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1.1. Latar belakang masalah 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyatakan, 

pengguna internet di Indonesia hingga saat ini telah mencapai 82 juta orang. 

Dengan capaian tersebut, Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia. 

Perkembangan teknologi saat ini bagaikan dua mata pisau yang perlu 

mendapatkan perhatian khusus dari semua elemen. Web merupakan salah satu 

fasilitas di internet. Web sendiri merupakan kumpulan dokumen-dokumen 

multimedia yang saling terhubung satu sama lain yang menggunakan protokol 

HTTP dan untuk mengaksesnya menggunakan “browser”. 

 Kebutuhan akan proses pembayaran yang cepat, akurat dan relevan saat ini 

telah menjadi suatu kebutuhan pokok. kebutuhan akan suatu sistem informasi 

yang dapat menunjang proses bisnis perusahaan, sangat diperlukan untuk lebih 

meningkatkan pelayanan maupun kualitas pelayanan pembayaran yang dihasilkan. 

Dengan berkembangnya teknologi informasi secara tidak langsung juga 

mempengaruhi kualitas dari pelayanan yang diberikan maka penelitian ini 

bertujuan untuk melakukan analisis dan perancangan sistem informasi 

pembayaran berbasis web (Febriyanto et.al, 2015). 

PT Bunda Asri Lestari adalah suatu lembaga jasa yang bergerak dibidang 

tour  and travel yang bertempat di Jalan Teuku Umar No 90 C Kelurahan 

Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Proses Pembayaran 

pada PT Bunda Asri Lestari memberikan tiga tahapan pembayaran untuk jamaah 

umroh dan dua tahapan untuk jamaah haji. Sedangkan proses pembatalan  

keberangkatan dikenakan biaya 25% tiga minggu sebelum keberangkatan, 50% 
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dua minggu sebelum keberangkatan, dan 75% satu minggu sebelum 

keberangkatan yang di ambil dari total pembayaran.Berkembang pesatnya 

teknologi dalam instansi perusahaan pasti membutuhkan suatu sistem informasi 

dalam menjalankan aktivitas kerjanya sehingga membuat proses pembayaran 

semakin akurat. 

Peningkatan jumlah calon jamaah setiap tahunnya mengharuskan petugas 

administrasi dapat memberikan pelayanan yang cepat. Penerapan sistem dalam 

pembayaran umroh dan haji berbasis web pada PT Bunda Asri Lestari dapat 

membantu mengatasi permasalahan yang ada selain itu dapat dijadikan sebagai 

media promosi bagi masyarakat yang belum mengetahui PT bunda Asri Lestari. 

Selama ini, proses pembayaran umroh dan haji tersebut jamaah datang 

keperusahaan untuk melakukan proses pembayaran secara langsung atau jika 

jamaah membayar melalui transfer bank jamaah harus membawa bukti 

pembayaran dan admin  menulis bukti pembayaran jamaah di kwitansi 

pembayaran dan buku besar (buku pembayaran),  Data jamaah dan kwitansi 

pembayaran di arsipkan Sehingga proses pencarian data untuk pembayaran masih 

menyulitkan bagian admin karena admin harus mencari data tersebut setiap 

lembarnya, dan  menyita waktu karena admin harus mengumpulkan data jamaah 

beserta kwitansi pembayaran yang menyebabkan kurang cepatnya pelayanan 

terhadap jamaah dan proses membuat laporan. 

Berdasarkan  dari penelitian yang  dikemukan  di  atas  dan  seiring dengan 

berkembangnya teknologi informasi maka perlu dilakukan perancangan dan 

pembuatan aplikasi  untuk  administrasi Pembayaran pada PT Bunda Asri Lestari 
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maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Sistem Informasi Pembayaran 

Umroh dan Haji  Berbasis Web (Study Kasus : PT Bunda Asri Lestari)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan utama yang 

dapat dirumuskan adalah : 

1. Bagaimana merancang sistem informasi pembayaran umroh dan haji 

berbasis web agar dapat membantu proses pengolahan data pembayaran 

jamaah  pada PT Bunda Asri Lestari ? 

2. Bagaimana merancang sebuah system informasi pembayaran umroh dan 

haji agar dapat mempermudah admin dalam pencarian data, penyimpanan 

data dan pembuatan laporan dan dapat memudahkan jamaah untuk 

melakukan pembayaran umroh dan haji? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Objek penelitian skripsi ini dilakukan pada PT Bunda Asri Lestari.  

2. Data yang digunakan dalam pembuatan sistem ini adalah data jamaah,  

data pembayaran, data pembatalan ,kas keluar. 

3. Laporan yang dihasilkan dari sistem yang akan di rancang yaitu bukti 

pembayaran, laporan pembayaran, laporan jamaah, laporan pembatalan, 

laporan kas masuk, laporan kas keluar, laporan labarugi dan jadwal 

keberangkatan. 

4. Penelitian ini membahas tentang pembayaran umroh dan haji berbasis 

web, menggunakan pengembangan sistem waterfall, aplikasi 

dreamweaver, bahasa pemrograman PHP, database MYSQL dan 

pengujian blackbox.  

5. Penelitian ini tidak mencakup kegiatan perjalanan umroh dan haji.  
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1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1.  Membangun sebuah sistem informasi berbasis web agar dapat membantu 

admin dalam proses pengolahan data pembayaran umroh dan haji pada PT 

Bunda Asri Lestari. 

2. Membangun sistem informasi agar dapat  mempermudah admin dalam 

pencarian data, pencatatan data dan membuat laporan pembayaran umroh 

dan haji. 

3. Membangun system pembayaran agar dapat memberikan kemudahaan 

kepada jamaah dalam melakukan pembayaran umroh dan haji.  

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Membantu admin PT Bunda Asri Lestari dalam mengelola data 

pembayaran jamaah. 

2. Dapat mengurangi resiko kesalahan dalam pencatatan laporan 

pembayaran dan pembuatan laporan. 

3. Memberikan kemudahaan bagi jamaah untuk melakukan proses 

pembayaran. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam skripsi dapat memberikan gambaran tentang 

skripsi dan hubungan bab yang satu dengan bab yang lainnya, sebagai gambaran 

singkat mengenai penulisan skripsi ini sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah,  tujuan penelitian, manfaat penelirian dan sistematika penulisan.  
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menyajikan uraian landasan teori yang digunakan untuk pembahasan 

dan penelitian terdahulu. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini menyajikan kerangka pemikiran, tahapan penelitian, metode 

pengumpulan data dan kerangka pengujian.  

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini menyajikan analisis masalah, analisis kebutuhan, dan perancangan..  

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan, form aplikasi dan pengujian aplikasi. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah 

dan juga saran yang akan membangun dimasa depan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
 

 

 


