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BAB III 

ANALISIS DAN DESAIN SISTEM 

3.1.  Kebutuhan 

 Untuk memenuhi kebutuhan data, maka interaksi yang dipilih adalah 

metode semi-structured interview. Semi-structured interview adalah metode 

wawancara paling umum yang dipakai dalam wawancara. Prosesnya, 

pewawancara bertanya sesuai dengan pertanyaan yang sudah dirancang 

sebelumnya, namun pertanyaan – pertanyaan tersebut didesain secara umum dan 

dapat diperluas dengan menambahkan pertanyaan lain di luar pertanyaan 

sebelumnya namun masih dalam konteks yang sama. Urutan pertanyaanpun tidak 

harus sesuai dengan urutan pertanyaan yang sudah dibuat.  

3.1.1.  Interview 

 Untuk tugas akhir ini, dalam memenuhi data klien untuk studi 

kasus tiga agen tur maka dibutuhkan sebuah interaksi dengan klien dalam 

hal ini adalah tiga agen tur yang telah dipilih. Dengan adanya interview ini, 

maka akan muncul pertanyaan dan masukan yang dapat membangun dalam 

perancangan web East Java Vacation ini. 

3.1.1.1.  Rancangan Penelitian 

  Penelitian menggunakan metode interview pada tugas akhir 

ini adalah penelitian kualitatif sehingga hasil yang didapat berupa data 

secara luas dimana pewawancara belum tentu mengetahui data itu 

sebelumnya. Kemudian hasil dari wawancara tersebut dituliskan 

dalam bentuk data digital. 
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3.1.1.2.  Aspek Interview 

  Aspek yang ingin didapat dan dikembangkan dari interview 

ini adalah, sebagai berikut : 

1. Aspek latar belakang permasalahan yang sedang terjadi pada agen 

tur tersebut. 

2. Aspek sistem reservasi dan promosi yang dipakai yang sampai 

saat ini dilakukan. 

3. Aspek pemecahan masalah untuk sistem reservasi dan promosi 

pada agen tur yang di interview. 

3.1.1.3.  Analisis Interview 

   Dari interview yang dilakukan kepada agen tur maka 

diperoleh hasil Analisis sebagai berikut : 

3.1.1.3.1. Indonesia Tripplanner 

3.1.1.3.1.1.Analisis Sistem 

Sistem reservasi dari Indonesia Tripplanner 

menggunakan media e-mail untuk tanya – jawab dan tawar 

menawar. Agen tur harus selalu mengecek e-mail yang 

masuk. Ketika ada customer yang mengirim e-mail, agen tur 

harus mengecek apakah paket tur yang customer inginkan 

tersedia atau tidak. 

3.1.1.3.1.2.Analisis Permasalahan 

Dari hasil interview yang dilakukan pada agen 

tur Indonesia Trip Planner, Indonesia Trip Planner belum 
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memiliki web perusahaan. Sehingga sistem yang mereka 

pakai dalam reservasi secara online melalui sarana e-mail 

dengan saling menunggu e-mail balasan baik dari customer 

ataupun agen tur. E-mail berisi tentang tanya jawab antara 

customer dan agen tur mengenai paket tur yang tersedia. 

Proses saling membalas ini dapat memakan waktu selama 

beberapa hari dan mengurangi keefektifan dalam proses 

reservasi karena biasanya customer akan selalu menawar 

harga dengan mengurangi beberapa item dalam sebuah 

paket tur. 

Dengan tidak adanya web perusahaan, agen tur 

ini pun merasa kesulitan dalam penjangkauan customer dari 

luar negeri. 

3.1.1.3.2. Felice Tour & Travel 

3.1.1.3.2.1.Analisis Sistem 

Felice Tour & Travel hingga saat ini belum 

memiliki web. Selama ini mereka melayani customer yang 

ingin memesan paket tur via telepon dan e-mail sebagai 

sarana komunikasi. Dan ketika ada customer yang ingin 

memesan, agen tur harus mengecek ketersedian paket tur. 

3.1.1.3.2.2.Analisis Permasalahan 

Permasalahan yang terjadi dalam sistem 

reservasi ini adalah agen tur merasa tidak nyaman dengan 
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sistem reservasi yang sekarang dimana agen tur harus 

mengecek ketersediaan paket tur yang ada setiap ada e-mail 

atau telepon masuk. Dari letak kantor, agen tur ini hanya 

memiliki beberapa operator untuk melayani reservasi. 

Felice Tour & travel pun mengalami keterbasan 

promosi karena tidak memiliki web perusahaan, sehingga 

agen tur tidak dapat menampilkan portfolio mereka. 

3.1.1.3.3. UnixTour 

3.1.1.3.3.1.Analisis Sistem 

Sistem reservasi yang ada pada UnixTour 

menggunakan e-mail dan nomor telepon yang telah di 

tuliskan pada website yang telah UnixTour gunakan selama 

4 tahun terakhir ini. Dengan web ini mereka mendapatkan 

customer  dari berbagai daerah, baik dalam maupun luar 

negeri. E-mail adalah sarana utama mereka dalam 

berkomunikasi dengan para customer dari luar negeri. 

3.1.1.3.3.2.Analisis Permasalahan 

Dari web perusahaan yang dipunya UnixTour, 

mereka belum dapat memaksimalkan web tersebut untuk 

menampilkan portfolio dan paket tur yang mereka punya. 

Walaupun customer mereka ada yang berasal dari luar 

negeri, agen tur ini masih merasa kesulitan dalam 

memastikan customer untuk memakai jasa mereka. 
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Kepercayaan ini mereka bangun hanya dengan 

berkomunikasi secara sopan melalui balasan email yang 

cepat menggunakan perangkat komunikasi. 

3.1.1.4. Analisis Data 

Berdasarkan hasil interview yang telah dilakukan terhadap 

tiga responden yaitu Indonesia Trip Planner, Felice Tour&Travel dan 

UnixTour maka dapat diambil data mengenai proses reservasi dari 

yang dilakukan ketiga agen tur hingga saat ini yang kemudian 

dianalisis untuk mendapatkan solusi yang tepat menggunakan sistem 

teknologi web. 

Berdasarkan hasil interview yang telah dilakukan, UnixTour 

belum memaksimalkan penggunaan web perusahaan untuk reservasi 

maupun media promosi yang dikarenakan pendapat UnixTour akan 

mahalnya pembuatan web perusahaan yang dinamis. Indonesia 

Tripplanner dan Felice Tour&Travel belum menggunakan web 

perusahaan sebagai sarana promosi paket tur dan profil perusahaan. 

Walau Indonesia Tripplanner dan Felice Tour&Travel pernah 

customer dari luar negeri, namun mereka menjadi outsourcing dari 

agen tur lainnya yang tentunya mengurangi pendapatan mereka. 

Dari permasalahan ketiga agen tur yang telah di interview 

dapat disimpulkan bahwa ketiga agen tur tersebut belum 

memaksimalkan penggunaan teknologi internet dan web perusahaan 

yang dapat menampilkan paket tur dan profil perusahaan mereka. 
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Berikut adalah proses reservasi customer yang dijalankan 

oleh agen tur. 

 

Gambar 3.1 Sistem Reservasi lama untuk Agen Tur “Felice Tour and Travel”, 
“UnixTour”, “Indonesia Tripplanner” 
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3.1.1.5. Analisis Solusi 

 Solusi yang ditawarkan kepada ketiga agen tur yang sudah 

dijelaskan diatas adalah dengan sebuah sistem berbasis web sehingga 

dapat diakses oleh semua orang diseluruh dunia menggunakan 

teknologi internet. Sistem ini dilengkapi dengan sebuah mesin pencari 

paket tur dari agen tur yang ada yang akan menampilkan paket tur 

secara lengkap dan customer dapat melakukan reservasi secara 

langsung. Dengan sistem ini, agen tur dapat langsung memasukan data 

paket tur dan memperbaharui setiap terjadi perubahan pada paket tur.  

Di sisi media promosi, aplikasi web ini dilengkapi dengan 

fitur reviews dan portfolio yang nantinya akan memudahkan agen tur 

untuk dapat lebih dipercaya oleh customer dengan melihat track 

record perjalanan tur yang sudah agen tur lakukan. 

Berikut adalah sistem baru yang didesain untuk 

memberikan solusi akan masalah yang dihadapi agen tur. 
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Gambar 3.2 Design Sistem Reservasi Baru untuk “Felice Tour and Travel”, 

“UnixTour”, “Indonesia Tripplanner” 
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3.2. Desain Sistem 

 3.2.1.  Metode Pengembangan 

Metode pengembangan dari aplikasi ini menggunakan metode SDLC 

(Systems Development Life Cycle) tipe waterfall dengan langkah – langkah 

yang standar dengan penambahan iterasi pada setiap langkahnya. Penambahan 

iterasi pada setiap langkah berguna untuk menghindari adanya missing part 

yang dibutuhkan oleh agen tur. Sistem iterasi ini sangat berguna untuk 

menyempurnakan aplikasi web yang dibuat. 

Dari gambar di bawah ini, dijelaskan terdapat enam langkah yang saling 

berhubungan. Langkah pertama yang dilakukan adalah mewawancarai agen tur 

yang mempunyai masalah yang berhubungan dengan teknologi internet, sistem 

reservasi dan media promosi. Langkah selanjutnya menganalisis hasil dari 

wawancara agen tur, merumuskan masalah apa saja yang terjadi dalam agen tur 

dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut dengan 

mengaplikasikannya dalam sebuah sistem aplikasi. Langkah ketiga adalah 

mendesain sistem yang dirumuskan dari solusi untuk agen tur. Setelah desain 

sistem selesai, penulis menunjukan desain sistem tersebut kepada agen tur, 

apakah sistem tersebut dapat menjadi solusi. Jika belum, akan diadakan revisi 

desain sistem. Langkah keempat adalah pengimplementasian desain sistem 

kedalam bahasa pemrograman dan langkah kelima adalah uji coba aplikasi 

yang dilakukan oleh penulis dan agen tur sendiri. Jika aplikasi masih ada 

perubahan, maka akan dilakukan desain sistem ulang dan coding. Langkah 

keenam adalah penerimaan aplikasi sebagai solusi atau tidak. Dalam 
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perancangan aplikasi web ini, para agen tur menerima aplikasi web East Java 

Tour sebagai solusi mereka. 

 

Gambar 3.3 SDLC menggunakan iterasi. 

3.2.2.  Data Flow Diagram 

Alur data yang terjadi dalam web East Java Vacation ini di rancang 

menggunakan metode Data Flow Diagram (DFD) untuk menunjukan alur data 

yang terjadi dalam web aplikasi. Berikut ini adalah gambar beserta penjelasan 

alur data web East Java Vacation menggunakan DFD : 
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Gambar 3.4 DFD Context Diagram 

Gambar 3.1 menjelaskan gambar context diagram dari aplikasi web 

East Java Vacation. Ada tiga pihak yang berhubungan dengan proses alur data 
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pada gambar 3.1 yaitu customer, agen tur dan admin web. Dilihat dari gambar, 

customer dapat mengakses data pada web berupa data news, review, portfolio 

dan paket tur. Melalui web tersebut, customer mendapatkan output data berupa 

news, review, portfolio dan reservasi paket tur.  

Agen tur dapat memberikan input data berupa data portfolio dan profil 

agen tur, juga data paket tur yang disediakan oleh agen tur tersebut. Dari 

aplikasi web ini, agen tur mendapat input data notifikasi reservasi dan 

notifikasi review yang berhubungan dengan customer. Pihak selanjutnya adalah 

admin. Admin dapat memberikan input data berupa data news dan akun agen 

tur yang dapat digunakan oleh customer dan agen tur. 
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Gambar 3.5. DFD Level 0 

Dari DFD Context Diagram diperoleh lagi diagram pada DFD level 0, 

yaitu diagram turunan dari context diagram yang ditelaah lebih dalam lagi 

yang telah dijelaskan pada gambar diatas. Pada DFD level 0 ini dijelaskan alur 

data dari customer yang mengakses aplikasi web East Java Vacation ini, 

customer mengakses sistem portfolio, news, review, gallery dan paket tur 

dimana sistem tersebut terhubung dengan database masing – masing fitur. 
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Untuk review dan paket tur, customer dapat memberikan input data menuju 

database. Database dari news dan gallery diisi oleh admin. Untuk database 

paket tur dan portfolio diisi oleh agen tur. Customer melakukan reservasi akan 

mengakses sistem reservasi dan diteruskan menuju database reservasi untuk di 

simpan dan data tersebut dikirim melalui e-mail kepada admin dan agen tur. 

 

3.2.3.  Desain Database 

Desain database pada bagian ini akan digambarkan menggunakan 

Entity Relationship Diagram (ERD), diagram ini menjelaskan hubungan antar 

entitas yang digunakan dalam pembuatan database sistem aplikasi web. 

Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat logical relationship yang 

dijelaskan sebagai berikut. 

 

Gambar 3.6. Logical Relationship 
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1. 1 agen tur (tabel : admin) bisa punya banyak tur (tabel : tour), sedangkan 

1 tur hanya milik 1 agen tur. 

2. 1 Tur (tabel : tour) hanya memiliki 1 destinasi (tabel : destination), 

sedangkan 1 destinasi bisa dimiliki banyak tur. 

3. 1 portfolio (tabel : portfolio) bisa punya banyak gambar (tabel : 

portfolio_image), sedangkan 1 gambar hanya untuk 1 portfolio. 

4. 1 tur (tabel : tour) hanya memiliki 1 transportasi (tabel : transportation), 

sedangkan 1 transportasi bisa dimiliki banyak tur. 

5. 1 admin (tabel : admin) hanya bisa memiliki 1 level (tabel : level), 

sedangkan 1 level bisa banyak admin. 

6. 1 tour (tabel : tour) bisa dibooking (tabel : booking) beberapa kali, 

sedangkan 1 booking hanya untuk 1 tur. 

7. 1 tour (tabel : tour) bisa memiliki banyak review (tabel : review)  , 

sedangkan 1 review hanya untuk 1 tur. 

8. 1 Agen tur (tabel : tour) bisa memiliki banyak portfolio (tabel : portfolio), 

sedangkan 1 portfolio hanya untuk 1 agen tur. 

 

 Dari logical relationship dikembangkan lagi menjadi physical 

relationship. Berikut adalah gambar desain database menggunakan ERD 

physical: 
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Gambar 3.7. ERD Physical 

 

3.2.4.  Desain Tampilan 

Desain tampilan menjelaskan gambaran tampilan web secara kasar. Ada 

beberapa bagian web yang akan terus ditampilkan pada semua halaman aplikasi 

web East Java Vacation, bagian ini dapat juga disebut dengan template. Bagian 

tersebut adalah header yang akan berisi logo dari East Java Vacation, 

navigation bar yang berisikan tombol navigasi untuk menjelajah isi dari web 

ini. Kemudian bagian sidebar diisi dengan tombol social network link dari East 

Java Vacation, pada bagian bawah side bar diisi dengan form pencarian paket 

tur. Bagian keempat adalah bagian paling bawah dari web ini yaitu footer yang 
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berisi link untuk menuju ke halaman khusus yang tidak tertera pada navigation 

bar. Bagian kelima adalah bagian konten yang dapat diisi sesuai dengan isi 

halaman web yang dapat berubah – ubah sesuai dengan konten halaman. 

Berikut adalah beberapa desain tampilan dari aplikasi web East Java Vacation 

beserta penjelasannya : 

3.2.4.1.  Home Page 

 

Gambar 3.8. Mock up Home Page 
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Gambar 3.2 merupakan desain tampilan dari halaman awal aplikasi 

web ini. Isi dari bagian konten halaman ini berupa beberapa foto gallery 

yang ditampilkan dengan ukuran besar untuk menarik perhatian customer. 

Dibagian bawahnya berisi ucapan selamat datang kepada customer dan di 

bagian selanjutnya berisi link-link untuk halaman deskripsi yang berguna 

untuk customer.  

3.2.4.2. News 

 

Gambar 3.9. Mock up News 

Halaman news berisi berita terkini yang diupdate oleh admin web. 

Berita ini akan diurutkan sesuai dengan tanggal pemasukan berita ini dari 

yang terlama hingga yang terbaru pada bagian teratas. Customer dapat 
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mencari data berita ini melalui search box pada bagian kanan atas. Berita ini 

dapat dilihat detilnya oleh customer dengan mengklik read more.  

3.2.4.3. Portfolio 

 

Gambar 3.10. Mock up Portfolio 

Isi pada konten halaman portfolio adalah portfolio dari agen tur 

yang bekerja sama dengan web East Java Vacation. Setiap tombol agen tur 

dapat dilihat detilnya dengan mengklik link read more. 
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3.2.4.4. Reviews 

 

Gambar 3.11. Mock up Reviews 

Isi dari konten pada halaman reviews ini berupa review yang 

diberikan oleh customer untuk agen tur yang sudah mereka pakai. Customer 

juga dapat menceritakan pengalaman mereka akan agen tur yang pernah 

mereka pakai dengan mengisi form pengisian review. 
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3.2.4.5. Book Now 

 

Gambar 3.12. Mock up Booked Now 

Pada halaman booked now, isi konten adalah daftar dari paket tur 

yang tersedia. Customer dapat melihat detil dari paket tur tersebut dengan 

mengklik read more. Pada halaman ini, customer dapat mencari paket tur 

yang mereka inginkan melalui form pencarian paket tur yang terdapat pada 

sidebar. Hasil dari pencarian customer akan ditampilkan pada halaman ini 

juga pada bagian konten. Customer dapat mereservasi paket tur yang 

mereka inginkan dengan mengklik Book this tour. 
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3.2.4.6. Gallery 

 

Gambar 3.13. Mock up Gallery 

Pada halaman gallery, isi konten dari halaman gallery ini berupa 

gambar tempat wisata yang berada pada wilayah Jawa Timur. Pada setiap 

gambar  terdapat deskripsi di bagian bawahnya. Dengan gallery ini 

customer dapat melihat indahnya tempat wisata yang akan mereka kunjungi. 
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3.2.5. Use-Case Diagram 

Dalam subbab ini akan menjelaskan tentang user role yang ada dalam 

aplikasi web East Java Vacation yang digambarkan menggunakan Use-case 

diagram.  

3.2.5.1 Pengunjung 

 

Gambar 3.14. Use Case Pengunjung 

Gambar 3.13 menunjukan interaksi antara pengunjung dan aplikasi 

web. Dari gambar tersebut dapat dilihat pengunjung dapat melakukan 

interaksi meliputi mencari paket tur yang telah disediakan oleh agen tur, 
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reservasi paket tur yang diinginkan. Pada halaman review, pengguna dapat 

melihat review yang diberikan oleh pengguna lain sekaligus memberikan 

review tentang perjalanan yang telah mereka lakukan bersama agen tur yang 

bekerja sama dengan web East Java Vacation. 

Pengunjung juga dapat melihat news, portfolio yang ada pada 

aplikasi web ini. Di setiap halaman web East Java Vacation dilengkapi 

dengan fitur pencarian untuk mencari portfolio, news, dan review. 

3.2.5.2 Admin Web (Super Admin) 

 

Gambar 3.15. Use Case Admin Web 

Gambar 3.14 menjelaskan user role yang dapat dilakukan oleh 

admin web. Admin web di sini berhak sebagai super-admin atau dapat 

dikatakan berhak mengubah isi dari aplikasi web ini. Dilihat dari gambar 
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tersebut, admin dapat berinteraksi dengan aplikasi web East Java Vacation 

menggunakan halaman admin yang terpisah dengan halaman utama. Admin 

dapat menambahkan ID agen tur yang ingin bekerja sama dengan web ini. 

Admin juga dapat menambahkan gallery yang berisikan gambar dan 

deskripsi gambar, kemudian menambahkan dan merubah news. 

3.2.5.3 Admin Agen Tur 

 
Gambar 3.16. Use Case Admin Agen Tur 

 
Gambar 3.17. Use Case Admin Agen Tur untuk Fitur Paket Tur 
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Gambar 3.18. Use Case Admin Agen Tur untuk Fitur Portfolio 

Gambar 3.15, Gambar 3.16, Gambar 3.17 menunjukan interaksi 

antara admin agen tur dengan web East Java Vacation menggunakan 

halaman admin yang telah disediakan. Dari halaman admin, admin agen tur 

harus melakukan login. Di dalam halaman admin, agen tur dapat mengubah 

profil mereka dan merubah password mereka. Admin agen tur juga dapat 

menambahkan, merubah dan menghapus paket tur milik mereka. Dalam 

halaman admin, agen tur juga dapat manambahkan, merubah dan 

menghapus portfolio mereka yang berisi perjalanan tur yang pernah mereka 

laksanakan. Untuk mendukung paket tur, admin agen tur juga dapat 

menambahkan destinasi dan transportasi. 

3.3.  Desain Struktur Aplikasi 

Bagian ini akan menjelaskan struktur dari penggunaan bahasa 

pemrograman yang dipakai dalam aplikasi web ini. Pada gambar di bawah 

menjelaskan alur penggunaan bahasa pemrograman sebagai sturktur dari aplikasi 

web. Pengguna akan mengakses web melalui Tampilan HTML yang berintegrasi 
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dengan CSS dan JavaScript. Selanjutnya dari Halaman HTML tersebut akan ada 

tambahan – tambahan script PHP yang berguna untuk membuat halaman web 

menjadi dinamis. Dari alur data ini, client sudah mulai memasuki server side yang 

kemudian dilanjutkan dengan mengakses database yaitu MySQL. 

 

Gambar 3.19. Desain Struktur Aplikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




