
1. BAB I

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sebagian besar perusahaan travel masih menggunakan cara manual dalam 

memanajemen travel. Hal ini dapat menjadi kendala dan hambatan bagi 

perusahaan travel untuk meningkatkan kinerja para marketing dalam hal 

manajemen waktu.  Struktur pengolahan data dan sistem informasi yang masih 

manual pada agen travel di CV.Reswara X-Plore membuat sistem berjalan menjadi 

tidak efektif, sehingga hal tersebut menimbulkan berbagai masalah. Masalah-masalah 

yang timbul antara lain adalah penyampaian informasi travel kepada customer seperti 

tujuan travel, harga setiap pemesanan travel dan penyampaian promo travel kepada 

customer. Permasalahan penumpang yang  harus menelpon atau mendatangi tempat 

travel untuk memesan travel. Masalah yang lain adalah kesulitan pada agen travel 

untuk mengetahui laporan pemesanan travel berdasarkan hari, bulan dan tahun 

pemesanan. Selain itu kesulitan sopir dalam mengetahui alamat atau lokasi 

penumpang dalam penjemputan penumpang dapat membuang-buang waktu  yang 

menyebabkan kerugian perusahaan. 

Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi 

menjadikan sebuah informasi dapat diperoleh dengan mudah kapanpun dan 

dimanapun, dengan berkembangnya teknologi telah merubah pola dalam 

berorganisasi, bisnis dan menjalankan aktivitas lainnya. dalam sebuah perusahaan 

keinginan untuk terus berkembang serta menggapai kesuksesan merupakan visi 

utama yang ingin dicapai, dengan perkembangan dunia usaha saat ini disertai 

bermunculannya para pesaing mau tidak mau membuat suatu perusahaan harus 

terus berinovasi untuk dapat meningkakan pelayanan terhadap penumpang. 

 Reswara X-Plore merupakan perusahaan dalam bidang jasa moda 

transportasi dimana saat ini telah memiliki 12 armada yang melayani jasa 

pemesanan travel untuk pengantaran maupun penjemputan ke bandara yang 

sekarang ini sedang mencoba sistem baru untuk  menangani permasalahan yang 

dihadapi oleh para karyawan dan juga pelanggan. Diharapkan dengan sistem yang 

baru dapat mendukung kinerja perusahaan dan mampu memberikan yang terbaik 

bagi pelanggan khusunya kepuasan di dalam pemesanan travel. Sistem 
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pengolahan pemesanan travel yang diterapkan oleh CV Reswara X-Plore Karya 

pada saat ini adalah masih manual yaitu hanya dengan Ms. Excel dan tulis tangan 

dengan media buku sebagai sumber penyimpanan data pemesanan travel. Hal ini 

dapat menjadi kendala dan hambatan bagi CV Reswara X-Plore dalam 

memanajemen travel. 

Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka muncul gagasan untuk 

membuat suatu pengembangan yaitu sistem aplikasi, khususnya yang menyangkut 

pemesanan travel dan daftar harga yang selalu update tiap tahunnya, juga laporan 

pemesanan travel. Sistem pemesanan berdasakan shit/per tempat duduk, jika 

kurang dari 3, maka dioper oleh admin ke rekan kerja.  

Berdasarkan uraian dan kondisi di atas maka hasil rancangan tersebut 

dituangkan dalam bentuk manajemen perancangan aplikasi dengan judul “Sistem 

Aplikasi Manajemen Travel Berbasis Mobile pada CV. Reswara X-Plore”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana analisa yang akan dilakukan untuk mendapatkan kebutuhan

dalam merancang aplikasi manajemen travel berbasis android dan web

based . ?

2. Bagaimana merancang suatu aplikasi yang mudah digunakan oleh user,

memberikan fungsi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh user dan

memberikan output yang aktual sesuai yang dibutuhkan . ?

3. Bagaimana mengimplementasikan aplikasi manajemen travel terhadap

lingkungan pengembangan aplikasi . ?

4. Bagaimana cara menguji aplikasi manajemen travel pada user agar sesuai

dengan hasil output yang sudah ditentukan. ?

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dari “Sistem Aplikasi Manajemen Travel pada CV. 

Reswara X-Plore” adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi android untuk driver dan penumpang.

2. Aplikasi web based untuk admin.
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3. Mengetahui lokasi berdasarkan latitude longitude atau alamat user. 

4. Dibangun menggunakan android studio dan sublime. 

5. Basis data menggunakan mysql. 

6. Menggunakan web service dan json. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah : 

1. Menganalisa dan Menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang apa 

saja yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi manajemen travel.  

2. Membuat desain aplikasi manajemen travel yang menerjemahkan 

kebutuhan ke sebuah perancangan perangkat lunak yang dapat 

diperkirakan sebelum dibuat coding.  

3. Menerjemahkan design dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. 

Pengkodean dilakukan berdasarkan rancangan desain yang telah dibuat 

sebelumnya.  

4. Melakukan pengujian secara black box pada aplikasi manajemen travel 

berbasis mobile, hanya berfokus terhadap fungsionalitas dan output. 

Pengujian dilakukan untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan 

memastikan bahwa input akan memberikan hasil yang aktual sesuai yang 

dibutuhkan. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Laporan Akhir ini mempunyai sistematika penulisan yang dibagi menjadi 

beberapa bab dan masing-masing diuraikan sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini mengutarakan latar belakang pemilihan judul, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini membahas tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang 

berhubungan dengan penelitian ini antara lain : Agen Travel, Aplikasi Mobile,  

Android, GPS, Google maps, Web Service, Restfull web service, JSON, Aplikasi 

berbasis web, Framework CodeIgniter, dan MYSQL. 
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BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN  

Bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa sistem 

meliputi deskripsi umum sistem, analisa kebutuhan, usecase diagram dan usecase 

scenario. Perancangan sistem meliputi sequence diagram, activity diagram, class 

diagram, desain database, dan desain antarmuka. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas perancangan dan pengujian sistem. Perancangan 

meliputi pembuatan tampilan interface aplikasi manajemen travel, implementasi 

aplikasi mobile android user dan implementasi aplikasi web base admin. 

Pengujian sistem meliputi pengujian sistem secara black box untuk mengetahui 

sejauh mana sistem yang telah dibuat serta keberhasilan di dalam menangani proses 

dasar yang telah ditetapkan pada rumusan masalah. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan membahas tentang hasil analisa, desain, implementasi, dan pengujian. 

Saran membahas tentang pengembangan aplikasi kedepan. 
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