer
id_bayar
Date
tgl_bayar
metode_id_bayar Integer
Variable characters (15)
order_id
Integer
jumlah_paket
...

GALERI
Integer
# id_galeri
Variable characters (50)
o jdl_galeri
o gmbr_galeri Image
...

memiliki2

id_orders
alamat
berangkat
kembali
paket_id_orders
tgl_orders
status

#
o
o
o
*
o

id_paket
nama_paket
hrg_dewasa
hrg_anak
kategori_id
gambar

order_detail

memiliki

KATEGORI_PAKET
# id_kategori Integer
Variable characters (50)
o kategori

mempunyai1

PAKET
Integer
Variable characters (50)
Integer
Integer
Integer
Variable characters (50)

ORDERS
Variable characters (15)
Variable characters (50)
Date
Date
Integer
Date
Variable characters (50)

Gambar 4. 13 Conceptual Data Model

memiliki1

#
o
o
o
*
o
o

#
o
o
o

ADMIN
Integer
Variable characters (50)
Variable characters (30)
Variable characters (30)

characters (50)
characters (10)
characters (15)
characters (50)
characters (50)

id_admin
nama_admin
username
password
...

CUSTOMER
Integer
id_customer
nama_customer Variable
Variable
jenkel
Variable
no_telp
Variable
pass
Variable
username_cs
...

mempunyai2

#
o
o
o
o
o
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B. Physical Data Model
Physical Data Model pada Aplikasi Presensi dan Penggajian pada CV.
Ashanty Tourmerupakan gambaran dari hubungan tiap database yang ditentukan
dalam pembuatan aplikasi berserta hasil relasi – relasi yang telah dihubungkan
antara tiap tabel. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 4.14.

id_metode
id_bayar
metode
bank
norek
...

INTEGER
<pk>
INTEGER
<fk>
VARCHAR(50)
VARCHAR(10)
VARCHAR(20)

METODE_BAYAR

FK_METODE_B_MEMPUNYAI_PEMBAYAR

INTEGER
<pk>
VARCHAR(15) <fk>
DATE
INTEGER
VARCHAR(15)
INTEGER

PEMBAYARAN

INTEGER
<pk>
VARCHAR(15) <fk>
VARCHAR(50)
GENERAL

GALERI

id_bayar
id_orders
tgl_bayar
metode_id_bayar
order_id
jumlah_paket
...

id_galeri
id_orders
jdl_galeri
gmbr_galeri
...

ORDERS

INTEGER
<pk>
INTEGER
<fk2>
VARCHAR(15) <fk1>
VARCHAR(50)
INTEGER
INTEGER
INTEGER
VARCHAR(50)

FK_PAKET_MEMPUNYAI_ADMIN

FK_CUSTOMER_MEMILIKI_ORDERS

Gambar 4. 14 Physical Data Model

id_kategori INTEGER
<pk>
id_paket
INTEGER
<fk>
kategori
VARCHAR(50)
...

KATEGORI_PAKET

FK_KATEGORI_MEMPUNYAI_PAKET

id_paket
id_admin
id_orders
nama_paket
hrg_dewasa
hrg_anak
kategori_id
gambar
...

PAKET

FK_PAKET_ORDER_DET_ORDERS

VARCHAR(15) <pk>
VARCHAR(50)
DATE
DATE
INTEGER
DATE
VARCHAR(50)

FK_PEMBAYAR_MEMILIKI2_ORDERS

FK_GALERI_MEMILIKI1_ORDERS

id_orders
alamat
berangkat
kembali
paket_id_orders
tgl_orders
status

id_admin
nama_admin
username
password
...

INTEGER
<pk>
VARCHAR(50)
VARCHAR(30)
VARCHAR(30)

ADMIN

INTEGER
<pk>
VARCHAR(15) <fk>
VARCHAR(50)
VARCHAR(10)
VARCHAR(15)
VARCHAR(50)
VARCHAR(50)

CUSTOMER
id_customer
id_orders
nama_customer
jenkel
no_telp
pass
username_cs
...
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4.2.4

Struktur Tabel
Struktur tabel yang digunakan dalam pengembangan Aplikasi Presensi

dan Penggajian Karyawan pada CV. Ashanty Touradalah sebagai berikut:
A. Tabel Master Customer
Nama Tabel

: Master Costumer

Primary Key : ID_Customer
Foreign Key : Fungsi

: Digunakan untuk menyimpan data customer
Tabel 4. 1 Tabel Master Customer

No
1
2
3
4
5

Nama Field
ID_Customer
Nama_customer
Jenkel
No_telfon
Pass

Type Data
Varchar(50)
Varchar(50)
Varchar(100)
Varchar(20)
Varchar(20)

Keterangan
Primary Key
-

B. Tabel Master Orders
Nama Tabel

: Master Orders

Primary Key : ID_Order
Foreign Key : Fungsi

: Digunakan untuk menyimpan data Orders
Tabel 4. 2 Tabel Master Order

No
1
2

Nama Field
ID_Order
Status_order

Type Data
Integer(11)
Varchar(50)

Keterangan
Primary Key
-
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No
3
4
5

Nama Field
Berangkat
Kembali
Tgl_order

Type Data
Date
Time
Date

Keterangan
-

C. Tabel Master Paket Wisata
Nama Tabel

: Master Paket Wisata

Primary Key : ID_Paket Wisata
Foreign Key : Fungsi

: Digunakan untuk menyimpan data Paket Wisata
Tabel 4. 3 Tabel Master Paket Wisata

No
1
2
3
4
5
6
7

Nama Field
ID_Paket Wisata
Nama_Paket Wisata
Harga
Stok
Status
Deskripsi
Jenis

Type Data
Integer
Varchar(50)
Integer
Integer
Varchar(50)
text
Varchar(50)

Keterangan
Primary Key
-

D. Tabel Pemesanan
Nama Tabel

: Pemesanan

Primary Key : ID_Pemesanan
Foreign Key : Fungsi

: Digunakan untuk menyimpan data Pemesanan
Tabel 4. 4 Tabel Pemesanan

No
1
2

Nama Field
ID_Pemesanan
Tgl_Pemesanan

Type Data
Integer
Date

Keterangan
Primary Key
-
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E. Tabel Pembayaran
Nama Tabel

: Pembayaran

Primary Key : ID_ pembayaran
Foreign Key : Fungsi

: Digunakan untuk menyimpan data Pembayaran
Tabel 4. 5 Tabel pembayaran

No
1
2
3

Nama Field
ID _pembayaran
Tgl_bayar

Type Data
Integer
Date

Keterangan
Primary Key
-

Jumlah_paket

Integer

-

F. Tabel Admin
Nama Tabel

: Admin

Primary Key : ID_admin
Foreign Key : Fungsi

: Digunakan untuk menyimpan data Admin
Tabel 4. 6 Tabel Admin

No
1
2
3
4
5
6

Nama Field
ID_admin
Password
Nama_admin
No_HP
Alamat
Username

Type Data
Integer(11)
Varchar(50)
Varchar(50)
Varchar(50)
Varchar(50)
Varchar(50)

Keterangan
Primary Key
-
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G. Tabel Wisata
Nama Tabel

: Wisata

Primary Key : ID_Wisata
Foreign Key : Fungsi

: Digunakan untuk menyimpan data Wisata
Tabel 4. 7 Tabel Wisata

No
1
2

4.2.5

Nama Field
ID_Wisata
Nama_Wisata

Type Data
Integer
Varchar(100)

Keterangan
Primary Key
-

Desain Input/Output
Desain input output merupakan langkah pertama untuk membuat sebuah

aplikasi sistem informasi. Dalam tahap ini user diberikan gambaran tentang
bagaimana sistem ini nantinya dibuat.
A. Desain Form Login Admin
Desain form login ini digunakan untuk pengecekan hak akses user. Pada
form ini terdapat dua kolom, yaitu username administrator dan password. Form
ini hanya dipakai administrator yang benar-benar mempunyai akses di dalamnya,
karena tidak semua administrator dapat masuk ke form ini. Untuk lebih jelas dapat
dilihat pada Gambar 4.15.
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Gambar 4. 15 Desain Form Login

B. Desain Form Wisata
Desain form wisata ini berfungsi untuk menyimpan data wisata. Untuk
lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 4.16.

Gambar 4. 16 Desain Form Wisata
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C. Desain Form Registrasi Customer
Desain form registrasi konsumen ini digunakan untuk registrasi
konsumen agar konsumen dapat melakukan transaksi. Pada form ini terdapat lima
kolom, yaitu email, nama lengkap, password, konfirmasi password, dan telepon.
Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 4.18.

LOGO

NAMA

Email
NO HP
ALAMAT
KOTA
USERNAME
PASSWORD
SIGN UP

Gambar 4. 17 Desain Form Registrasi Customer
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D. Desain Form Login Customer
Desain form login konsumen ini digunakan untuk pengecekan hak akses
konsumen. Pada form ini terdapat dua kolom, yaitu email dan password. Untuk
lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 4.19.

LOGIN

Gambar 4. 18 Desain Form Login Customer

E. Desain Home Customer
Halaman beranda website merupakan tampilan awal ketika website
diakses. Halaman ini menampilkan beberapa Paket Wisata dari database. Untuk
lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 4.20.
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SLIDE
NAVBAR

PAKET

PAKET

WISATA

WISATA

WISATA

PAKET

WISATA

KOMENTAR

FOOTER

Gambar 4. 19 Desain Home Customer

F. Desain Paket Wisata Detail
Desain detil Paket Wisata menampilkan detil Paket Wisata yang dijual.
Pada desain detil Paket Wisata ini ditampilkan mulai dari nama Paket Wisata,
harga, serta deskripsi Paket Wisata yang dijual. Untuk lebih jelas dapat dilihat
pada Gambar 4.21.
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SLIDE
NAVBAR

FOTO PAKET

DESKRIPSI PAKET

PESAN

FOOTER

Gambar 4. 20 Desain Paket Wisata Detail

BAB V
IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN
5.1

Sistem yang Digunakan
Teknologi yang digunakan untuk menjalankan Sistem Informasi

Pemesanan paket wisata Berbasis Web adalah sebagai berikut:
1.

Perangkat Lunak Pendukung
i. XAMPP versi 3.2.1
ii. PHP
iii. Internet Browser Chrome.

2. Perangkat Keras Pendukung
i. Komputer dengan processor Intel Core 2 Duo P 8400 @ 2.30 GHz atau
lebih tinggi.
ii. Graphic Intel 32-bit dengan resolusi 1280 x 800 atau lebih tinggi.
5.2

Instalasi Program
Dalam tahap ini, pengguna harus memperhatikan dengan benar terhadap

instalasi perangkat lunak. Berikut langkah-langkah instalasinya:
a.

Install XAMPP versi 3.2.2 pada komputer yang digunakan.

b.

Install Text Editor (Notepad/Sublime/Atom) pada komputer yang digunakan.
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c.

Salin folder shopping pada /xampp/htdocs/.

d.

Buka XAMPP, klik tombol start pada Apache dan Mysql

e.

Buka browser dan ketik localhost/phpmyadmin

f.

Buat database baru bernama shopping, kemudian impor file shopping.sql
pada folder shopping

g.

Buka browser dan ketik localhost/shopping

5.3

Penjelasan Pemakaian Program
Tahap ini merupakan langkah-langkah dari pemakaian Aplikasi

Pemesanan paket wisata. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

5.3.1

Form Login Administrator
Pada sistem informasi pemesanan paket wisata, fitur login hanya dapat

diakses administrator yang mempunyai otoritas mengelola data-data yang ada
pada sistem. Dengan memasukkan username dan password yang sesuai, fitur di
dalam sistem ini sudah dapat diakses. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar
5.1 dan Gambar 5.2.
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Gambar 5. 1 Form Login Administrator

Kolom Username diisi menggunakan Username administrator yang
mempunyai hak otoritas akses, kolom password dapat diisi oleh password
administrator. Jika user berhasil login selanjutkan diarahkan ke halaman
dashboard aplikasi.
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Gambar 5.2 Beranda Admin

Tampilan menu di atas merupakan tampilan ketika user administrator
yang memiliki hak otoritas mengelola data website. Jika administrator yang tidak
mempunyai hak otoritas, maka administrator tersebut tidak dapat mengakses
halaman ini.

5.3.2

Form Wisata
Form wisata berfungsi untuk menyimpan data wisata dengan mengisi

data-data yang ada di form tersebut dengan benar. Pada form ini user dapat
menambah dan mengubah data wisata sesuai yang dibutuhkan. Apabila ingin
menambah data wisata user maka tekan tombol baru, jika user ingin menyimpan
maka tekan tombol simpan, jika user ingin mengubah data wisata maka tekan
tombol edit di kolom aksi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 5.3 dan
Gambar 5.4.
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Gambar 5.3 Form Tambah Wisata

Gambar 5.4 Data Wisata

Tampilan pada Gambar 5.4 di atas merupakan tampilan ketika user
meyimpan data yang sudah diisikan dihalaman tambah wisata, data sudah
tersimpan di database kemudian akan muncul tampilan semua daftar data wisata.
User juga dapat menghapus data wisata dengan menekan tombol hapus pada
kolom aksi, mengubah data wisata dengan menekan tombol edit pada kolom aksi.
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5.3.3

Form Galeri
Form galeri berfungsi untuk menyimpan data foto galeri dengan mengisi

data-data foto yang ada di form tersebut dengan benar. Pada form ini user dapat
menambah dan mengubah data galeri sesuai yang dibutuhkan. Apabila ingin
menambah data galeri user maka tekan tombol baru, jika user ingin menyimpan
maka tekan tombol simpan, jika user ingin mengubah data galeri maka tekan
tombol edit di kolom aksi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 5.5 dan
Gambar 5.6.

Gambar 5.5 Form Tambah Data Galeri
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Gambar 5.6 Data Foto Galeri

Tampilan pada Gambar 5.4 di atas merupakan tampilan ketika user
meyimpan data yang sudah diisikan dihalaman tambah foto Galeri, data sudah
tersimpan di database kemudian akan muncul tampilan semua daftar data foto
Galeri. User juga dapat menghapus data Foto galeri dengan menekan tombol
hapus pada kolom aksi, mengubah data galeri dengan menekan tombol edit pada
kolom aksi.

5.3.4

Form Tambah Paket Wisata
Form sub wisata berfungsi untuk menyimpan data Paket Wisata dengan

mengisi data-data yang ada di form tersebut dengan benar. Pada form ini user
dapat menambah data Paket Wisata sesuai yang ada di form. Jika user ingin
menyimpan maka tekan tombol simpan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada
Gambar 5.7
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Gambar 5.7 Tambah Paket Wisata

5.3.5

Form Registrasi Calon Customer
Form registrasi calon konsumen berfungsi untuk registrasi customer agar

konsumen dapat melakukan transaksi pada sistem infromasi pemesanan paket
wisata. Pada form ini konsumen dapat mengisikan data berupa full name yang
didaftarkan, email aktif, password, konfirmasi password, serta nomor telepon
aktif. Apabila konsumen ingin menyimpan maka tekan tombol sign up. Untuk
lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 5.8.
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Gambar 5.8 Form Registrasi Calon konsumen
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5.3.6

Form Login Konsumen
Form login konsumen berfungsi untuk pengecekan hak ases customer.

Pada sistem e-commerce marketplace, fitur login hanya dapat diakses customer
yang telah mendaftarkan diri pada sistem informasi pemesanan paket wisata.
Dengan memasukkan email dan password yang telah didaftarkan, fitur di dalam
sistem ini sudah dapat diakses. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 5.9.

Gambar 5.9 Form Login Konsumen

Kolom email dan password diisi menggunakan email dan password
customer yang telah didaftarkan. Jika user berhasil login selanjutkan diarahkan ke
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halaman beranda aplikasi. Berikut halaman beranda yang dapat dilihat pada
Gambar 5.10.

Gambar 5.10 Beranda
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Tampilan menu di atas merupakan tampilan ketika customer yang telah
mendaftarkan diri pada sistem. Jika customer yang belum mendaftarkan diri pada
sistem, maka konsumen memiliki hak terbatas dalam mengakses halaman ini.

5.3.7

Tampilan Detail Paket Wisata
Tampilan detail Paket Wisata berfungsi untuk melihat spesifikasi Paket

Wisata yang dijual, harga, berat Paket Wisata. Pada tampilan ini, apabila pembeli
berkeinginan untuk membeli Paket Wisata tersebut dapat menekan tombol add to
cart. Namun, apabila pembeli tidak berminat membeli, maka dapat kembali
memilih Paket Wisata berdasarkan wisata yang tersedia. Untuk lebih jelas dapat
dilihat pada Gambar 5.11 dan Gambar 5.12.
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Gambar 5.11 Tampilan Detail Paket Wisata
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Gambar 5.12 Tampilan Form Pemesanan

Tampilan pada Gambar 5.12 di atas merupakan tampilan setelah pembeli
menekan tombol pesan sekarang. Pada tampilan ini, pembeli dapat melakukan
proses pemesanan paket yang akan di pesan dengan mengisi form tersebut.
Setelah mengisi sesuai data pemesan, dapat menekan tombol proses lanjutkan.
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5.3.8

Tampilan Form Konfirmasi
Tampilan form konfirmasi berfungsi untuk melakukan konfirmasi setelah

melakukan Pemesanan yang sudah dilakukan oleh user. Pada tampilan ini, user
dapat mengisi data sesuai dengan data yang sudah di sediakan oleh Admin sebagai
bukti pemesanan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 5.13.

Gambar 5.13 Tampilan Konfirmasi

BAB VI
PENUTUP
6.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil uji coba maka dapat disimpulkan Sistem Informasi

Pemesanan Paket Wisata Berbasis Web yang dapat melakukan pengelolaan data
master, proses transaksi dan pembuatan laporan.
6.2

Saran
Disarankan dalam pengembangan sistem ini agar menjadi lebih baik

yaitu dengan penambahan fitur rating supaya lebih terpercaya di pandangan
konsumen baru.
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