BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Perancangan Sistem
Perancangan sistem merupakan tahapan lanjutan dari analisis sistem yang
berjalan, dimana pada rancangan sistem ini, digambarkan sistem yang akan
dibangun sebelum dilakukan pengkodean dalam suatu bahasa pemrograman.
Dalam perancangan sistem yang di bangun dapat menghasilkan suatu sistem baru
atau mengembangkan sistem yang sedang berjalan sekarang, agar dapat
memudahkan customer dan pegawai CV.Explore Belitung.
4.1.1 Tujuan Perancangan Sistem
Tujuan perancangan sistem yang akan dilakukan adalah untuk memudahkan
kegiatan yang dilakukan pada CV.Explore Belitung terutama proses reservasi paket
wisata.
4.1.2 Gambaran Umum Sistem yang di Usulkan
Sistem informasi reservasi paket wisata berbasis web ini digambarkan
sebagai bentuk sebuah fasilitas yang menyediakan informasi mengenai tour &
travel serta fasilitas pemesanan paket wisata pada website CV.Explorte Belitung .
Dengan adanya sistem informasi reservasi tour & travel berbasis web ini
memudahkan Customer untuk memilih dan memesan peket wisata pilihan
Customer, tanpa harus datang ke kantor CV.Explore Belitung.
Selain itu sistem informasi reservasi paket wisata pada CV.Explore Belitung
ini diharapkan akan memudahkan para customer untuk
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melakukan proses pendaftaran dan reservasi paket wisata, selain itu diharapkan bisa
memudahkan customer menerima invoice, serta fitur-fitur lain yang tersedia di
website tersebut.
4.1.3 Perancangan Sistem yang diusulkan
Setelah menganalisis sistem yang berjalan dan mengevalusai sistem, maka
penulis merancang prosedur yang di usulkan:
1. Customer membuka website CV.Explore Belitung.
2. Sistem menampilkan halaman beranda website.
3. Customer melakukan registrasi sebagai syarat untuk melakukan
reservasi.
4. Customer memilih menu registrasi.
5. Sistem menampilkan halaman registrasi.
6. Customer mengisi form registrasi, lalu menekan tombol Register.
7. Sistem memverifikasi, jika terjadi kesalahan, Customer harus
mengisikan data dengan benar.
8. Customer melakukan login dengan memilih menu login.
9. Sistem menampilkan form login.
10. Customer mengisi form login dan menekan tombol login.
11. Sistem akan memverifikasi, jika terjadi kesalahan customer harus
mengisikan data dengan benar.
12. Customer masuk ke halaman beranda website.
13. Customer memilih menu paket wisata.
14. Sistem akan menampilkan halaman paket wisata.
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15. Customer memilih paket wisata yang di ingikan.
16. Sistem akan menampilkan informasi seputar paket wisata yang
dipilih.
17. Customer menginput jumlah pax (Jumlah Peserta) dan waktu
keberangkatan yang di pilih, lalu menekan tombol Pesan.
18. Sistem akan menampilkan form reservasi.
19. Customer mengisikan data form reservasi, lalu menekan tombol
Simpan.
20. Sistem akan memverifikasi data reservasi, jika terjadi kesalahan
customer harus mengisi form registrasi dengan benar.
21. Sistem akan menampilkan invoice sementara reservasi paket wisata
yang di pilih dan juga sistem akan mengirimkan invoice sementara
ke email customer.
22. Customer bisa melakukan pembayaran DP 40% atau lunas dalam
waktu 1 x 24 jam setelah proses reservasi dengan mengirimkan ke
nomor rekening yang telah dicantumkan di Invoice.
23. Jika customer sudah melakukan pembayaran maka customer harus
mengkonfirmasi pembayaran dengan cara mengupload foto bukti
transfer.
24. Customer memilih menu pemesanan
25. Sistem akan menampilkan halaman pemesanan
26. Customer memilih tombol Konfirmasi Pembayaran pada paket
wisata yang telah di pesan.
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27. Sistem akan menampilkan form pembayaran.
28. Customer mengisikan data pembayaran dan menentukan jenis
pembayaran, Dp 40% atau Lunas.
29. Customer memilih tombol Choose file lalu memilih foto bukti
pembayaran kemudian menekan tombol Konfirmasi.
30. Setelah mengupload bukti pembayaran, maka customer menunggu
konfirmasi dari admin CV.Explore Belitung.
31. Admin akan mengecek bukti pembayaran.
32. Jika bukti pembayaran sah, maka admin akan approved bukti
pembayaran. Jika bukti pembayarn tidak sah, maka admin akan
menekan tombol Cancel, lalu sistem akan memberikan feedback
berupa email ke customer untuk melakukan upload ulang bukti
pembayaran, jika terjadi kesalahan customer bisa menghubungi
admin.
33. Bukti pembayaran yang sudah Lunas dan di approved oleh pihak
admin akan menerima invoice via email yang bisa di perlihatkan
secara langsung saat keberangkatan.
34. Untuk pembayaran dengan DP 40% akan menerima invoice via
email serta pelunasan bisa dilakukan saat tiba di bandara Has
Hanandjoedin, atau membayar via transfer sebelum keberangkatan
dan melakukan upload bukti pembayaran kembali.
35. Admin akan mendownload laporan bulanan dan di berikan kepada
pimpinan.

47

4.1.3.1 Use case Diagram
a) Definisi Aktor dan Deskripsinya
Berdasarkan use case yang diusulkan di atas, berikut definisi dan deskripsi
dari masing-masing aktor:
Tabel 4. 1 Defenisi Aktor yang di usulkan
Aktor

Deskripsi

No
1
2

Customer pemesan paket wisata
Admin

Bertugas melayani pemesanan paket wisata dan membuat
laporan untuk pimpinan

3

Pimpinan Bertugas menerima laporan pelayanan paket wisata.

b) Use case Diagram yang di usulkan
Berikut adalah use case diagram yang di usulkan:

Gambar 4. 1 Use case Diagram yang diusulkan
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c) Skenario Use case
Adapun beberapa skenario use case yang di usulkan, sebagai berikut:
1. Skenario Use case Pendaftaran yang di usulkan
Tabel 4. 2 Skenario Use case Pendaftaran
Identifikasi
Nomor

1

Nama

Pendaftaran

Deskripsi

Customer
sebagai

melakukan
syarat

pendaftaran

untuk

melakukan

pemesanan paket wisata.
Aktor

Customer dan Admin
Skenario Utama

Kondisi Awal

Customer belum melakukan login

Aksi Aktor

Reaksi Sistem

1. Customer membuka website
2. Sistem

akan

menampilkan

halaman beranda website
3. Customer

memilih

menu

registrasi
4. Sistem

menampilkan

halaman

registrasi
5. Customer

mengisi

form

registrasi
6. Sistem
registrasi

memverifikasi

data
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Identifikasi
7. Sistem

menyimpan

data

pelanggan
Kondisi Akhir

Sistem menyimpan data pelanggan.

2. Skenario Use case Pemesanan.
Tabel 4. 3 Skenario Use case Pemesanan
Identifikasi
Nomor

2

Nama

Pemesanan

Deskripsi

Sebagai proses Pemesanan paket
wisata

Aktor

Customer dan Admin
Skenario Utama

Kondisi Awal

Customer sudah melakukan
pendaftaran

Aksi Aktor

Reaksi Sistem

1. Customer membuka website
2. Sistem menampilkan halaman
beranda website
3. Customer memilih menu login
4. Sistem Menampilkan form login
5. Customer mengisi form login
6. Sistem
pelanggan
7. Customer masuk ke halaman
beranda website

memverifikasi

data
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Identifikasi
8. Customer memilih menu paket
wisata
9. Sistem akan menampilkan paket
wisata yang di sediakan
10. Customer memilih paket
11. Sistem

menampilkan

paket

wisata yang di pilih
12. Customer menginput Jumlah pax
dan tanggal keberangkatan
13. Sistem

menampilkan

form

reservasi
14. Mengisi form reservasi
15. Verifikasi form reservasi
16. Sistem

menyimpan

data

menampilkan

invoice

pemesanan
17. Sistem

sementara
18. Customer

menerima

invoice

sementara
Kondisi Akhir

Sistem menerima invoice sementara
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3. Skenario Use case Pembayaran yang di usulkan
Tabel 4. 4 Skenario Use case Pembayaran
Identifikasi
Nomor

3

Nama

Pembayaran

Deskripsi

Customer melakukan pembayaran
sebagai syarat untuk melakukan
reservasi paket wisata

Aktor

Customer dan Admin
Skenario Utama

Kondisi Awal

Customer sudah mendapatkan
invoice sementara

Aksi Aktor
1. Customer

menerima

Reaksi Sistem
invoice

sementara
2. Customer melakukan pembayaran
via transfer
3. Customer masuk pada halaman
pemesanan
4. Sistem menampilkan halaman
pemesanan
5. Customer memilih tombol
Konfirmasi Pembayaran
6. Sistem

akan

menampilkan

Form pembayaran.
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Identifikasi
7. Customer menginput form
pembayaran dan memilih tombol
Choose file
8. Sistem

menampilkan

form

upload bukti transfer
9. Mengupload foto bukti transfer
dengan menekan tombol Konfirmasi
10. Sistem menerima bukti
transfer
11. Verifikasi bukti transfer
12. Admin Approved pembayaran
13. Sistem menyimpan data
pembayaran
14. Sistem mengirim invoice
14. Customer menerima invoice
Kondisi Akhir

Customer menerima invoice

4. Skenario Use case Laporan yang di usulkan
Tabel 4. 5 Skenario Use case Laporan
Identifikasi
Nomor

5

Nama

Laporan

Deskripsi

Admin memberiikan laporan ke
pimpinan

Aktor

Admin dan pimpinan
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Identifikasi
Skenario Utama
Kondisi Awal

Admin menerima data pelanggan,
data pemesanan dan data
pembayaran.

Aksi Aktor

Reaksi Sistem
1. Admin

masuk

ke

halaman

backend website
2. Memilih menu laporan
3. menginput tahun dan memilih
bulan laporan.
5. Mendownload laporan
6. Pimpinan menerima laporan
Kondisi Akhir

Pimpinan menerima laporan

4.1.3.2 Activity Diagram
Activity diagram gambaran aliran kerja (workflow) yang berurutan dari
sebuah sistem. Tujuan utama dari Activity Diagram adalah menggambarkan proses
bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses agar lebih mudah dipahami. Activity
diagram juga digunakan untuk menunjukkan aliran pesan dari satu aktivitas ke
aktivitas lainnya. Adapun activity diagram yang diusulkan adalah sebagai berikut:
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1. Activity Diagram Pendaftaran yang diusulkan

Gambar 4. 2 Activity Diagram Pendaftaran yang diusulkan
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2. Activity Diagram Pemesanan yang diusulkan

Gambar 4. 3 Activity Diagram Pemesanan yang diusulkan

