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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 

17.508 pulau. Indonesia memiliki banyak sekali tempat indah yang bisa 

dikunjungi, pantai dan pegunungan banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

Dari ribuan pulau tersebut, Jawa Timur merupakan salah satu daerah tujuan wisata 

yang potensial, hampir di setiap kabupaten atau kota memiliki daerah tujuan 

wisata yang menarik. Daerah tujuan wisata di Jawa Timur meliputi wisata budaya 

dan wisata alam. Wisata budaya berupa peninggalan situs candi-candi di Jawa 

Timur adalah peningggalan-peninggalan kerajaan Mojopahit yang saat ini banyak 

terdapat di daerah Trowulan kabupaten Mojokerto, Kerapan Sapi di Madura. 

Sedangkan wisata alam di Jawa Timur yang paling banyak dikunjungi adalah 

Gunung Bromo di Kabupaten Pasuruan, Hutan Wisata Suaka Alam Taman 

Nasional Baluran di Kabupaten Banyuwangi. Monumen bersejarah antara lain, 

Tugu Pahlawan di Surabaya, dan Hotel Mojopahit di Surabaya. Menurut Biro 

Pusat Statistik Jawa Timur, didapat data mengenai jumlah wisatawan 

mancanegara yang ke Jawa Timur melalui Bandara Juanda sebagai berikut 
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Gambar 1.1 Grafik Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Jawa Timur Melalui Pintu 
Masuk Juanda 
 
Data tersebut menunjukan bahwa Jawa Timur memiliki pertumbuhan di bidang 

pariwisata dari tahun ke tahun yang semakin meningkat mulai dari tahun 2009 

hingga tahun 2011. 

Tempat wisata di Jawa Timur dapat ditempuh dengan berbagai macam 

transportasi dan tempat penginapan yang ditawarkan di tempat wisata itu pun 

sangat beragam harganya. Mulai dari harga yang murah dengan fasilitas yang 

cukup, hingga harga yang tinggi dengan fasilitas yang premium. Maka dari itu 

banyak para wisatawan terutama wisatawan manca negara lebih memilih untuk 

menggunakan jasa agen tur. Dari beragamnya agen tur para wisatawan tentunya 

tidak mudah untuk mencarinya dengan mendatangi tur, agen itu satu persatu, 

apalagi jika wisatawan tersebut berasal dari luar negeri. Mereka akan merasa akan 

lebih mudah jika mencarinya di internet terlebih dahulu. 

 Para agen tur pun berlomba – lomba mempromosikan turnya dengan 

berbagai cara, termasuk salah satunya dengan membuat sebuah web perusahaan. 

Namun web perusahaan tersebut tidak selalu dapat ditemukan oleh wisatawan 

dengan mudah. Jika pun ada, kebanyakan web tersebut tidak menawarkan paket 
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secara lengkap. Seperti harga, rincian fasilitas, tempat kunjungan, dan lainnya. 

Terkhususnya agen tur yang ada di Jawa Timur ini. Hal ini tentunya merupakan 

suatu celah menguntungkan yang dapat dimasuki. Para wisatawan akan selalu 

mencari web tur agen yang benar – benar meyakinkan dan menyediakan informasi 

secara lengkap. Dari hal ini, baik dari sisi wisatawan dan agen tur, mereka 

membutuhkan sebuah wadah untuk mempertemukan mereka yaitu sebuah sistem 

informasi yang berbasiskan web sehingga para tur agen dapat menampilkan 

informasinya pada web ini secara lengkap, dan para wisatawan dapat dengan 

mudah mencari paket tur dari beberapa tur agen yang mereka cari dalam satu web.  

Adapun web informasi yang menyediakan informasi yang menjadi dasar 

untuk awal mengembangkan web yang penulis buat, diantaranya adalah 

www.triporati.com dan www.eastjava.com. Triporati adalah web asing yang 

menyediakan informasi tentang pariwisata dengan konten yang lengkap. Begitu 

juga dengan eastjava.com yang merupakan web lokal yang menyediakan 

informasi Jawa Timur secara lengkap, namun dari kedua web ini belum 

menyediakan informasi paket tur secara langsung. Mereka hanya menyediakan 

fasilitas seperti hotel, akomodasi dan tiket penerbangan. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah yang diambil dari latar belakang adalah “Bagaimana 

merancang suatu sistem informasi yang dapat menampilkan data paket tur dan 

profil dari tiga agen tur secara lengkap untuk wilayah Jawa Timur sekaligus 

mudah untuk dicari oleh para wisatawan” 
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1.3. Batasan Masalah 

Dalam perancangan dan web “East Java Vacation” dibuat dengan 

penelitian terlebih dahulu guna mengetahui hal – hal apa saja yang dibutuhkan 

agen tur untuk memasarkan produk paket tur yang dimiliki. Penelitian ini 

menggunakan metode interview langsung kepada agen tur untuk mengetahui 

masalah yang terjadi. 

Rancang bangun web ini memfokuskan kepada sistem informasi 

pariwisata dan reservasi paket tur, keamanan pada web sebatas keamanan pada 

halaman administrator yang dipisahkan dari halaman awal web dan captcha pada 

sistem reservasi.  

Pembuatan web East Java Vacation ini akan dibuat menggunakan bahasa 

pemrograman web HTML, CSS, PHP dan MYSQL sebagai database. Web ini 

terbagi menjadi dua tampilan, yaitu : 

1. Tampilan web untuk pengunjung, yang terdiri dari fitur – fitur sebagai 

berikut : 

a. Booked Now 

Berupa Search Engine yang akan menampilkan data paket tur 

yang dicari. 

b. Gallery 

Menampilkan foto – foto dari lokasi tempat wisata menggunakan 

JQuery. 
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c. Portfolio 

Menampilkan portfolio dari setiap agen tur berupa deskripsi dan 

foto yang fungsinya sebagai media promosi mereka terhadap 

customer. 

d. News 

Menampilkan berita terkini mengenai tempat – tempat wisata yang 

dapat dikunjungi di Jawa Timur. 

e. Reviews 

Menampilkan fitur untuk para wisatawan yang ingin memberikan 

evaluasi mereka setelah memakai jasa agen tur dari web East Java 

Vacation. 

f. Search 

Menampilkan fitur pencarian portfolio dan news. 

2. Tampilan web untuk administrator, yang terdiri dari fitur – fitur 

sebagai berikut : 

a. Booked Now 

Menampilkan halaman admin untuk menambah, mengganti dan 

menghapus paket tur yang tersedia. 

b. Gallery 

Menampilkan halaman admin untuk menambah, mengganti dan 

menghapus foto gallery yang tersedia. 
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c. Portfolio 

Menampilkan halaman admin untuk menambah, mengganti dan 

menghapus portfolio yang tersedia. 

d. News 

Menampilkan halaman admin untuk menambah dan menghapus 

news yang tersedia. 

e. Reviews 

Menampilkan halaman admin untuk menambah, mengganti dan 

menghapus reviews yang tersedia. 

Karena adanya keterbatasan waktu dan tenaga dalam memasukan data 

paket tur yang ada, maka agen tur yang bekerja sama dengan web ini dibatasi tiga 

agen tur saja dan uji coba design web dilakukan kepada sepuluh orang. 

1.4. Tujuan Pembuatan Tugas Akhir 

 Seperti yang sudah diuraikan pada rumusan masalah, maka tujuan 

pembuatan web ini sebagai tugas akhir adalah menginformasikan wisatawan 

tentang agen tur yang dapat melayani perjalanan mereka sesuai dengan keinginan 

(meliputi harga, tujuan wisata, tanggal keberangkatan) mereka melalui website 

dan merancang web ini agar dapat dengan mudah ditemukan oleh para wisatawan. 

1.5. Metodologi Penyusunan Tugas Akhir 

Metode yang akan digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah: 

a. Metode Kualitatif dengan menggunakan teknik interview untuk studi kasus 

tiga agen tur yang ada di wilayah Surabaya sebagai sarana pengumpulan 

informasi 
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b. Pencarian data tiga agen tur yang dapat bekerja sama dengan web ini. 

c. Analisis hasil interview dari ketiga agen tur berguna untuk menentukan 

fitur apa yang akan digunakan dalam aplikasi website yang akan dibuat ini. 

d. Pembuatan web, termasuk di dalamnya memasukan data – data agen tur 

e. Penguji cobaan web ini, apakah ada fitur yang harus ditambahkan ataupun 

dikurangi 

f. Peluncuran website di internet 

g. Penyusunan laporan tugas akhir. 

1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

 Penulisan tugas akhir ini akan tersusun dari 5 (lima) bab, dengan 

sistematika sebagai berikut :  

a. BAB I Pendahuluan 

 Pendahuluan merupakan bab pertama dari tugas akhir ini yang 

menggambarkan garis besar dan sumber permasalahan yang akan dibahas, 

untuk apa dan mengapa permasalahan itu dibahas. Dalam bab ini pada 

dasarnya berisi : latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan pembuatan tugas akhir, metodologi penyusunan tugas 

akhir, dan sistematika penulisan tugas akhir. 

b. BAB II Landasan Teori 

 Pada bab ini dibahas mengenai teori – teori yang digunakan sebagai dasar 

permasalahan dalam tugas akhir ini dan pembahasan teori pendukung 

dalam pengerjaan tugas akhir ini. 
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c. BAB III Analisis dan Desain Sistem  

 Pada bagian bab ini berisi penjelasan mengenai perancangan sistem dari 

aplikasi web ini, antara lain hasil analisa survei yang berkaitan dengan 

web, desain web, desain engine dan database dari web ini secara detil. 

d. BAB IV Pengujian dan Pengimplementasian 

 Bab ini menjelaskan proses dari hasil pengujian yang sudah dilaksanankan 

dan proses pengimplementasian pada web ini hingga selesai. 

e. BAB V Penutup 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil pengimplementasian web 

tugas akhir ini, bagaimana peluang pengembangan juga potensinya dalam 

dunia bisnis sekarang ini, kemudian diakhiri dengan penutup. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




