BAB III
OBJEK DAN METODE PENELITIAN
3.1. Objek Penelitian
3.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan
CV.Explore Belitung adalah perusahaan yang bekerja dibidang pelayanan
jasa untuk tour dan travel. Perusahaan CV.Explore Belitung ini berdiri sejak 5
Desember tahun 2014. artinya sudah berdiri selama 4 tahun. Pada tahun 2014-2019
CV.Explore Belitung hanya melayani travelnya saja, setelah 2015 sampai dengan
sekarang ini, perusahaan mengembangkan pelayanan menjadi pelayanan paket
wisata tour & travel.
3.1.2. Visi dan Misi Perusahaan
Visi Perusahaan
Mempertahankan konsistensi potensi alam untuk konsentrasi wisata daerah, serta
kepuasan wisatawan adalah prioritas kami.
Misi Perusahaan
1. Meningkatkan stabilitas perekonomian di sektor pariwisata
2. Memperkenalkan potensi alam pulau Belitung ke masyarakat dunia.
3. Memberikan edukasi tentang pulau belitung dan penting nya menjaga alam.
4. Serta memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan.
3.1.3. Struktur Organisasi
Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian
serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan
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kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapakan dan di inginkan.
Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan
antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi
dibatasi.
Adapun struktur organisasi yang terdapat pada CV.Explore Belitung adalah
sebagai berikut:

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi CV.Explore Belitung
3.1.4. Deskripsi Tugas
Adanya deskripsi tugas dalam sebuah perusahaan sangatlah diperlukan,
dikarenakan tugas dan wewenang dari setiap orang yang ada diperusahaan berbeda
disetiap posisinya, sehingga jalannya bisnis dalam perusahaan dapat dilihat dengan
jelas dan membantu alur jalannya perusahaan. Dibawah ini penulis menguraikan
deskripsi tugas yang dijalankan disetiap posisi pekerjaan pada CV.Explore Belitung
sesuai dengan perusahaan yang diteliti oleh penulis, adalah sebagai berikut:
1. Pimpinan
a. Memimpin perusahaan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang
akan dijalankan perusahaan.
b. Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan.
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c. Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan.
d. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan.
2. Admin
a. Memberikan info secara lengkap tentang apa yang dibutuhkan oleh
customer.
b. Melayani dengan sebaik mungkin segala jenis kebutuhan perjalanan
sehingga membuat customer akan datang kembali.
c. Mempromosikan paket wisata yang di sediakan serta rekomendasi
terhadap customer
d. Meyakinkan tamu atau pelanggan baru terutama yang belum pernah
bepergian.
e. Memberikan kepuasan pelayanan terhadap customer
f. Menyusun rencana dan mengatur pelaksanaan kegiatan tour, serta
dokumen yang diperlukan
g. Mengolah seluruh data perusahaan
h. Menyusun dan membuat laporan ke pimpinan
3. Tour
a. Bertugas melayani customer pada saat perjalanan wisata
b. Customer penerangan dan penjelasan dengan sebaik-baiknya
mengenai suatu objek wisata.
c. Mengatur schedule perjalanan wisata.
4. Transportasi
a. Bertugas menyediakan layanan transportasi kepada wisatawan.
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b. Mengantar dan menjemput wisatawan.
5. Dokumentasi
a. Mendokumentasikan kegiatan perjalanan wisatawan dalam bentuk
foto dan video.
3.2. Metode Penelitian
Metode Peneletian adalah sebuah langkah yang dilakukan dalam sebuah
penelitian untuk mengumpulkan data, informasi dan juga investigasi pada data dan
informasi yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan dalam penelitian terserbut.
3.2.1. Desain Penelitian
Desain penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini
adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara
sistematis, faktual, dan akurat, mengenai fakta dan sifat pada kasus tertentu.
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data
Proses pengumpulan yang dilakukan dalam penyusunan tugas akhir
skripsi ini berkaitan dengan masalah yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
3.2.2.1 Sumber Data primer
Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lokasi
penelitian. Dalam memperoleh data primer, metode pengumpulan data yang dapat
digunakan adalah:
a. Observasi
Dalam observasi ini, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
pengamatan langsung ke perusahaan atau tempat penelitian dengan harapan
bahwa keadaan yang sebenarnya dapat diketahui. Dalam penelitian ini
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observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung di CV.Explore
Belitung dengan mengamati cara kerja berdasarkan sistem yang sedang
berjalan.
b. Wawancara
Dalam wawancara ini, pengumpulan data yang dilakukan dengan
memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.
Dalam penelitian ini pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab
Studi Pustaka secara langsung dengan seksi penyajian data dan informasi
serta bertanya langsung kepada direktur utama CV.Explore Belitung.
3.2.2.2 Sumber Data Sekunder
Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang diperoleh dokumentasi yang
berhubungan dengan reservasi wisata tour & travel seperti data pendaftaran, data
paket wisatawan dan catatan-catatan yang diperoleh dari CV.Explore Belitung.
3.2.3. Metode Pendekatan dan Pengembangan Sistem
3.2.3.1 Metode Pendekatan Sistem
Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan
metode pendekatan berorientasi objek, metode pendekatan berorientasi objek
adalah kombinasi antara stuktur data dan perilaku sebuah entitas dan memiliki nilai
tertentu yang membedakan entitas tersebut.
Sebuah pemodelan objek dapat menangkap stuktur statis dari sebuah sistem
dengan mendeskripsikan objek dalam sebuah sistem, hubungan antara objek, serta
atribut dan operasi yang adalah sebuah karakteristik setiap kelas dan objek.
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Sebuah model sistem yang berorientasi objek lebih mendekati keadaan nyata,
dan dilengkapi dengan penyajian visual dari sistem yang bermanfaat untuk
berkomunikasi dengan pengguna dan pembuatan dokumentasi struktur dari sebuah
sistem.
3.2.3.2 Metode Pengembangan Sistem
Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah pengembangan
sistem prototype. Prototype merupakan suatu metode pengembangan sistem yang
dalam pengerjaannya dapat lebih cepat dan bertahap sehingga dapat dievalusi oleh
pengguna. Selain itu pengembangan prototype dapat lebih cepat dan mudah,
terutama pada keadaan kebutuhan pemakai sulit untuk diidentifikasi. Berikut ini
adalah proses model prototype, yaitu sebagai berikut:

Gambar 3. 2 Model Prototype
(Sumber: Analisa dan Desain Sistem Informasi [11])
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3.2.3.3 Alat Bantu Analisis dan Perancangan
A. Use case diagram
Usecase diagram atau yang biasanya hanya dikenal sebagai use case adalah
sebuah pemodelan dari sebuah sistem yang telah ada atau akan dibuat yang
menggambarkan sebuah kelakuan (Behavior) dari sistem tersebut. Use case
menggambarkan interaksi antara entitas dengan sistem informasi yang akan dibuat.
Use case digunakan untuk mendeskripsikan secara ringkas siapa yang
menggunakan sistem dan apa saja yang dilakukan entitas tersebut. Diagram Use
case customer gambaran singkat hubungan antara use case, aktor, dan sistem.
Melalui diagram use case dapat diketahui fungsi – fungsi apa saja yang ada pada
system [5]. Nama suatu use case harus didefinisikan semudah mungkin agar dapat
dipahami.
Komponen – komponen yang ada pada use case adalah:
1. Aktor
Merupakan, orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan
sistem yang akan dibuat.
2. Use case
Merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang
saling berinteraksi atau bertukar pesan atar unit maupun aktor.
3. Relasi
Merupakan hubungan yang terjadi pada sistem baik antara aktor maupun
antara use case maupun antara use case dan aktor. Relasi yang digunakan
dalam diagram usecase antara lain:
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a) Assosiation, merupakan relasi yang digunakan untuk menggambarkan
interaksi antara use case dan aktor. Asosiasi juga menggambarkan
berapa banyak objek lain yang yang bisa berinteraksi dengan suatu
objek.
b) Generalization, merupakan relasi yang menggambarkan inheritance
baik aktor maupun use case.
c) Dependency, merupakan relasi yang menggambarkan ketergantungan
antara use case yang satu dengan use case yang lain. Ada dua macam
dependency yaitu include dan exclude. Include menggambarkan
bahwa jalannya suatu use case memicu jalannya use case yang lain.
Sedangkan extends menggambarkan bahwa suatu use case dijalankan
karena ada persyaratan tertentu dari use case lain.
B. Activity diagram
Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan aliran kerja atau
aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Activity diagram menggambarkan
aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dilakukan oleh
sistem.
Komponen yang digunakan pada activity diagram antara lain:
1) Activity atau state: Menunjukan aktivitas yang dilakukan.
2) Initial activity atau initial state: Menunjukan awal aktivitas dimulai.
3) Final activity atau final state: Menunjukan bagian akhir dari aktivitas.
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4) Decision: Digunakan untuk menggambarkan test kondisi untuk
memastikan bahwa control flow atau object flow mengalir kebih ke satu
jalur. Jumlah jalur sesuai yang diinginkan.
5) Merge: berfungsi menggabungkan flow yang dipecah oleh decision.
6) Synchronization: Dibagi menjadi 2 yaitu fork dan join. Fork digunakan
untuk memecah behaviour menjadi activity atau action yang paralel,
sedangkan join untuk menggabungkan activity atau action yang paralel.
7) Swimlanes: memecah activity diagram menjadi baris dan kolom untuk
membagi tanggung jawab objek-objek yang melakukan aktivitas.
8) Transition:

menunjukan

aktivitas

selanjutnya

setelah

aktivitas

sebelumnya.
C. Sequence diagram
Sequence diagram adalah diagram yang menggambarkan kelakuan objek pada
use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan
dan diterima antar objek. Oleh karena itu untuk menggambar sequence diagram
maka harus diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case beserta
metode-metode yang dimiliki kelas yang diintanisasi menjadi objek itu. Banyaknya
sequence diagram yang harus digambar sebanyak use case yang memiliki proses
sendiri atau yang penting semua use case yang telah didefinisikan interaksi jalannya
pesan sudah dicakup pada sequence diagram sehingga semakin banyak use case
yang ada maka sequence diagram yang dibuat semakin banyak.
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D. Class diagram
Class diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi
pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas
memiliki 3 bagian utama yaitu attribute, operation, dan name. kelas-kelas yang ada
pada struktur sistem harus dapat melakukan fungsi-fungsi sesuai dengan kebutuhan
sistem. Susunan struktur kelas yang baik pada diagram kelas sebaiknya memiliki
jenis-jenis kelas berikut:
1. Kelas Main, yaitu kelas yang memiliki fungsi awal dieksekusi ketika sistem
dijalankan.
2. Kelas Interface, kelas yang mendefinisikan dan mengatur tampilan ke
pemakai.
3. Kelas yang diambil dari pendefinisian use case, merupakan kelas yang
menangani fungsi-fungsi yang harus ada dan diambil dari pendefinisan use
case.
4. Kelas Entitas, merupakan kelas yang digunakan untuk memegang atau
membungkus data menjadi sebuah kesatuan yang diambil maupun akan
disimpan ke basis data.
3.2.4. Pengujian Software
Desain dan pengkodean perangkat lunak yang akan dilakukan peneliti yaitu
dengan menggunakan Black Box Testing karena pengujian ini khusus untuk
pengamatan hasil dan mengavaluasi beberapa aspek sistem atau komponen [6],
Pengujian Black Box berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak.
Dengan demikian, pengujian Black Box memungkinkan perekayasa perangkat
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lunak mendapatkan serangkaian kondisi Input yang sepenuhnya menggunakan
semua persyaratan fungsional untuk suatu program.

3.3 Analisis Sistem yang Berjalan
Analisis sistem

yang berjalan ini, bertujuan untuk

mengetahui

bagaimana sistem sedang berjalan. Analisis ini dilakukan dengan analisis yang
berorientasi pada objek-objek yang diperlukan oleh sistem yang dirancang.
dimaksudkan untuk menitik beratkan kepada fungsi sistem yang berjalan
dengan tidak terlalu menitik beratkan kepada alur proses dari sistem.
Selanjutnya dari hasil analisis ini digambarkan dan didokumentasikan dengan
metodologi berorientasi objek melalui diagram seperti use case diagram,
skenario use case dan aktifitas diagram, dan sequence pertimbangan diagram
tersebut ini karena dianggap mewakili secara keseluruhan sistem dan
diharapkan dapat memperjelas sistem yang dibuat untuk user.
Sebelum membuat suatu sistem baru, hendaknya melakukan analisis
terlebih dahulu terhadap sistem yang sedang berjalan saat ini hingga ditemukan
beberapa alur yang harus diperbaiki atau kebutuhan-kebutuhan apa saja yang
diperlukan agar sistem ini dapat berjalan menjadi lebih optimal. Dalam proses
analisis terhadap sistem yang berjalan ini dilakukan analisa pada proses
reservasi paket wisata di CV.Explore Belitung.
3.3.1 Analisis Prosedur yang Berjalan
Sebelum membuat suatu sistem baru, hendaknya melakukan analisis
terlebih dahulu terhadap sistem yang sedang berjalan saat ini hingga ditemukan
beberapa alur yang harus diperbaiki atau kebutuhan-kebutuhan apa saja yang
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diperlukan agar sistem ini dapat berjalan menjadi lebih optimal. Dalam proses
analisis terhadap sistem yang berjalan ini dilakukan Analisa pada proses reservasi
paket wisata di CV.Explore Belitung.
1. Admin mempromosikan pelayanan paket wisata yang di sediakan di media
cetak dan media sosial.
2. Admin memberikan form pendaftran kepada customer.
3. Customer melakukan pendaftaran dengan mengisikan data diri.
4. Customer memilih paket wisata yang telah di sediakan.
5. Customer menentukan waktu keberangkatan.
6. Customer melakukan pembayaran tunai ataupun via transfer.
7. Jika Customer melakukan pembayaran via transfer, maka customer harus
mengirimkan bukti transfer via email atau WhatsApp.
8. Admin menerima bukti transfer dan membuat bukti pembayaran / Invoice
lalu di berikan kepada customer.
9. Admin membuat laporan reservasi paket wisata.
10. Pimpinan mererima laporan reservasi paket wisata.
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3.3.2 Use case Diagram
Use case Diagram yang sedang berjalan pada sistem reservasi paket wisata
di CV.Explore Belitung sebagai berikut:

Gambar 3. 3 Use case Diagram yang berjalan
3.3.2.1 Defenisi aktor dan deskripsinya
Tabel 3. 1 Defenisi Aktor Deskripsinya
No

Aktor

1

Admin

2

Deskripsi
Sebagai pemesan paket wisata

Customer Bertugas untuk melayani customer dan membuat laporan
reservasi paket wisata

3

Pimpinan Bertugas menerima laporan reservasi paket wisata
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3.3.2.2 Defenisi Use case dan deskripsinya
Tabel 3. 2 Defenisi Use case dan deskripsinya
No

Use case

Deskripsi

1.

Pendaftaran

Proses pendaftaran dilakukan oleh customer yang akan
melakukan reservasi paket wisata.
2.

Pemesanan

Proses pemesanan paket wisata yang di lakukan customer.

3.

Pembayaran

Proses pembayaran dilakukan oleh Customer sebagai syarat
untuk melanjutkan reservasi pelayanan paket wisata.
Proses pembuatan laporan dilakukan oleh Admin sebagai
4

Laporan
arsip pelayanan reservasi paket wisata untuk pimpinan.

3.3.3 Skenario Use case
1. Skenario Use case Pendaftaran berjalan
Tabel 3. 3 Skenario Use case Pendaftaran berjalan
Identifikasi
Nomor

1

Nama

Pendaftaran

Deskripsi

Customer melakukan pendaftaran
sebagai syarat untuk melakukan
reservasi paket wisata

Aktor

Customer dan Admin
Skenario Utama

Kondisi Awal

Customer datang ke Kantor
CV.Explore Belitung ataupun
memesan melalui media sosial

Aksi Aktor

Reaksi Sistem
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Identifikasi
1. Customer datang ke Kantor
CV.Explore

Belitung

ataupun

memesan melalui telepon
2. Admin memberikan form
pendaftaran
3. Customer

mengisi

form

pendaftaran
4. Admin mencatat data customer
Kondisi Akhir

Admin mencatat data customer

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

2

Nama

Pemesanan

Deskripsi

proses pemesanan paket wisata

Aktor

Customer dan Admin
Skenario Utama

Kondisi Awal

Customer datang ke Kantor
CV.Explore Belitung ataupun
memesan melalui media sosial

Aksi Aktor
1.

Customer

datang

Reaksi Sistem
ke

Kantor

CV.Explore Belitung untuk melihat
paket wisata atau melalui media sosial
2. Admin memberikan informasi
mengenai pemilihan paket
wisata.
3. Customer memilih paket wisata serta
menentukan waktu keberangkatan.
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Identifikasi
4. Admin mencatat data
pelayanan paket wisata.
Kondisi Akhir

Admin mencatat data pelayanan
paket wisata.

3. Skenario Use case Pembayaran
Tabel 3. 5 Skenario Use case Pembayaran
Identifikasi
Nomor

3

Nama

Pembayaran

Deskripsi

Sebagai

syarat

untuk

melakukan

reservasi paket wisata
Aktor

Customer dan Admin
Skenario Utama

Kondisi Awal

Customer datang ke Kantor CV.Explore
Belitung ataupun memesan melalui
media sosial belum melakukan
pembayaran

Aksi Aktor

Reaksi Sistem
1. Admin membuat tagihan
pembayaran.
2. Admin memberikan tagihan
pembayaran kepada customer

3. Customer melakukan
pembayaran lansung datang
ke kantor atau mengirimkan
bukti transfer
4. Admin menerima pembayaran
atau bukti transfer
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Identifikasi
5. Admin membuat bukti
pembayaran
6. Admin memberikan bukti
pembayaran / invoice
7. Customer menerima

bukti

pemabayaran / invoice
Kondisi Akhir

Mencetak dan membuat bukti
pembayaran

4. Skenario Use case Pembuatan laporan
Tabel 3. 6 Skenario Use case Pembuatan laporan
Identifikasi
Nomor

4

Nama

Laporan

Deskripsi

sebagai bukti transaksi pelayanan
tour dan travel

Aktor

Admin dan Pimpinan
Skenario Utama

Kondisi Awal

Admin menyimpan data customer,
pembayaran dan pelayanan paket
wisata

Aksi Aktor

Reaksi Sistem

1. Admin menyimpan data customer
dan pelayanan paket wisata
2. Admin membuat laporan bulanan
reservasi paket wisata
3. Admin

memberikan

laporan

reservasi paket wisata
4. Pimpinan menerima laporan
reservasi paket wisata
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Identifikasi
Kondisi Akhir

Menghasilkan

resrevasi

paket

wisata
3.3.4 Activity Diagram
1. Activity Diagram Pedaftaran yang Sedang Berjalan

Gambar 3. 4 Activity Diagram Pedaftaran yang Sedang Berjalan

40

2. Activity Diagram Pemesanan yang Sedang Berjalan

Gambar 3. 5 Activity Diagram Paket wisata yang Sedang Berjalan
3. Activity Diagram Pembayaran yang Sedang Berjalan

Gambar 3. 6 Activity Diagram Pembayaran yang Sedang Berjalan
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4. Activity Diagram Pembuatan laporan yang Sedang Berjalan

Gambar 3. 7 Activity Diagram Pembayaran yang Sedang Berjalan
3.3.5 Evaluasi Sistem yang berjalan
Berdasarkan hasil analisis sistem yang berjalan, berikut adalah evaluasi dari
sistem yang berjalan:
Tabel 3. 7 Evaluasi yang Sedang Berjalan
No.
1.

Masalah
Dalam

Solusi

melakukan

kegiatan Membangun sistem informasi berbasis

pelayananya menggunakan sistem website
terkomputerisasi,

namun

sebatas

Aplikasi

sehingga

pengunaan

kurang

optimal,

agar mempermudah

admin

hanya dalam pembuatan laporan tanpa harus

perkantoran menginput

data

pemesanan

setiap

Komputer harinya dan sudah terintegrasi database

serta

dalam sehingga meminimalisir kesalahan yang

pembuatan laporan Pihak admin dapat
harus menginput satu persatu data

menghambat

proses

bisnis
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pemesanan setiap harinya, hal ini perusahaan
menyebabkan
yang

penggunaan

kurang

efektif

serta

mengoptimalkan

waktu penggunaan komputer.
apabila

banyaknya data pemesanan yang
masuk dan ketidakakuratan data yang
dapat mengakibatkan terhambatnya
proses bisnis perusahaan.
2.

Proses pendaftaran dan reservasi Membangun sistem informasi reservasi
paket wisata yang masih dilakukan paket wisata berbasis website agar
dengan cara menghubungi admin pelanggan dapat melakukan transaksi
terlabih

dahulu

pendaftaran

dan

sehingga
reservasi

proses pendaftaran dan pemesanan kapanpun
paket tanpa

harus

menghubungi

pihak

wisata tidak dapat di lakukan kapan CV.Explore Belitung terlebih dahulu
pun.
3.

Penggunaan
Belitung

website

kurang

CV.Explore Membangun sistem informasi reservasi

optimal

karena paket wisata berbasis website yang

hanya berupa media promosi yang menyediakan fitur pemesanan paket
berisikan informasi tentang paket wisata sehingga penggunaan website
wisata,

belum

tersedia

fitur lebih optimal.

pemesanan paket wisata via website
itu sendiri.

