
 

 

 

BAB I PENDAHULUAN 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi saat ini sangatlah cepat, hal ini diikuti 

dengan perkembangan disegala hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, maka 

penyebaran informasi sangatlah cepat dan mudah. Untuk memenuhi kebutuhan 

informasi, memerlukan pengolahan yang sistematis dengan cara membentuk suatu 

system informasi. Salah satunya yaitu untuk mengetahui mengenai perkembangan 

dunia pariwisata yang telah mengalami berbagai perubahan baik perubahan pola, 

bentuk, dan sifat kegiatan, serta dorongan orang untuk melakukan perjalanan, cara 

berfikir, maupun sifat perkembangan itu sendiri. Pariwisata merupakan industri 

gaya baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal 

kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sector lain di 

dalam penerima wisatawan. 

Di samping adanya kegiatan berwisata tentunya ada Pemesanan Paket, 

Pemesanan  Paket  adalah  salah  satu  proses  yang  sering  banyak  orang lakukan 

sebelum melaksanakan suatu perjalanan ataupun suatu keberangkatan. Menurut 

bapak Anton sebagai tour get cara yang dilakukan para calon pengunjung wisatawan 

dalam melakukan Pemesanan Paket saat ini dengan cara memesan langsung ke 

loket penjualan Paket di wisata tersebut, proses Pemesanan tersebut kurang efektif 

baik dari segi waktu dan biaya apalagi jika Paket yang di jual sudah habis maka itu 

sangat merugikan waktu dan biaya. Perlu adanya proses Pemesanan untuk lebih 

mengefektifkan baik dari segi waktu maupun biaya itu sendiri serta lebih 

memudahkan, lebih praktis dan lebih cepat tentunya dalam melakukan Pemesanan 



Paket. Pemesanan Paket wisata berbasis web dapat dilakukan kapan pun dan 

dimana saja sehingga memudahkan untuk melakukan Pemesanan Paket. Selain itu 

dengan adanya Pemesanan paket wisata berbasis web ini setiap orang dapat 

mengakses untuk mendapatkan berbagai informasi baik itu informasi mengenai 

harga Paket, Paket wisata, dan promo, semuanya dapat dilihat  dan bisa didapatkan 

dengan mudah. 

Pemesanan  Paket Wisata dapat melalui via telepon tetapi kurang efektif 

karena rawan kesalahan pencatatan data dan tidak bisa diakses selama 24 jam, 

Selain itu dengan banyaknya orang yang mencari informasi melalui website,  akan 

sangat rugi bagi Wisata Batu Menyan apabila tidak memanfaatkan peluang dengan 

membuat Pemesanan Paket Wisata desa Batu Menyan secara online. Karena 

dengan adanya system ini akan memudahkan calon wisatawan  untuk berlangganan 

tanpa harus datang langsung ke lokasi, Pemesanan Paket Wisata pada Batu Menyan 

berbasis web ini jangkauan informasinya akan sangat luas  sehingga 

menguntungkan bagi distributor Wisata Batu Menyan, wisata batu mendapatkan 

keuntungan yang lebih  dengan menggunakan Pemesanan paket wisata secara 

online ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah ini yaitu:  

1. Bagaimana cara merancang sistem informasi Pemesanan Paket wisata pada batu 

menyan berbasis web ? 

2. Bagaimana penerapan sistem informasi Pemesanan Paket Wisata secara online? 



1.3 Batasan Masalah 

Agar tujuan penelitian ini tercapai dengan optimal dan terarah, dibutuhkan 

beberapa pembatasan. Berikut ini batasan masalah yang meliputi : 

1. Penelitian ini melakukan pengolahan data yang meliputi Pemesanan Paket  

2. Pembayaran pada system ini hanya dapat dilakukan dengan cara transfer. 

3. Batas Pembayaran pada system ini dilakukan sebelum tanggal keberangkatan. 

1.4 Tujuan 

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai dari pembuatan aplikasi Pemesanan Paket 

objek wisata di desa Batu Menyan ini adalah sebagai berikut : 

1. Mampu Merancang sistem informasi Pemesanan Paket Wisata pada desa Batu 

Menyan. 

2. Mampu Menerapkan sistem informasi Pemesanan Paket Wisata secara online. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang akan didapatkan dari pembuatan Sistem informasi 

Pemesanan paket wisata di desa batu menyan berbasis web ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mempermudah Pemesanan paket wisata bagi calon wisatawan 

2. Untuk mempermudah mengakses informasi biaya paket wisata pada desa batu 

menyan 

3. Dapat mengaksesnya selama 24 jam dan dapat di akses dimanapun. 

 

 

 

 



1.6  Sistematika Penulisan 

BAB I  Pendahuluan 

Pokok bahasan meliputi latar belakang permasalahan, rumusan 

masalah, batsan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II Landasan teori 

Bab ini berisikan tentang penjabaran mengenai literature yang 

digunakan untuk mendukung terhadap permasalahan, yaitu 

mengemukakan penjelasan berbagai sumber kepustakaan yang 

menjadi rujuk dengan permasalahan yang akan di bahas yaitu 

“Sistem Informasi pemesanan paket wisata berbasis web pada desa 

Batu Menyan”. 

BAB III Analisis dan perancangan 

Bab ini menjelaskan berbagai rancangan seperti BAD,Use 

Case,Usecase scenario,Diagram Aktivity,class diagram,squance 

diagram,PIECES, yang digunakan bagaimana proses pada program 

nantinya dan menjelaskan urutan dan ketentuan peran sebagai 

pengguna pada program ini nantinya. 

BAB IV Hasil dan pembahasan 

Pada bab ini berisi penjelasan tentang lingkungan implementasi (OS, 

perangkat keras dan bahasa pemograman yang digunakan), file 

implementasi analisa dan perancangan sistem dari masing-masing 

modul atau relasinya yang diimplementasikan. Selain itu, pada bab 



ini juga dipaparkan hasil dari tahapan penelitian, tahap analisis, 

desain, dan hasil testing atau implementasi. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan dan 

saran dari penulis berupa ide-ide mengenai langkah selanjutnya 

untuk perbaikan dalam mengembangkan pemesanan objek wisata 

menuju hasil yang lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


