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ABSTRAK 

Lovely Corpin Tour & Travel berdiri sejak tahun 1997 hingga ssat ini yang 
telah bergerak dibidang tour & travel baik dalam negeri (inbound) dan luar negeri 
(outbound) dengan menyediakan beberapa paket perjalanan wisata. Produk dari 
Lovely Corpin Tour & Travel adalah paket wisata dan pembuatan dokumen visa. 
Penulis melakukan topik pembahasan mengenai penyedia jasa travel wisata pada 
Lovely Corpin Tour & Travel. Untuk menentukan  proses pemilihan paket wisata 
dimulai dari pilih  paket wisata, dan harga paket wisata. Tidak adanya aplikasi 
tersebut membutuhkan proses yang lebih lama saat proses pemilihan paket wisata 
dan tidak memberikan solusi paket wisata terbaik yang sesuai dengan keinginan 
calon pelanggan. Solusi untuk permasalahan yang ada adalah merancang dan 
membangun website penyedia jasa travel wisata pada Lovely Corpin Tour & Travel 
menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode Analytical 
Hierarchy Process digunakan untuk menganalisa penilaian setiap kriteria dan 
alternatif paket wisata, melakukan perubahan suatu nilai bobot setiap kriteria. Hal 
ini berguna untuk pemilihan paket wisata sehingga akan didapatkan paket wisata 
yang tersedia. Aplikasi penjualan paket wisata pada Lovely Corpin Tour & Travel 
berbasis website memiliki fitur penjualan paket wisata, perhitungan menggunakan 
metode pengambilan keputusan dengan melakukan perbandingan berpasangan 
antara kriteria pilihan dan juga perbandingan berpasangan antara pilihan yang ada 
dengan menggunakan metode AHP, pembayaran menggunakan payment gateway 
midtrans GoPay dan mencari harga paket wisata sesuai uang yang dimiliki calon 
pelanggan. Aplikasi website yang telah dibangun telah diuji secara fungsional. 
Hasil pengujian menunjukan bahwa dengan memberikan rekomendasi paket wisata 
dengan kriteria dan alternatif yang telah ada dapat membantu pelanggan memilih 
paket wisata sesuai dengan kriteria yang diinginkan.  

 

Kata kunci : Metode AHP, SDLC, Payment Gateway, Midtrans, GoPay.
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Lovely Corpin tour & travel merupakan biro perjalanan wisata yang bergerak 

dibidang tour & travel yang berlokasi di Ruko Villa Bukit Mas RF-6, Jalan Pulo 

Sari Surabaya, Dukuh Pakis, Kec. Dukuhpakis, Kota Surabaya, Jawa Timur 60225 

dengan mempunyai spesialisasi menangani group inbound (Wisata dalam negeri) 

dan outbound (Wisata luar negeri), Adapun pilihan yang tersedia diantaranya paket 

tour domestik dengan tujuan yang sering ditawarkan adalah Bromo, Jogja, 

Bandung, Bali, Lombok, Makasar, Medan, Manado, Bangka belitung, Padang 

Bukit Tinggi, Pulau Komodo, Raja Ampat atau tujuan wisata sesusai dengan 

permintaan pelanggan.  

Pada proses layanan wisata di Lovely Corpin tour  & travel dimulai dari 

pelanggan menghubungi pihak travel atau datang langsung ke tempat Lovely 

Corpin tour & travel untuk menanyakan seputar informasi paket wisata yang 

tersedia seperti tempat yang banyak dikunjungi, fasilitas yang didapatkan, berapa 

lama berwisata dan harga yang harus dibayar oleh pelanggan. Selanjutnya pihak 

Lovely Corpin tour & travel akan memberikan usulan beberapa paket wisata dan 

visa jika dibutuhkan oleh pelanggan. Jika pelanggan setuju dengan usulan yang 

diberikan oleh pihak Lovely Corpin tour & travel, maka pelanggan melakukan 

pembayaran kepada pihak Lovely Corpin tour & travel. 

Solusi yang ditawarkan untuk membantu pemilihan paket wisata sesuai 

keinginan pelanggan yaitu membuat sebuah aplikasi pemilihan paket wisata  

berbasis website pada Lovely Corpin Tour & Travel dengan menggunakan metode
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 Analytical Hierarchy Process (AHP). Karena metode AHP mampu menganalisis 

kriteria dan alternatif paket yang dibandingkan untuk memberikan paket perjalanan 

yang direkomendasikan sesuai kriteria dan alternatif yang dicapai. Aplikasi ini 

dibuat berbasis website  yang bertujuan  supaya pelanggan dapat mengakses 

menggunakan perangkat handphone atau browser computer tanpa adanya 

keterbatasan penggunaan perangkat lunak. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian rancang bangun penyedia jasa travel 

wisata berbasis website pada aplikasi Lovely Corpin Tour & travel dengan 

menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process. Berdasarkan beberapa 

hal diatas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :  

a. Bagaimana membuat rancang bangun penyedia jasa travel wisata berbasis 

website pada aplikasi Lovely Corpin Tour & Travel ? 

b. Bagaimana melakukan penentuan paket wisata terbaik dengan 

menggunakan metode AHP berdasarkan kriteria – kriteria yang dipilih 

pelanggan ?
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1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam Rancang Bangun Penyedia Jasa Travel 

Wisata berbasis website pada aplikasi Lovely Corpin Tour & Travel ini adalah : 

1. Pembayaran hanya melalui transfer bank atau payment gateway (midtrans). 

2. Kriteria yang telah ditentukan yaitu : Banyak tempat favorit, harga tiket 

wisata, dan lama wisata. 

3. Tidak membahas masalah keamanan jaringan. Koneksi antara server dan 

client dengan pelanggan diasumsikan aman. 

4. Metode AHP (Analytical Hierarchy Process) digunakan untuk menentukan 

paket wisata yang akan direkomendasikan kepada pelanggan. 

5. Tidak melayani pemilihan transportasi karena sudah termasuk menjadi satu 

paket wisata.  

6. Filtering  hanya berdasarkan harga tiket wisata.  

7. Sistem antara pemesanan paket wisata dan pemilihan kriteria dan alternatif 

pelanggan dengan AHP akan ditampilkan secara terpisah. 

 
1.4 Tujuan 

1. Untuk menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat menentukan harga setiap 

paket wisata. 

2. Untuk mempermudah pelanggan pada saat memilih paket wisata. 

3. Dengan menggunakan metode AHP pelanggan bisa menentukan kriteria 

prioritas yang paling utama sebelum memilih paket wisata.
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4. Selain mempermudah dalam hal memilih paket wisata, pelanggan juga 

dipermudah pada saat transaksi dengan menggunakan payment gateway. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat aplikasi Rancang Bangun Penyedia Jasa Travel Wisata berbaasis 

website pada aplikasi Lovely Corpin tour & travel dapat digunakan oleh seluruh 

pengurus mulai dari bagian administrasi sampai dengan pemilik travel. Sebagai 

media atau alat bagi pemilik travel untuk memantau dan mengawasi proses bisnis 

yang dilakukan oleh Lovely Corpin tour & travel. Membantu proses bisnis dari 

Lovely Corpin tour & travel.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1 Analisis Sistem 

Analisis sistem adalah analisis masalah yang dicoba diselesaikan perusahaan 

dengan sistem informasi. Tahap ini terdiri atas mendefinisikan masalah, identifikasi 

penyebab, pencarian solusi dan identifikasi kebutuhan informasi yang harus 

dipenuhi oleh suatu solusi sistem. Analisis sistem membuat peta proses (road map) 

dari perusahaan dan sistem yang sudah ada, mengidentifikasi para pemilik dan 

pelanggan data primer bersama dengan perangkat sasaran awalnya dan 

memutuskan apakah sistem tersebut perlu direvisi atau dimodifikasi (Laudon, 

2008). 

 
2.2 Desain Sistem 

Desain sistem adalah sebuah penelahaan sebuah sistem informasi dan 

membaginya ke dalam komponen-komponen penyusunnya untuk kemudian 

dilakukan sehingga diketahui permasalahan-permasalahan serta kebutuhan-

kebutuhan yang akan timbul, sehingga dapat dilaporkan secara lengkap serta 

diusulkan perbaikan-perbaikan pada sistem tersebut (Komputer, 2008). 

 
2.3 Pariwisata 

Menurut (Yoeti, 2001) Pariwisata etimologi, kata “Pariwisata” berasal dari 

sansekerta yang sesungguhnya bukan berarti “Tourisme” (Belanda) atau “Tourism” 

(Inggris). Pariwisata terdiri dari dua suku kata pari dan wisata yang memiliki arti 

setiap katanya yakni pari dalam hal ini banyak, berkali – kali, berputar – putar, 

lengkap dan wisata artinya berpergian. Kata pariwisata identik dengan kata tourism 
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dalam bahasa inggris. Maka pariwisata dapat diartikan perjalanan yang dilakukan 

dari suatu tempat ke tempat lainnya. 

Menurut (Meyers & , 2009) Pariwisata yaitu sebuah aktivitas perjalanan yang 

dilakukan oleh orang untuk sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah 

tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah, melainkan hanya 

memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau liburan serta tujuan 

lainnya. 

Jenis – jenis pariwisata menurut (Spillane & James.J., 1987) berdasarkan 

motif tujuan perjalanan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis pariwisata khusus, 

yaitu : 

1. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (Pleasure Tourism) 

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat 

tinggalnya untuk berlibur, mencari udara segar, memenuhi kehendak 

ingintahunya, mengendorkan ketegangan syaraf, melihat sesuatu yang baru, 

menikmati keindahan alam, mengetahui hikayat rakyat setempat, 

mendapatkan ketenangan. 

2. Pariwisata untuk rekreasi (Recreation Tourism) 

Pariwisata ini dilakukan untuk pemanfaatan hari-hari libur untuk 

beristirahat, memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya, dan 

menyegarkan diri dari keletihan dan kelelahannya. Dapat dilakukan pada 

tempat yang menjamin tujuan-tujuan rekreasi yang menawarkan 

kenikmatan yang diperlukan seperti tepi pantai, pegunungan, pusat-pusat 

peristirahatan dan pusat-pusat kesehatan.
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3. Pariwisata untuk kebudayaan (Cultural Tourism) 

Jenis ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi, seperti keinginan untuk 

belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset, mempelajari adat-istiadat, 

kelembagaan, dan cara hidup masyarakat yang berbeda-beda, mengunjungi 

monumen bersejarah, peninggalan masa lalu, pusat-pusat kesenian dan 

keagamaan, festival seni musik, teater, tarian rakyat dan lain-lain. 

4. Pariwisata untuk olah raga (Sport Tourism) 

Pariwisata ini dapat dibagi lagi menjadi dua kategori: 

a) Big sports events, yaitu peristiwa-peristiwa olahraga besar seperti 

Olympiade Games, kejuaraan ski dunia, kejuaraan tinju dunia, dan lain-

lain yang menarik perhatian bagi penonton atau penggemarnya. 

b) Sporting tourism of the Practitioners, yaitu pariwisata olahraga bagi 

mereka yang ingin berlatih dan mempraktekkan sendiri seperti pendakian 

gunung, olahraga naik kuda, berburu, memancing dan lain-lain. 

5. Pariwisata untuk urusan usaha dagang (Business Tourism) 

Menurut para ahli teori, perjalanan pariwisata ini adalah bentuk 

profesional travel atau perjalanan karena ada kaitannya dengan pekerjaan 

atau jabatan yang tidak memberikan kepada seseorang untuk memilih 

tujuan maupun waktu perjalanan. 

6. Pariwisata untuk berkonvensi (Convention Tourism) 

Pariwisata ini banyak diminati oleh negara-negara karena ketika diadakan 

suatu konvensi atau pertemuan maka akan banyak peserta yang hadir 

untuk tinggal dalam jangka waktu tertentu dinegara yang mengadakan 

konvensi. 
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Negara yang sering mengadakan konvensi akan mendirikan bangunan-

bangunan yang menunjang diadakannya pariwisata konvensi. 

 
2.4 AHP  

Pengertian Analitycal Hierarchy Process (AHP) 

 Analitycal Hierarchy Process yang dikembangkan oleh Tomas L. Saaty 

merupakan suatu model pendukung keputusan. Dimana model pendukung 

keputusan yang digunakan akan menguraikan beberapa masalah yaitu masalah 

multi faktor atau multi kriteria yang kompleks untuk menjadi suatu hirarki, hirarki 

menurut (Saaty, 1990) didefinisakan sebagai representasi dari suatu masalah yang 

kompleks didalam suatu struktur multi level dimana untuk level pertama adalah 

tujuan, yang akan diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya hingga 

level terakhir dari alternatif. Dengan adanya hirarki, masalah yang kompleks dapat 

uraikan ke dalam beberapa kelompok untuk kemudian diatur menjadi suatu bentuk 

hirarki sehingga permasalahn yang ada akan terlihat lebih terstruktur dan sistematis. 

Analytical Hierarchy Process digunakan sebagai metode pendukung 

keputusan untuk memecahkan masalah dibandingkan menggunakan metode yang 

lain dengan berbagai alasan sebagai berikut : 

a. Struktur hirarki, sebagai konsekuensi dari beberapa kriteria yang dipilih, sampai 

dengan subkriteria.  

b. Memperhitungkan validitas sampai batas toleransi inkonsentrasi dari berbagai 

kriteria dan alternatif yang digunakan oleh pengambil keputusan.
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2.5 Tahapan AHP 

Ada beberapa tahapan dalam pembuatan AHP sebagai berikut : 

a. Mendefinisikan suatu masalah untuk menentukan solusi yang diinginkan. 

Tahap pertama yaitu menentukan masalah yang akan dipecahkan secara 

jelas dan detail. Dan dari masalah tersebut kita mencoba menentukan 

solusi yang cocok untuk masalah tersebut. Solusi yang mungkin kita 

berikan bisa berjumlah lebih dari satu, dari solusi tersebut nantinya akan 

dikembangkan secara lanjut dalam tahap berikutnya. 

b. Membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama. Setelah 

menyusun tahap pertama selanjutnya menyusun kriteria – kriteria yang 

cocok untuk nantinya dipertimbangkan alternatif untuk menentukan 

alternatif tersebut. Setiap kriteria mempunyai intensitas yang berbeda – 

beda. Jika diperlukan nantinya hirarki akan dilanjutkan dengan subkriteria. 

c. Membuat matrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan 

kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria 

yang setingkat di atasnya. Dengan begitu matriks yang akan digunakan 

bersifat sederhana dan memiliki kedudukan yang kuat untuk kerangka 

konsistensi untuk mendapatkan informasi yang nantinya dibutuhkan untuk 

membandingkan dan menganalisis kepekaan prioritas secara keseluruhan 

untuk dipertimbangkan. Dalam pendekatan menggunakan matriks akan 

mencerminkan aspek ganda dalam prioritas yaitu mendominasi dan  

didominasi. Dari perbandingan tersebut dilakukan berdasarkan judgment 

dari pengambil keputusan dan menilai tingkat kepentingan suatu elemen 

dibanding elemen lain. Hal yang harus dilakukan untuk memulai proses 
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perbandingan dan berpasangan akan dipilih sebuah kriteria dari hirarki 

level atas misalnya K dan selanjutnya diambil elemen dari level 

dibwahnya yang nantinya akan dibandingkan misal E1,E2,E3,E4,E5 

d. Melakukan mendefinisikan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh 

jumlah penilaian seluruhnya sebanyak n x [(n-1)/2] buah, dengan n adalah 

banyaknya elemen yang akan dibandingkan. 

Dari hasill perbandingan yang didapatkan masing – masing elemen akan 

menghasilkan angka dari 1 sampai 9 yang menunjukan tingkat 

perbandingan kepentingan suatu elemen. Jika elemen matriks 

dibandingkan dengan dirinya sendiri hasil perbandingan akan diberi nilai 

1. Dari skala 1 smapai 9 maka telah terbukti bahwa matriks dapat diterima 

dan bisa membedakan intensitas antar elemen lainnya. Nantinya hasil 

perbandingan tersebut akan diisikan sel yang sesuai dengan elemen yang 

dibandingkan. 

Intensitas Kepentingan : 

1 = Kedua elemen sama pentingnya, karna kedua elemen tersebut 

mempunyai pengaruh sama besar 

3    =  Satu elemen lebih penting daripada elemen yang lain 

5    =  Satu elemen lebih penting dari elemen lain 

9  =  Satu elemen sangat penting dari elemen lain 

10  =  Satu elemen mutlak sangat penting dari elemen lain 

e. Menguji dan menghitung nilai eigen konsistensinya. Jika data tidak 

konsisten maka pengambilan data akan diulang. 

f. Mengulang kembali langkah 3,4 dan 5 untuk seluruh tingkat hirark
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g. Vektor eigen akan dihitung dari setiap matriks perbandingan yang 

berpasangan dan mempunyai bobot setiap elemen untuk menentukan 

prioritas elemen – elemen pada suatu tingkat hirarki terendah sampai 

tingkat hirarki tujuan. Dalam perhitungan hirarki dilakukan menggunakan 

cara menjumlah nilai setiap kolom setiap matriks, membagi setiap nilai 

dari kolom dan total kolom yang bersangkutan untuk mendapatkan 

normalisasi dari matriks dan menjumlahkan nilai – nilai setiap baris dan 

membaginya dengan jumlah elemen untuk memperoleh rata – rata. 

h. Mengecek konsistensi setiap hirarki. Yang dapat diukur menggunakan 

AHP adalah rasio konsistensi dengan cara melihat index konsistensinya. 

Dari proses konsistensi ini diharapkan hasil yang dapat mendekati 

sempurna  agar menghasilkan keputusan yang valid. Tidak mudah untuk 

mencapai sempurna, tetapi dengan rasio konsistensi diharapkan kurang 

dari atau sama dengan 10%. 

 Menurut (Saaty, 1990) untuk menentukan indeks konsistensi dari matriks 

ber ordo n dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 CI= ((𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆−𝑛𝑛)
𝑛𝑛−1

… … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … . . (1) 

  Keterangan  : 

  CI = Indeks Konsistensi (Consistency Index) 

  𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆 = Nilai 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 terbesar dari matriks ber ordo n   

 Nilai eigen terbesar didapat dari menjumlahkan hasil perkalian jumlah 

dengan eigen vector. Batas ketidak konsistensian dapat di ukur dengan 

menggunakan cara rasio konsistensi (CR), yakni perbandingan indeks 
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konsistensi (CI) dengan nilai pembangkit random (RI). Nilai ini 

bergantung pada ordo matriks n. Rasio konsistensi dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

CR = CI/RI ……………………………………………………………(2) 

  Keterangan : 

 Bila nilai CR lebih kecil dari 10 %, ketidak konsistensian pendapat 

masih dianggap dapat diterima. 

2.6 Payment Gateway 

Menurut (Ved Prakash Gulati & Shilpa Srivastava, 2007) Payment Gateway 

adalah sebuah akses poin ke dalam jaringan perbankan nasional. Payment Gateway  

bertindak sebagai jembatan antara pemilik website dan institusi keuangan yang 

melakukan proses transaksi. 

Dengan menggunakan payment gateway membuktikan dan mengarahkan 

pelanggan dalam melakukan proses pembayaran dengan berbagai pihak dan bank 

terkait. Payment gateway akan mengirimkan kembali informasi ke website untuk 

diteruskan menyelesaikanorder dan menyediakan verifikasi. 

Berikut keuntungan menggunakan Payment gateway : 

1. Berbagai pilihan pembayaran 

2. Fleksibel dan laporan secara langsung 

3. Pemilik website dapat menyingkirkan pelanggan database dengan jumlah 

besar dan software yang rumit 

4. Server yang digunakan aman dan memiliki setifikat 

5. Seluruh data transaksi diproses secara aman 

6. Metode pembayaran yang digunakan multi – currency
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2.7 System Development Life Cycle (SDLC) 

Menurut (Pressman, 2010) Metode waterfall adalah metode klasik yang 

bersifat sistematis, berurutan dalam membangun perangkat lunak (software). 

Berikut fase – fase model waterfall menurut (Pressman, 2010) : 

 

Gambar 2.1 Metode Waterfall (Pressman, 2010) 

1. Communication  

Pada tahap awal yaitu menganalisis kebutuhan software dengan cara 

mengumpulkan data yang dibutuhkan dan data pendukung lainnya yang 

bersumber dari internet, artikel dan jurnal.  

2. Planning 

Pada tahap planning merupakan lanjutan dari tahap communication. 

Tahap ini akan menghasilkan dokument yang berhubungan dengan 

keinginan pelanggan dan rancangan jadwal kerja saat prosess 

pembuatan aplikasi. 
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3. Modelling 

Pada tahap berikutnya yaitu memodelkan kebutuhan untuk 

merancang sebuah software sebelum ke tahap coding. Tahap ini akan 

dilakukan perancangan arsitektur software, struktur data dan design 

interface. 

d. Construction 

Pada tahap ini merupakan gambaran representasi dari tahap 

sebelumnya ke tahap coding supaya bisa dikenali  dan dijalankan oleh 

komputer. Setelah semua proses berhasil diterjemahkan nanti akan 

dilakukan testing atau uji coba software yang telah dibuat untuk 

meminimalisir adanya error atau kesalahan saat software digunakan. 

e. Deployment 

Pada tahap pembuatan software selesai selanjutnya akan dilakukan 

analisis, desain dan code yang akan digunakan oleh pelanggan untuk di 

evaluasi, perbaikan dan pemeliharaan aplikasi secara berkala sesuai 

waktu yang telah ditentukan.
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2.8 Midtrans 

 

Gambar 2.2  Desain Arsitektur Midtrans 

Hal pertama untuk menghubungkan desain arsitektur Midtrans adalah  

a. Buat akun Midtrans 

b. Simpan credentials ke folder .env 

c. Masukkan ke dalam file config dan jalankan php artisan config:clear 

d. Setelah itu pasang library midtrans/midtrans-php 

e. Ubah flow transaksi manual transfer menjadi menggunakan midtrans 

jika ingin menggunakan salah satu untuk metode pembayaran 

f. Membuat notification handler, halaman unfinish, halaman error dan 

menonaktifkan  CSRF pada endpoint midtrans dengan menggunakan  

Development Environment : https://api.sandbox.midtrans.com dengan 

cara login MAP account -> settings -> configuration -> Enter 

payment notification URL setelah itu klik update.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan kerangka kerja 

System Development Life Cycle (SDLC) dengan metode waterfall. Berikut fase – 

fase model waterfall : 

 

Gambar 3.1 Metode Penelitian
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Tahapan awal penelitian adalah melakukan perancangan sistem, pada tahap 

ini peneliti menganalisis kebutuhan software dengan cara mengumpulkan data yang 

dibutuhkan dari studi kasus penelitian dan data pendukung lainnya yang bersumber 

dari internet, artikel dan jurnal. Hasil perancangan sistem berupa planning untuk 

menghasilkan dokumen yang berhubungan dengan pelanggan dan rancangan 

jadwal kerja saat proses pembuatan aplikasi. Kemudian peneliti melakukan fase 

modelling untuk memodelkan kebutuhan dan rancangan sebuah software aplikasi 

sebelum ke tahap coding. Setelah tahap modelling selesai peneliti membuat 

gambaran representasi dari tahap atau fase sebelumnya ke tahap coding supaya bisa 

dijalankan oleh komputer dan di uji coba untuk meminimalisir adanya error atau 

kesalahan saat software digunakan. Kemudian fase terakhir yaitu deployment, 

peneliti melakukan analisis, desain dan code yang akan digunakan oleh pelanggan 

untuk di coba dan di evaluasi secara online. 

3.2 Communication 

Tahap ini diperlukan penulis untuk berkomunikasi dengan pelanggan 

(Lovely Corpin Tour & Travel) untuk mencapai tujuan yang dibutuhkan. Dengan 

adanya komunikasi akan menghasilkan sebuah inisialisasi proyek untuk 

menganalisis permasalahan yang ada dan mengumpulkan data travel, serta 

mengumpulkan data pendukung lainnya dari jurnal dan sumber internet. 

3.2.1 Wawancara 

Setelah komunikasi selesai, penulis mendapatkan sebuah informasi 

mengenai proses pemilihan dan pemesanan paket perjalanan wisata. Dari data yang 

diperoleh dari staff travel, ada beberapa hal yang harus diperhatikan adalah 
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kesulitan dalam melakukan pilihan faktor setiap kriteria yang berpengaruh terhadap 

pilihan pelanggan 

3.2.2 Observasi 

Observasi dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai proses 

pemilihan dan pemesanan paket perjalanan wisata. Dari data yang diperoleh dari 

staff  Lovely Corpin Tour & Travel, ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

adalah kesulitan dalam melakukan pilihan faktor setiap kriteria yang berpengaruh 

terhadap pilihan pelanggan.  

3.2.3 Analisis Proses Bisnis Saat ini 

Berdasarkan Analisis Proses Bisnis pemesanan paket wisata mempunyai 3 

tahapan yaitu pemesanan, pembayaran dan jadwal wisata. Ketika proses 

pendaftaran akun telah selesai maka pelanggan akan mengisi form pemesanan paket 

wisata. Bagian administrasi travel akan mencatan pemesanan paket wisata dan 

menyediakan jadwal yang tersedia. Setelah pemilihan paket dan jadwal telah 

ditentukan, bagian administrasi akan membuat kwitansi pembayaran dan membuat 

jadwal wisata sebanyak dua rangkap untuk diberikan ke bagian keuangan untuk 

diproses dan bagian operasional. Bagian keuangan akan membuat laporan reservasi 

atau pemesanan paket wisata yang akan diberikan kepada pemilik travel. 

Selengkapnya dapat dilihat di lampiran 5. 

Selanjutnya setelah proses pemesanan paket wisata telah selesai dan 

pelanngan mendadak ada acara mendesak bersamaan dengan jadwal wisata bisa 

mengajukan perubahan jadwal paket wisata dengan memberikan form pemesanan 

paket wisata kepada bagian administrasi untuk dicek ketersediaan jadwal perubahan
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yang diajukan oleh pelanggan. Jika jadwal tidak tersedia maka form pemesanan 

paket wisata akan dikembalikan kepada pelanggan  dan jika tersedia maka form 

perubahan jadwal akan diproses untuk dibuatkan laporan perubahan jadwal wisata 

oleh bagian keuangan yang akan membuat laporan perubahan kepada pemilik travel 

wisata. Selengkapnya dapat dilihat di lampiran 5. 

Jika semua sudah dipersiapkan tetapi ada suatu hal yang membuat 

pelanggan ingin membatalkan perjalan wisata bisa mengajukan pembatalan dengan 

cara memberikan kwitansi pembayaran kepada bagian administrasi untuk dicek 

terlebih dahulu apakah masih berlaku atau tidak. Jika masih berlaku maka admin 

akan menghitung jumlah denda  yang akan dikenakan oleh pelanggan  dan 

selanjutnya akan dibuatkan form pembatalan paket wisata dan denda kepada 

pelanggan. Selanjutnya form pembatalan dan denda akan diberikan oleh bagian 

keuangan  untuk dibuatkan laporan pembatalan kepada pemilik travel. 

Selengkapnya dapat dilihat di lampiran 5. 

Setelah paket wisata telah selesai dipesan maka tahap selanjutnya adalah 

proses pelunasan. Pelanggan memberikan kwitansi pembayaran paket wisata 

kepada bagian administrasi untuk diproses pengecekan kwitansi apakah masih 

berlaku atau tidak. Jika tidak maka kwitansi ditolak dan dikembalikan kepada 

pelanggan, jika kwitansi masih berlaku maka akan dibuatkan kwitansi pelunasan 

rangkap dua. Untuk rangkap satu akan diberikan kepada pelanggan dan yang 

satunya akan diberikan kebagian keuangan untuk dibuatkan laporan pelunasan 

paket wisata. Bagian keuangan akan memberikan laporan pelunasan kepada 

pemilik travel. Selengkapnya dapat dilihat di lampiran 5.
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Gambar Struktur Pemilihan Paket Wisata dapat dilihat pada lampiran 4 

menggambarkan kriteria tujuan utama sebagai bahan pertimbangan atau bahan 

penilaian alternatif  yang bisa digunakan untuk menentukan alternatif tertentu. 

Setiap kriteria mempunyai nilai yang berbeda. Setelah menentukan hierarki tahap 

selanjutnya menentukan subkriteria masing – masing alternatif 

3.2.4 Sampling 

Memilih data – data yang tersedia dan sesuai dengan bidang yang dipilih 

sebagai berkas lampiran, yaitu dokumen paket wisata. 

3.2.5 Identifikasi Masalah 

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah 
Permasalahan Dampak Solusi 

Kesulitan memilih paket 
wisata berdasarkan 
kriteria pelanggan 

Pelanggan mengalami 
kesulitan menyesuaikan  
kriteria untuk berwisata 

Aplikasi pemesanan 
paket wisata berbasis 
website menyediakan 
informasi seputar 
tempat wisata yang 
dapat menyesuaikan 
kriteria pelanggan 

Sistem pembayaran 
yang lama 

Sebagian pelanggan anti 
ribet tidak menyukai 
metode pembayaran 
dengan cara transfer 
manual 

Memberikan pilihan 
kepada pelanggan 
dengan menggunakan 
payment gateway atau 
transfer manual 

 

3.2.6 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan berisi tentang jadwal kerja untuk pengembangan 

aplikasi. Tahap perencanaan berisi jadwal kerja mulai dari pengumpulan data 

sampai dengan tahap implementasi aplikasi pemilihan paket wisata pada Lovely 

Corpin Tour & Travel.
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3.3 Pemodelan 

3.3.1 Analisis Sistem 

a. Identifikasi Pengguna 

Berdasarkan hasil survei, observasi, wawancara, analisis proses bisnis dan 

identifikasi permasalahan maka dapat dilakukan identifikasi pelanggan yang 

akan dibuat sebagai pendukung jalannya proses bisnis di dalam Lovely Corpin 

Tour & Travel. Data tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut yaitu :  

1. Pemilik Lovely Corpin Tour & Travel 

2. Bagian Keuangan 

3. Bagian Administrasi 

4. Bagian Pelanggan 

b. Identifikasi Kebutuhan Fungsional 

Berdasarkan hasil survei, observasi, wawancara, analisis proses bisnis, 

identifikasi permasalahan dan identifikasi pelanggan maka dapat dilakukan 

identifikasi kebutuhan fungsional yang akan dibuat sebagai pendukung jalannya 

proses bisnis di dalam Lovely Corpin Tour & Travel. Data tersebut dapat 

diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Fungsionalitas transaksi penjualan paket travel 

2. Fungsionalitas pengelolaan master anggota
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c. Analisis Kebutuhan Pengguna 

1. Keuangan 

Tabel 3.2 Analisis Kebutuhan Keuangan 
No Tugas dan 

Tanggung Jawab 
Kebutuhan 

Data 
Kebutuhan 
Informasi 

Output 

1 Laporan transaksi 
penjualan tiket 
travel 

Data master 
transaksi 
penjualan dan 
status tiket  

Sebagai catatan 
penjualan tiket yang 
telah terjual dan 
melihat status 
transaksi pelanggan 

Laporan 
transaksi 
penjualan tiket 
travel 

 
 

2. pelanggan 

Tabel 3.3 Analisis Kebutuhan Pelanggan 
No Tugas dan 

Tanggung Jawab 
Kebutuhan 

Data 
Kebutuhan Informasi Output 

1 Pengelolaan data 
pelanggan  

Data Anggota Informasi id anggota, 
nama anggota, 
username, password, 
email 

Data master 
anggota 

 
3. Administrasi 

Tabel 3.4 Administrasi 
No Tugas dan 

Tanggung Jawab 
Kebutuhan 

Data 
Kebutuhan 
Informasi 

Output 

1 Pengelola data 
master tiket 

Data tiket Informasi id tiket, 
nama wisata, harga 
jual, detail tiket, 
tanggal 
keberangkatan, lama 
perjalanan  

Data master 
tiket 

 
4. Pemilik Travel 

Tabel 3.5 Pemilik Travel 
No Tugas dan 

Tanggung Jawab 
Kebutuhan 

Data 
Kebutuhan 
Informasi 

Output 

1 Pengelola data 
master pelanggan, 
adminstrasi dan 
keuangan 

Data master Laporan transaksi 
paket wisata  

Data master 
transaksi 
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3.3.2 Perancangan 

1. Diagram Input Process Output (IPO) 

Input Proses Output adalah sebuah sistem alur kerja yang berjalan secara 

sederhana dengan tujuan menggambarkan masukan, proses dan keluaran yang 

dihasilkan oleh sistem aplikasi pemilihan paket wisata pada Lovely Corpin Tour 

& Travel. 

 

Gambar 3.2 Diagram IPO
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Berikut ini adalah penjelasan dari IPO, yaitu : 

1. Kategori Input : 

a. Data karyawan : berisi data karyawan yang terdiri dari atribut id 

karyawan, nama karyawan, username, password, telp, alamat. 

b. Data pelanggan : berisi data pelanggan yang terdiri dari atribut id 

pelanggan, nama pelanggan, telp, alamat, tanggal pendaftaran, 

username, tanggal daftar. 

c. Data tiket : berisi data tiket yang terdiri dari atribut id tiket, nama 

wisata, harga jual, detail tiket, tanggal keberangkatan, lama perjalanan.  

2 Kategori Proses : 

a. Pengelolaan data karyawan : mengelola data karyawan sebagai admin 

untuk melakukan login kedalam aplikasi. 

b. Pengelolaan data pelanggan : mengelola data pelanggan sebagai user 

untuk melakukan proses transaksi penjualan tiket. 

c. Pengelolaan data tiket : mengelola data tiket sebagai master untuk 

proses penjualan tiket.
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d. Memesan tiket : mengelola pesanan tiket dari pelanggan kepada bagian 

administrasi 

e. Membuat nota tagihan penjualan tiket : membuat nota tagihan kepada 

pelanggan. 

f. Melakukan pembayaran : pelanggan melakukan pembayaran sesuai 

dengan nota tagihan kepada bagian keuangan. 

g. Pemilihan  kriteria paket wisata  menggunakan metode AHP : 

Mengelola data kriteria sebagai master  untuk rekomendasi paket wisata 

3 Kategori Output : 

1. Data master karyawan : merupakan output dari pengelolaan data 

karyawan yang berisi data karyawan. 

2. Data master pelanggan : merupakan output dari pengelolaan data 

pelanggan yang berisi data pelanggan. 

3. Data master tiket : merupakan output dari pengelolaan data tiket yang 

berisi data tiket. 

4. Data pesanan tiket : merupakan output dari proses pemesanan tiket dari 

pelanggan kepada bagian administrasi yang berisi data pesanan tiket 

wisata. 

5. Nota tagihan penjualan tiket : merupakan output dari proses membuat 

nota tagihan penjualan tiket. 

6. Pembayaran : merupakan output dari proses melakukan pembayaran 

yang berisi bukti pembayaran.
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7. Data laporan penjualan : merupakan output dari proses membuat 

laporan penjualan yang dilakukan bagian administrasi yang berisi 

laporan penjualan atau status penjualan tiket. 

 

2. Alur Pembayaran Terperinci Menggunakan Payment Gateway 

Gambar 3.3 Transaksi Flow Payment Gateway Midtrans 

1. Checkout : Pelanggan mengklik tombol checkout pada aplikasi host 

dan aplikasi membuat permintaan ke merchant server. 

2. Token Request : Merchant server membuat permintaan ke server 

Midtrans dengan detail informasi  pemesanan. 

3. Token Response : Midtrans merespon dengan token transaksi yang  

valid ke server merchant. 

4. Token Response : Server merchant meneruskan token ke mobile / web 

SDK. 

5. Get Transaction Option : Mobile / web SDK meminta informasi 

pembayaran / merchant berdasarkan token. 

6. Transaction Option Response  : Mobile / web membuat pilihan 

pembayaran dan informasi pembayaran untuk melakukan pembayaran.
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7. Pay : Pelanggan memilih metode pembayaran dan rincian pembayaran 

dan mengklik “Bayar”. 

8. Charge : Mobile /  web SDK akan mengirimkan permintaan tagihan ke 

midtrans backend untuk proses pembayaran. 

9. Charge Response : Mobile / web SDK akan menerima respon dari 

midtrans backend dan menerima pemberitahuan bahwa status 

pembelian berhasil, gagal dan tertunda. 

10. Charge Notification : Midtrans backend mengirimkan pemberitahuan 

ke merchant backend yang akan menerima konfirmasi pembayaran 

selesai.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Spesifikasi Sistem 

Tahap kebutuhan sistem akan menjelaskan fungsi yang terdapat pada website 

Lovely Corpin Tour & Travel dan penerapan Analytical Hierarchy Process (AHP) 

yang akan membantu pengguna sebelum memesan paket perjalanan wisata yang 

tersedia. 

4.1.1 Spesifikasi Prangkat Lunak 

Spesifikasi perangkat lunak yang dibutuhkan pada aplikasi Lovely Corpin 

Tour & Travel sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Spesifikasi Perangkat Lunak 

Perangkat Lunak Spesifikasi 
Sistem Operasi Microsoft Windows 10 Education 

Web Browser Google Chrome, Microsoft Edge 

Web Server Xampp V3.2.2, PHP Version 7.3.0 

Database Server PhpMyAdmin 4.8.4 

Text Editor Visual Studio Code 

 

4.1.2 Spesifikasi Perangkat Keras 

Spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan pada aplikasi Lovely Corpin 

Tour & travel sebagai berikut :
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Tabel 4.2 Spesifikasi Perangkat Keras 

Perangkat Keras Spesifikasi 
Processor Intel Core I3 

RAM  Minuman 2 GB 

Hardisk 250 GB 

Perangkat Pendukung Lainnya Monitor, Mouse, Keyboard, Internet 

 

4.2 Analisis dan Perancangan Sistem 

Sebelum membuat aplikasi penyedia jasa travel wisata berbasis website pada 

aplikasi Lovely Corpin Tour & travel, Sebelumnya terlebih dahulu menyusun 

perancangan sistem yang akan dikerjakan diantaranya : 

4.2.1 System Flow Diagram 

System flow adalah sebuah gambaran yang menggambarkan proses kerja 

sistem dalam suatu dokumen yang akan digunakan untuk pengembangan proses di 

dalam sistem organisasi. System flow pada aplikasi terbagi menjadi beberapa bagian 

diantaranya : 

A. Register 

Proses Register diperuntukan kepada pelanggan baru yang belum memiliki 

data username dan password untuk login, sebelumnya pelanggan harus melengkapi 

data yang dibutuhkan seperti name, username, email, dan password. Setelah 

pelanggan melengkapi semua data register selanjutnya pelanggan akan menerima 

email notification, fungsi ini untuk memastikan bahwa email yang didaftarkan 

benar dan bukan akun palsu. System flow register dapat dilihat pada Lampiran 8 

System Flow Register :
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B. Hak Akses 

Fungsi dari hak akses adalah untuk menentukan antara pelanggan dan pihak 

Lovely Corpin Tour & Travel yaitu admin. Untuk pelanggan dapat melakukan 

proses login dengan menggunakan username dan password yang telah di verify 

tanpa bisa mengakses dashboard admin. Untuk admin dapat melakukan proses 

login seperti pelanggan tetapi bisa mengakses dashboard admin yang sebelumnya 

telah diberikan hak akses sebagai admin melalui database. System flow hak akses 

dapat dilihat pada Lampiran 8 System Flow Hak Akses : 

C. Pemilihan Paket Wisata 

Fungsi pemilihan paket wisata oleh pelanggan dengan cara pilih menu “Paket 

Travel” pada halaman paket travel, sistem akan menampilkan halaman paket travel 

yang tersedia untuk dipesan. Setelah tampil halaman paket yang tersedia, pelanggan 

dapat memilih paket wisata yang diinginkan dengan menekan tombol “View 

Detail” yang nantinya sistem akan menampilkan detail dari setiap paket wisata yang 

dipilih. 

Setelah halaman detail wisata ditampilkan maka pelanggan dapat melihat trip 

information yang terdiri dari date of departure, duration dan harga setiap paket 

wisata. Setelah semua informasi ditampilkan sistem akan melakukan pengecekan 

apakah pelanggan telah melakukan proses login atau tidak jika tidak maka sistem 

akan menampilkan “Login or Register to join” jika telah login maka sistem akan 

menampilkan halaman “Join Now”. System flow pemilihan paket wisata dapat 

dilihat pada Lampiran 8 System Flow Pemilihan Paket Wisata :
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D. Rekomendasi Paket Wisata 

Fungsi ini dapat diakses oleh pelanggan dengan cara pilih menu “AHP” pada 

halaman utama, sistem akan menampilkan halaman Analytical Hierarchy Process 

yang terdiri dari data kriteria yang dapat ditentukan dan diubah setiap bobot kriteria 

oleh pelanggan. Setelah itu pelanggan dapat menentukan alternatif setiap kriteria, 

sistem akan melakukan perhitungan analisa terhadap setiap kriteria dan alternatif 

dengan menggunakan metode AHP  untuk mendapatkan hasil kesimpulan paket 

wisata yang dipilih pelanggan. System Flow rekomendasi paket wisata dapat dilihat 

pada Lampiran 8 System Flow Rekomendasi Paket Wisata : 

E. Konfirmasi Bayar 

Fungsi konfirmasi bayar dapat dilakukan oleh pelanggan untuk melakukan 

dan menyelesaikan transaksi pembelian paket wisata dengan cara melalui transfer 

bank atau dengan menggunakan payment gateway dari Go-pay. System Flow 

konfirmasi bayar dapat dilihat pada Lampiran 8 Konfirmasi Bayar : 

F. Admin Laporan Transaksi 

Fungsi transaksi diperuntukan kepada admin untuk melihat pejualan status 

transaksi dari setiap paket wisata. Admin dapat mengkonfirmasi pesanan dan 

mendapatkan informasi pesanan sesuai dengan fungsi yang dipilih. System flow 

penjualan dapat dilihat pada Lampiran 8 Laporan Transaksi :  

G. Admin Paket Travel 

System flow paket travel adalah sebuah alur sistem yang digunakan untuk 

mengatur data paket travel yang dikelola oleh admin Lovely Corpin Tour & Travel 

mulai dari menambah paket wisata, mengubah paket wisata dan menghapus paket 

wisata.
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Untuk fungsi menambah paket wisata dapat diakses oleh admin pada halaman 

admin paket travel yang berisi data untuk menambahkan paket wisata baru. Sistem 

akan menampilkan sebuah data dalam bentuk form, untuk menambah paket wisata 

baru setelah form selesai dilengkapi maka sistem akan menyimpan pada tabel paket 

travel.  

Untuk fungsi mengubah paket wisata dapat diakses oleh admin pada halaman 

admin, admin dapat menentukan halaman paket travel yang akan diubah dengan 

cara pilih menu edit maka sistem akan menampilkan data travel yang dipilih untuk 

diubah data yang tersedia pada paket wisata tersebut. 

Untuk fungsi menghapus paket wisata  dapat diakses oleh admin pada 

halaman admin paket travel. Sistem akan menampilkan data paket wisata dan 

admin dapat menentukan halaman paket wisata yang akan dihapus. System flow 

paket travel dapat dilihat pada Lampiran 8 Admin Paket Travel: 

H. Admin Galeri Travel 

System flow galeri travel adalah sebuah alur yang digunakan untuk mengatur 

data galeri travel yang dikelola oleh admin Lovely Corpin Tour & Travel mulai dari 

menambah gambar wisata, mengubah gambar wisata dan menghapus gambar 

wisata 

Untuk fungsi menambah galeri travel dapat diakses oleh admin pada halaman 

admin galeri travel yang berisi gambar dari setiap paket wisata. Sistem akan 

menampilkan gambar dari setiap paket wisata yang tersedia. Sistem akan 

menampilkan sebuah data dalam bentuk form disertai dengan gambar, untuk 

menambah gambar dengan cara memilih gambar yang ingin disimpan maka sistem 

akan menyimpan pada tabel galeri travel.
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Untuk fungsi mengubah galeri travel dapat diakses oleh admin pada halaman 

admin, admin dapat menentukan halaman galeri travel yang akan diubah dengan 

cara pilih menu edit maka sistem akan menampilkan data travel yang dipilih untuk 

diubah data yang tersedia pada paket wisata tersebut. 

Untuk fungsi menghapus gambar dapat diakses oleh admin pada halaman 

admin galeri travel. Sistem akan menampilkan data gambar setiap wisata dan admin 

dapat menentukan halaman gambar yang akan dihapus. System flow galeri travel 

dapat dilihat pada Lampiran 8 Admin Galeri Travel : 

4.2.2 Data Flow Diagram 

A. Diagram Proses 

Fungsi Diagram Proses adalah untuk mendesain dan mendokumentasikan 

siklus pengembangan sistem yang merujuk pada fungsi setiap sistem. Tujuan 

dengan adanya diagram proses dapat memberikan informasi fungsi – fungsi yang 

terdapat pada setiap sistem. Gambar Diagram Proses dapat dilihat pada gambar 4.1  

 

Gambar 4.1 Diagram Proses
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B. Context Diagram 

Context Diagram adalah gambaran dari sebuah DFD (Data Flow Diagram) 

yang didalamnya terdapat dua External Entity diantaranya Admin dan Pelanggan 

Lovely Corpin Tour & Travel. Untuk memulai pembuatan context diagram adalah 

membuat alur sistem atau system flow yang terdapat pada proses dan tabel yang 

dibutuhkan sehingga mengetahui alur data dan entitasnya. Gambar context diagram 

dapat dilihat pada gambar 4.2 

 

Gambar 4.2 Context Diagram
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C. Diagram Jenjang 

 

Gambar 4.3 Diagram Jenjang
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D. DFD Level 0 

DFD level 0 akan menggambarkan proses yang ada didalam aplikasi 

Penyedia Jasa Travel Wisata pada Lovely Corpin Tour & Travel, terdapat lima 

proses yaitu : 

 

Gambar  4.4 DFD Level 0 

Untuk penjelasan gambar 4.4 adalah sebagai berikut :  

1. Proses pertama yaitu di awali dengan admin memasukan, mengubah dan 

menghapus paket wisata yang nantinya disediakan untuk pelanggan membeli 

dan memilih paket wisata yang telah tersedia melalui website Lovely Corpin 

Tour & Travel. 

2. Kemudian pelanggan akan memilih paket wisata yang tersedia dan 

memesannya. Setelah selesai memilih paket wisata selanjutnya pelanggan 

melakukan pembayaran dan memilih metode pembayaran yang akan 

digunakan.
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3. Pelanggan akan menerima notifikasi jumlah pembayaran yang harus segera 

dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku. Admin Akan menerima data jika 

pelanggan telah menyelesaikan proses pembayaran. 

4. Setelah selesai melakukan proses pembayaran pelanggan akan menerima 

email dari detail paket wisata yang telah dipesan. 

5. Admin akan memperbarui status pesanan jika nantinya pelanggan mengalami 

kendala dalam hal pembayaran  untuk  menyeleksi data yang ada. 

E. DFD Mengelola Hak Akses 

 

Gambar 4.5 DFD Level 1 Mengelola Hak Akses Pelanggan dan Admin
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Pada gambar 4.5 sebelum login Admin akan masukan email dan password, 

jika email email yang dipakai sebagai admin maka admin dapat mengakses 

dashboard admin dan jika salah maka akan muncul notification email salah. 

F. DFD Mengelola Data Master 

 

Gambar 4.6 DFD Level 1 Mengelola Data Master 

Sebelum melakukan pembelian paket wisata atau proses penginputan data, 

User dan Admin terlebih dahulu malakukan login dengan memasukan email dan 

password. Sistem akan verifikasi email yang masuk sebagai admin atau user. Jika 

admin maka bisa melakukan penginputan data dan jika user maka langsung bisa 

melakukan pembelian paket wisata yang tersedia. Setelah berhasil membeli paket 

wisata seperti gambar 4.6 diatas. 
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E. DFD Mengelola Pembelian Paket Wisata 

 

Gambar 4.7 DFD Level 1 Mengelola Pembelian Paket Wisata 

Admin dapat melakukan penyimpanan data order seperti paket travel wisata, 

galeri travel, data transaksi dan kriteria dan alternatif untuk membantu user atau 

calon pelanggan dalam memilih paket wisata yang tersedia selain itu admin dapat 

mengubah dan menghapus data yang ada setelah login seperti pada gambar 4.7 

diatas. 

F. DFD Level 2 Laporan 

 

Gambar 4.7 Data Flow Diagram Level 2 Laporan 
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Pada gambar 4.7 diatas admin dapat melihat paket travel dan transaksi yang 

telah dipesan oleh pelanggan 

4.2.3 Entity Relationship Diagram 

Entitiy Relationship Diagram adalah sebuah desain sistem yang 

menggambarkan atau menetukan kebutuhan setiap tabel database dalam sebuah 

sistem. Setiap tabel menggambarkan bentuk entity yang saling berhubungan satu 

sama lain.  Berikut desaign ERD yang ada : 

A. Conceptual Data Model 

 

Gambar 4.8 Conceptual Data Model 

 

Conceptual Data Model (CDM) merupakan gambaran dari desain model 

keseluruhan struktur dari aplikasi yang dibuat. Untuk CDM pada aplikasi penyedia 

jasa travel wisata pada Lovely Corpin Tour & Travel terdiri dari 17 tabel 

diantaranya user, galleries, travel packages, transaction, transaction details, 

kriteria, kriteria packages, nilai kriteria, konsistensi kriteria, normalisasi kriteria,
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cek konsistensi, ranking, skor normalisasi kriteria, total normalisasi kriteria, 

alternatif, pembobotan alternatif dan nilai alternatif  

B. Physichal Data Model 

 

Gambar 4.9 Physical Data Model 

 

Physical Data Model (PDM) merupakan gambaran dari desain model secara 

terstruktur tentang basis data yang dirancang pada sebuah sistem, proses pembuatan 

PDM didapatkan dari hasil generate dari CDM. Pada proses generate CDM ke 

PDM menghasilkan gambaran relasi antar tabel yang ditunjukkan primary key dan 

foreign key pada masing – masing tabel. 

4.2.4 Struktur Database 

Struktur database menjelaskan bagaimana cara data di organisasi supaya 

pemrosesan data menjadi lebih efektif dan efesien. Berikut struktur database yang 

ada :
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A. Tabel Pengguna 

Nama tabel  : user 

Primary key : id_user 

Foreign key : - 

Fungsi  : Menyimpan data dan hak akses pengguna  

Tabel 4.3 User 

No Field Name Data Type Length Constraint 
1 Id_user Int 11 Primary Key 
2 Name Varchar 191  
3 Email Varchar 191  
4 Username Varchar 10  
5 Password Text   
6 Roles Varchar 191  

 
B. Tabel Paket Wisata 

Nama tabel : travel_packages  

Primary key : id 

Foreign key : - 

Fungsi  : Menyimpan data paket wisata 

Tabel 4.4 Paket Wisata 

No Field Name Data Type Length Constraint 
1 Id BigInt 20 Primary Key 
2 Id_user Int 11  
3 Title Varchar 191  
4 Slug Varchar 191  
5 Location Varchar 191  
6 About Longtext   
7 Featured_event Varchar 191  
8 Language Varchar 191  
9 Foods Varchar 191  
10 Departure_date Date   
11 Duration Varchar 191  
12 Type Varchar 191  
13 Price Int 11  
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4.2.5 Desain Input Output 

Desain input output adalah rancangan desain aplikasi yang akan 

diimplementasikan ke dalam sebuah sistem yang berfungsi sebagai tampilan antar 

muka pengguna dengan menggunakan sistem. Rancangan desain aplikasi ini akan 

menerima masukan data dari pengguna aplikasi dan memberikan keluaran dari 

sistem.  

A. Desain input output aplikasi web 

A.1  Desain Form Login 

 

Gambar 4.10 Form Login 

Form login digunakan untuk mengidentifikasi user atau pengguna yang akan 

masuk dan mengecek hak akses setiap pengguna. Jika pengguna belum terdaftar, 

maka pengguna belum bisa pesan atau melanjutkan proses transaksi hanya bisa 

melihat paket wisata yang tersedia. Terdapat form yang harus diisi pengguna yaitu 

email address dan password setelah itu klik login maka sistem akan melakukan 

validasi untuk mengecek hak akses setiap pengguna.
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A.2 Desain Form Admin 

 

Gambar 4.11 Form Admin 

Form Admin digunakan untuk menampilkan paket travel, galeri travel dan 

transaksi. Admin bisa menambahkan gambar dan detail setiap paket wisata yang 

tersedia untuk dipesan oleh pelanggan Lovely Corpin Tour & Travel. Jika 

pelanggan mengalami masalah pembayaran admin bisa merubah status transaksi 

setiap pelanggan jika dibutuhkan. 

4.3 Implementasi Sistem Travel 

Implementasi sistem travel menjelaskan fungsi dan fitur pada aplikasi 

penyedia jasa travel wisata pada Lovely Corpin Tour & Travel yang dapat 

digunakan oleh admin : 

4.3.1 Halaman Admin 

Implementasi Halaman admin terdiri dari paket travel, galeri travel, dan 

transaksi. Halaman admin merupakan halaman untuk monitoring atau mengecek 

sebuah transaksi yang sedang berjalan secara real time diantaranya : Paket Travel 

berfungsi untuk menampilkan paket perjalanan wisata yang tersedia, Transaksi 

berfungsi untuk menampilkan data transaksi yang masuk, Pending berfungsi untuk 
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menampilkan status transaksi belum selesai, Sukses berfungsi untuk menampilkan 

data transaksi yang berhasil. Halaman admin dapat dilihat pada Lampiran 9 

halaman admin. 

4.3.2 Paket Wisata 

Implementasi paket wisata merupakan halaman untuk menambah, mengubah, 

menghapus paket perjalanan wisata yang tersedia untuk dipesan oleh pelanggan 

yang terdiri dari ID, Location, type, departure date dan action. Tampilan paket 

travel dapat dilihat pada Lampiran 9 halaman Paket Wisata. 

 Pada halaman implementasi edit paket wisata menampilkan data wisata 

untuk diubah sesuai dengan kriteria pelanggan. Tampilan edit paket wisata dapat 

dilihat pada Lampiran 9 Edit Paket Wisata. 

 Pada halaman implementasi tambah paket wisata, admin melengkapi data – 

data perjalanan wisata yang tersedia. Jika telah menambahkan data yang dibutuhkan 

maka admin menekan tombol “Simpan” untuk bisa ditampilkan pada halaman 

utama paket perjalanan wisata Lovely Corpin Tour & Travel. Tampilan tambah 

paket travel dapat dilihat pada Lampiran 9 Tambah Paket Wisata. 

 Pada halaman implementasi galeri wisata, admin dapat mengubah atau 

menghapus gambar yang akan ditampilkan pada halaman paket perjalanan wisata. 

Tampilan galeri travel dapat dilihat pada Lampiran 9 Galeri Wisata. 

 Pada halaman implementasi transaksi akan menampilkan data penjualan 

paket wisata yang diterima dengan status “PENDING” artinya status pembayaran 

dari pelanggan belum lengkap, status “IN CART” artinya pelanggan ingin 

menyimpan paket perjalanan wisatanya sementara untuk dipesan dikemudian hari, 

status “SUCCESS” artinya pelanggan telah melengkapi dan melunasi pembayaran, 
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status “CANCEL” artinya pelanggan membatalkan paket perjalanan yang telah 

dipesan sebelumnya, status “FAILED” artinya batas waktu pelunasan yang 

diberikan kepada pelanggan hangus atau dibatalkan oleh pihak perjalanan wisata. 

Tampilan transaksi dapat dilihat pada Lampiran 9 Transaksi. 

4.3.3 Halaman Utama 

Berikut merupakan tampilan implementasi halaman utama Lovely Corpin 

Tour & Travel pada Lampiran 9 Halaman Utama. 

Berikut merupakan tampilan detail paket travel yang tersedia di Lovely 

Corpin Tour & travel pada Lampiran 9 Detail Paket Wisata. 

Berikut merupakan tampilan checkout yang akan dibayar oleh pelanggan. Jika 

pelanggan ingin berwisata tetapi tidak memiliki visa, Lovely Corpin Tour & Travel 

telah menyediakan layanan pengajuan pembuatan visa secara online dengan 

menggunakan data diri yang telah terdaftar pada website penyedia layanan wisata 

Lovely Corpin Tour & Travel. Dapat dilihat pada Lampiran 9 Checkout. 

 Halaman pembayaran adalah halaman yang berfungsi setelah proses 

pemesanan selesai dan pelanggan akan membayar biaya perjalanan wisata yang 

telah dipesan. Pelanggan akan diberikan pilihan dengan menggunakan payment 

gateway GO-PAY atau transfer melalui bank. Tampilan pembayaran dapat dilihat 

pada Lampiran 9 Pembayaran. 

 Setelah pelanggan melakukan pembayaran dan berhasil. Pelanggan akan di 

arahkan pada halaman Success dan mendapatkan email notification jika tiket digital 

telah berhasil dicetak yang nantinya ditukar dengan tiket fisik. Tampilan success 

pada Lampiran 9 Success dan tampilan email notification dapat dilihat pada 

Lampiran 9 Email Notification. 
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4.4 Evaluasi Sistem 

Setelah implementasi sistem pemilihan paket wisata Lovely Corpin Tour & 

Travel selesai dilakukan, selanjutnya yaitu melakukan testing atau evaluasi yang 

bertujuan apakah aplikasi telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan 

meminimalisir kesalahan. Proses testing dilakukan untuk memastikan data yang di 

input sesuai dengan output yang diharapkan. 

4.4.1 Uji Coba Aplikasi 

Uji coba aplikasi adalah uji coba setiap inputan yang dilakukan pengguna 

dan bagian admin apakah telah sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai apakah aplikasi 

akan menampilkan pesan error atau peringatan kepada setiap pengguna. Uji coba 

yang akan digunakan yaitu dengan menggunakan mekanisme test case 

menggunakan black box untuk mencoba semua fitur apakah menghasilkan output 

sesuai dengan yang diharapkan. Berikut adalah data – data yang dibutuhkan : 

4.4.2 Uji Coba Perhitungan 

Uji coba perhitungan adalah menghitung kriteria setiap pelanggan dengan 

menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk memberikan alternatif 

sesuai dengan kriteria yang dipilih. Proses uji coba ini akan menggunakan program 

aplikasi Microsoft Excel 2016.  Berikut dapat dilihat pada Lampiran 10.
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No. Fungsi Pengujian Output yang 
diharapkan 

Output 
aplikasi 

Status Dokumentasi 

1. 

Hak 
Akses 

Masuk 
sebagai 
admin 

Pengguna 
bukan admin 

tidak bisa 
masuk ke 

dalam 
halaman 
admin 

Aplikasi 
akan 

mengarahkan 
ke halaman 
halaman dan 

berhasil 

Sukses Ditampilkan 
pada gambar 

4.13 
Halaman 

admin 

Masuk 
sebagai 

pengguna 

Pengguna 
akan 

langsung di 
arahkan ke 
halaman 
utama 

Aplikasi 
akan 

menampilkan 
ke halaman 
pengguna 

Suskses Ditampilkan 
pada 

lampiran 2 
Halaman 

utama 

2. Master Tambah 
paket 
wisata 

Tampil 
halaman 

paket wisata 

Halaman 
tambah paket 

wisata 
berhasil  

Sukses Ditampilkan 
pada 

lampiran 9 
Tambah 

paket wisata 

3. Master 

 Validasi 
input data 

Tampil pesan 
kesalahan 

Sukses  

Tampil data 
paket wisata 

berhasil 

Data berhasil 
di tampilkan 

Sukses Ditampilkan 
pada 

lampiran 9 
paket wisata 

Edit 
paket 
wisata 

Tampil 
halaman edit 
paket wisata  

Halaman edit 
paket wisata 
berhasil di 
tampilkan 

Sukses Ditampilkan 
pada 

lampiran 9 
edit paket 

wisata 
Validasi 

input data 
Tampil pesan 

kesalahan 
Sukses  

Tampil data 
berhasil di 

edit 

Berhasil 
menampilkan 

data edit 
paket wisata 

Sukses  

Hapus 
paket 
wisata 

Data yang 
dipilih 

berhasil 
terhapus 

Data berhasil 
di hapus 

Sukses  

Tambah 
gambar 
wisata 

Menampilkan 
tambah 
gambar 
wisata 

Halaman 
tambah 
gambar 
wisata 

Sukses Ditampilkan 
pada 

lampiran 9 
galeri wisata 

Validasi 
input data 

Tampil pesan 
kesalahan 

Sukses  
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil implementasi dan evaluasi aplikasi penyedia jasa travel 

wisata berbasis website pada Lovely Corpin Tour& Travel yang telah dilakukan, 

Kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini dibangun berbasis website untuk memudahkan calon pelanggan 

mengakses situs Lovely Corpin Tour & Travel dengan menggunakan 

berbagai perangkat seperti computer, handphone dan berbagai perangkat 

lainnya selama perangkat tersebut tersambung dengan jaringan internet. 

2. Aplikasi dapat mempermudah bagian admin Lovely Corpin Tour & Travel 

dalam menjual paket wisata kepada pelanggan karena pelanggan dapat 

memilih dan membayar paket wisata dengan mudah dengan cara transfer 

manual atau dengan menggunakan payment gateway. 

3. Memudahkan menentukan paket wisata terbaik dengan menggunakan metode 

AHP berdasarkan kriteria yang dipilih oleh pelanggan. 

5.2 Saran 

Aplikasi penyedia jasa travel wisata berbasis website pada Lovely Corpin 

Tour & Travel menggunakan metode AHP dikembangkan menjadi dinamis.
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