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Abstrak
Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan.
Biasanya masyarakat mengunjungi tempat-tempat pariwisata yang menarik,
mulai dari gunung, pantai, perkantoran, dan lain-lain. Masyarakat modern
sekarang ini menjadikan pariwisata sebagai kebutuhan pokok setelah disibukkan
oleh urusan pekerjaan. Apalagi didukung oleh banyaknya armada transportasi
yang menawarkan tarif serta harga yang menarik dengan destinasi tertentu
membuat masyarakat menjadi lebih bersemangat dalam berekreasi. Namun,
perusahaan di PT. Semesta 37 Tour And Travel masih mengalami kendala dalam
proses pembelian tiket karena pada saat proses pembelian tiket pariwisata,
masyarakat harus pergi ke tempat pembelian tiket pariwisata tersebut. Oleh
karena itu, melalui sistem pemesanan tiket secara online ini diharapkan PT.
Semesta 37 Tour and Travel dapat membantu calon pembeli untuk melakukan
pemesanan tiket pariwisata secara online melalui internet di mana saja dan kapan
saja sehingga calon pembeli tidak perlu datang langsung ke perusahan dan
menghabiskan waktu untuk mengantri.
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Abstract
Tourism is a journey which is plied for recreation or holiday. The society
usually visits the interesting places. They visit such as mountain, coast, office
and so forth. Nowadays, the society chooses the tourism as a principle
commodity after they get busy with their jobs. In addition, it is supported by a
number of transportation Armada that offers an interesting cost and tariff with a
certain destination which makes the society more enthusiastic to have a
recreation. But, the company of PT. Semesta 37 Tour and Travel is still
undergoing obstacle in proceeding the ticket purchasing due to the fact that the
society must go to the ticket purchasing while processing it. Therefore, through
online ticket reservation system, PT. Semesta 37 Tour and Travel is provided that
it could assist the buyers to be to enroll ticket reservation by online which could
be done wherever and whenever they want to register. Thus, the prospective
buyers do not need to come to the company and pass the time to make queue.
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PENDAHULUAN
Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan.
Biasanya masyarakat mengunjungi tempat-tempat pariwisata yang menarik,
mulai dari gunung, pantai, perkantoran, dan lain-lain. Masyarakat modern
sekarang ini menjadikan pariwisata sebagai kebutuhan pokok setelah disibukkan
oleh urusan pekerjaan. Apalagi didukung oleh banyaknya armada transportasi
yang menawarkan tarif serta harga yang menarik dengan destinasi tertentu
membuat masyarakat menjadi lebih bersemangat dalam berekreasi. Namun,
perusahaan di PT. Semesta 37 Tour And Travel masih mengalami kendala dalam
proses pembelian tiket karena pada saat proses pembelian tiket pariwisata,
masyarakat harus pergi ke tempat pembelian tiket pariwisata tersebut.
Dari hasil pengamatan dan pengalaman yang didapat dalam kehidupan seharihari, yaitu ketika ingin berlibur di suatu tempat. Pada umumnya prosedur dalam
proses berlibur adalah langsung mendatangi pihak travel tersebut untuk membeli
tiket liburan. Hal yang paling mendasari adalah jika musim liburan tiba maka
banyak masyarakat yang antri untuk membeli tiket, sehingga akan terjadi antrian
yang panjang dan biasanya terjadi kurang lebih satu jam sebelum loket penjualan
tiket dibuka. Prosedur yang ada sekarang ini mempunyai kelemahan antara lain
selain menimbulkan antrian yang panjang, calon pembeli belum tentu dapat
transportasi yang diinginkan, bahkan kemungkinan yang paling buruk adalah
sudah mengantri tetapi tidak mendapatkan tiket.
Oleh karena itu, melalui sistem pemesanan tiket secara online ini diharapkan
PT. Semesta 37 Tour and Travel dapat membantu calon pembeli untuk
melakukan pemesanan tiket pariwisata secara online melalui internet di mana
saja dan kapan saja sehingga calon pembeli tidak perlu datang langsung ke
perusahan dan menghabiskan waktu untuk mengantri.
Maka dengan pembahasan di atas penulis mencoba mengkaji permasalahan pada
sistem pemesanan tiket yang ada pada perusahaan PT. Semesta 37 Tour And Travel

dengan harapan dapat mengatasi permasalahan dalam pemesanan tiket pariwisata dan
dapat membantu masyarakat untuk lebih mudah dalam mendapatkan sebuah liburan.
Dalam pembahasan ini penulis membuat tugas akhir ini dengan judul “APLIKASI
PEMESANAN TIKET PARIWISATA di PT. SEMESTA 37 TOUR AND TRAVEL
BERBASIS WEB”. Aplikasi pemesanan tiket pariwisata ini menggunakan bahasa
pemrograman PHP dengan database MySQL.

METODE PENELITIAN
Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, metode penelitian yang
dilakukan oleh penulis adalah dengan cara :
1. Metode pengumpulan Data
Metode ini yaitu dengan cara mengumpulkan data dan meminta beberapa
contoh dokumen atau data yang digunakan oleh PT. Semesta 37 Tour and
Travel dengan masalah yang diteliti. Adapun contoh yang penulis ambil
seperti :
a. Tempat wisata yang ditawarkan
b. Jenis transportasi
c. Harga tiket.
2. Metode Observasi
Metode ini dengan meninjau dan mengamati secara langsung sistem yang
sedang berjalan di PT. Semesta 37 Tour and Travel tersebut serta mencatat
informasi yang terkait dengan sistem informasi pemesanan tiket pariwisata
yang selanjutnya akan dianalisis dan digunakan dalam pembuatan desain
program aplikasi pemesanan tiket pariwisata di PT. Semesta 37 Tour and
Travel.

3. Metode Wawancara (interview)
Metode interview ini yaitu dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan
yang berhubungan dengan topik yang dibahas kepada pihak-pihak yang
bersangkutan yang terdiri dari :
a. Bagian admin
Menanyakan tentang tempat wisata, jenis transportasi yang digunakan
dan harga tiket yang di tawarkan.
b. Manajer
Menanyakan sejarah perusahaan dan struktur organisasi yang ada di PT.
Semesta 37 Tour and Travel.
4. Metode Pustaka
Metode mencatat yang berasal dari buku-buku yang ada hubungannya
dengan obyek yang ditangani.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil dan pembahasan Aplikasi Pemesanan Tiket Wisata PT. Semesta 37
Tour and Travel Berbasis Web ini terdapat beberapa peran dalam penggunaannya
seperti user dan admin. Berikut masing-masing peran tersebut :
4.1 Halaman Awal
4.1.1 Form Tampilan Awal Sistem/Home

Gambar 4.1 Form Tampilan Awal Sistem/Home
Pada form tampilan awal system terdapat menu profil, paket wisata dan
login. Pada menu home ini juga terdapat informasi tentang wisata alam,
wisata pendidikan dan wisata religi.

4.1.2 Form Menu Profil

Gambar 4.2 Form Menu Profil
Pada form menu profil ini menjelaskan tentang Latar Belakang PT.
Semesta 37 Tour and Travel, Teknis Operasional, Visi dan Misi.

4.1.3 Form Paket Wisata

Gambar 4.3 Form Data Paket Wisata
Form data paket wisata ini diisi sebagai informasi dan harga paket
wisata yang akan ditawarkan pada pemesan.
4.1.4 Form Login

Gambar 4.4 Form Login
Pada form login ini user dan admin harus melakukan login terlebih
dahulu. saat program aplikasi pemesanan tiket pariwisata dijalankan

maka yang pertama kali muncul adalah pada form login yang nantinya
pemesan akan mengisi username dan password untuk menggunakan
program aplikasi pemesanan tiket pariwisata ini. Pada form login bila
passwod tidak sesuai, maka sistem akan menampikan informasi bahwa
“Username atau Password tidak sesuai”.
4.2 Halaman User
4.2.1 Form Menu Utama bagian User

Gambar 4.5 Form Menu Utama User
Form menu utama merupakan inti dari seluruh jalannya aplikasi ini.
Pada Form menu bar yang terdapat menu Home, Profil, Paket Wisata,
Pesan Travel, Pesan Wisata dan Konfirmasi Pembayaran. Dimana pada
masing-masing menu tersebut berfungsi untuk membuka form-form
aplikasi yang lain.

4.2.2 Form Pesan Travel

Gambar 4.6 Form Input Data Pesan Travel
Form input data pesan travel ini diisi sebagai informasi data diri
pemesan travel yang akan diterima oleh PT.Semesta 37 tour and travel.
Untuk melakukan pengisian data diri dapat dilakukan dengan mengisi
label sesuai dengan data yang sudah tersedia. jika data selesai diisi
maka pemesan akan mengklik tombol pesan.

4.2.3 Form Pilih Kendaraan

Gambar 4.7 Form Pilih kendaraan
Pada form selanjutnya pemesan akan memilih kendaraan yang nantinya
akan digunakan sebagai alat transportasi. Pada form ini penampilkan
informasi masing-masing kendaraan yang ditawarkan.

4.2.4 Form Pilih Pembayaran

Gambar 4.8 Form Data Pilih Pembayaran
Form data pilih pembayaran ini diisi dengan data-data diri pemesan
yang selanjutnya akan memilih bank/no rekening yang sudah
disediakan. Setelah pemesan memilih pembayaran maka pemesan akan
mengklik tombol cetak.

4.2.5 Form Hasil Cetak Pemesanan Travel

Gambar 4.9 Form Hasil Cetak Pemesanan Travel
Form hasil cetak pemesanan travel ini sesuai dengan data diri pemesan
yang telah diisi dengan benar. Bila data selesai disimpan maka akan
mucul dokumen data diri pemesan yang nantinya akan dicetak dan
disimpan dengan format pdf.

4.2.6 Form Konfirmasi Pembayaran

Gambar 4.10 Form Input Data Konfirmasi Pembayaran
Form input data konfirmasi pembayaran ini diisi sebagai informasi data
konfirmasi pembayaran pemesan yang akan diterima oleh PT.Semesta
37 tour and travel. Untuk melakukan pengisian data konfirmasi
pembayaran dapat dilakukan dengan mengisi label sesuai dengan data
yang sudah tersedia. jika data selesai diisi maka pemesan akan
mengklik tombol kirim.

4.2.7 Form Hasil Cetak Konfirmasi Pembayaran

Gambar 4.11 Form Hasil Cetak Konfirmasi Pembayaran
Form hasil cetak konfirmasi pembayaran ini sesuai dengan data
konfirmasi pembayaran pemesan yang telah diisi dengan benar. Bila
data selesai dikirim maka akan mucul dokumen data konfirmasi
pembayaran pemesan yang nantinya akan dicetak dan disimpan dengan
format pdf.

4.2.8 Form Pesan Paket Wisata

Gambar 4.12 Form Input Data Pesan Paket Wisata
Form input data pesan paket wisata ini diisi sebagai informasi data diri
pemesan paket wisata yang akan diterima oleh PT.Semesta 37 tour and
travel. Untuk melakukan pengisian data diri dapat dilakukan dengan
mengisi label sesuai dengan data yang sudah tersedia. jika data selesai
diisi maka pemesan akan mengklik tombol pesan.

4.3 Halaman Admin
4.3.1 Form Data Pesan Travel

Gambar 4.13 Form Data Pesan Travel
Form data pesan travel ini berisi tentang informasi data-data pemesanan
travel yang sudah dipesan dan diterima oleh PT.Semesta 37 tour and
travel.

4.3.2 Form Data Pesan Paket Wisata

Gambar 4.14 Form Data Pesan Paket Wisata
Form data pesan paket ini berisi tentang informasi data-data pemesanan
paket pawisisata yang sudah dipesan dan diterima oleh PT. Semesta 37
tour and travel.

4.3.3 Form Data Konfirmasi

Gambar 4.15 Form Data Konfirmasi Pembayaran
Form data konfirmasi ini berisi tentang informasi data-data konfirmasi
pembayaran yang sudah dipesan dan diterima oleh PT.Semesta 37 tour and travel.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Dari hasil pembuatan Aplikasi Pemesanan Tiket Pariwisata di PT.
Semesta 37 Tour and Travel Berbasis Web yang telah dipaparkan pada babbab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :
1.

Dengan menggunakan Aplikasi Pemesanan Tiket Pariwisata,
dapat membantu mempercepat pemesanan secara online secara
langsung.

2.

Bahwa Aplikasi Pemesanan Tiket Pariwisata tersebut dapat
dijalankan dan digunakan untuk pemesanan tiket wisata.

3.

Dengan mengoperasikan Aplikasi Pemesanan Tiket Pariwisata
maka akan didapatkan hasil yang lebih optimal dan benar, baik itu
dalam pemesanan travel ataupun pemesanan paket wisata dan
konfirmasi pembayarannya.

Saran
Pada Aplikasi Pemesanan Tiket Pariwisata di PT. Semesta 37 Tour
and Travel Berbasis Web ini hanya memuat tentang pemesanan travel dan
pemesanan paket wisata saja, ada baiknya jika dikembangkan lebih jauh lagi
ke dalam sebuah bentuk sistem informasi yang menginformasikan tentang
tempat-tempat liburan yang menarik diberbagai kota sehingga memberi
gambaran tentang tempat wisata yang lainnya tidak hanya tempat wisata yang
ditawarkan saja.
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