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ABSTRAK 

 

 Internet hadir sebagai sarana pemasaran bagi kalangan pebisnis dengan 

jangkauan pengguna yang luas, sehingga internet dapat dimanfaatkan sebagai 

media promosi akan suatu barang atau jasa. Salah satu contoh dari pemanfaatan 

adanya internet adalah penawaran jasa yang dilakukan oleh sebuah travel agency 

yang ingin mencakup wisatawan baik lokal maupun international untuk 

menggunakan jasa pada agencynya. 

 Dengan mendaftarkan situsnya pada sebuah hosting di internet, maka 

setiap halaman dapat diload melalui teknologi jaringan network global dan dapat 

dijalankan sesuai dengan proses bisnis yang dirancang sehingga baik pemilik situs 

(pihak travel Agency) maupun Member situs (wisatawan) dapat mengambil 

manfaat dari situs tersebut.  

 Situs travel agency yang menawarkan kelebihan melalui paket-paket 

yang ditawarkan merupakan strategi bisnis untuk semakin menarik minat 

wisatawan menggunakan jasa mereka. Misalnya saja paket backpacker dimana 

seorang member diperbolehkan merancang sendiri paket liburan mereka sesuai 

dengan budjet yang mereka miliki. Ini akan semakin membuat bisnis wisata 

menggeliat. 

 

Kata kunci :  Panduan Wisata, Travel Agency, Backpacker. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata merupakan industri yang terus berkembang di dunia. sejak lama 

pariwisata bagi negara maju telah merupakan bagian dari kebutuhan hidup. 

Kegiatan kepariwisataan bahkan sudah merupakan suatu aktivitas dan permintaan 

yang wajar. Dengan berkembangnya waktu, kini kegiatan berwisata sudah bukan 

merupakan hal yang mahal lagi. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk 

berwisata. Salah satu cara adalah dengan ”backpacking”. 

 Backpacking adalah suatu istilah yang digunakan untuk mencerminkan 

sebuah bentuk dari perjalanan berwisata dengan biaya murah (wikipedia). Orang 

yang melakukan perjalanan dengan cara ini biasa disebut dengan backpackers. 

Berikut ada beberapa definisi mengenai backpacker : 

 ”A backpacker is a traveller who spent one night or more in 

backpacker/hostel accomodation.” (Bureau Of Tourism Statistic Australia 2002) 

 They are often traveller with their own imineraries, who drive themselves 

or use public transport, stay in variety of accomodation, have few preplned or 

pre-purchased trip feature. They visit for longer but with lower daily expanditure, 
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and ”tend to visit many different parts of the country off the main tourist track” 

(hamilton 1998 from markward 2008) 

Jadi bisa dikatakan bahwa para backpacker adalah para wisatawan 

berbudget ketat dan suka berpetualang serta mementingkan privasi mereka ketika 

berpergian. Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat, dan 

banyaknya website-website menarik,yang bisa di akses dan menjadi salah satu 

tempat untuk promosi dan ruang publikasi bagi para pelaku bisnis, salah satunya 

travel agency. 

 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Adapun perumusan masalah dari sistem ini adalah : 

a. Bagaimana agar aplikasi ini dapat memberikan informasi yang lengkap 

mengenai paket liburan, biaya, hotel, alat transportasi dan sebagainya 

sehingga informasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang 

paket pariwisata itu sendiri serta dapat menarik minat wisatawan 

b. Bagaimana agar aplikasi ini dapat memberikan panduan biaya sesuai 

dengan tujuan wisata yang di rancang sendiri. 
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1.3 Batasan Masalah 

a. Situs Travel Agency ini bukan situs jejaring sosial. 

b. Situs ini hanya memberikan informasi perjalanan dan membantu 

backpacker untuk menyewa tempat yang diinginkan. 

c. Ruang lingkup wisata,hanya beberapa tempat pariwisata di Surabaya dan 

banyuwangi. 

d. Bahasa yang digunakan dalam situs adalah bahasa Indonesia. 

e. Dalam satu paket wisata hanya ada satu kota tujuan dengan banyak lokasi 

wisata. 

 

1.4 Tujuan 

Tugas akhir ini bertujuan untuk membuat sebuah aplikasi berupa situs 

travel agent yang dapat diakses melalui PC (Personal Computer) dan dapat 

memberikan panduan wisata yang sesuai dengan budget yang ada. 

 

1.5 Manfaat 

Dengan adanya Aplikasi Panduan Wisata Pada Travel Agency bagi 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : 
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



4 
 

Backpacker ini, maka diharapkan akan dapat mempermudah para Backpacker 

mempersiapkan liburan serta memperhitungkannya sesuai budget yang ada. 

1.6 Metodologi 

Langkah-langkah pembuatan tugas akhir ini menggunakan metodologi 

antara lain : 

a. Studi literatur 

Dilakukan studi literatur atau tinjauan pustaka tentang konsep dan teori dasar 

bisnis travel agency. 

b. Pengumpulan data 

Melakukan proses pencarian data-data penunjang mengenai bagaimana 

sebuah travel agency melakukan promosi dan bagaimana aplikasi dapat 

memberikan panduan wisata yang menarik minat para backpacker. 

c. Perencanaan sistem 

Perencanaan pembuatan sistem meliputi perencanaan aplikasi dalam 

menampilkan halaman utama yang menarik, proses pendaftaran sehingga 

menjadi anggota dalam situs, proses merancang paket wisata dan bagaimana 

proses bisnis terjadi secara timbal balik. 

d. Pembuatan sistem 
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Pembuatan aplikasi yang berupa perangkat lunak (software) meliputi 

pembuatan antara muka dalam desain situs, pembuatan database yang 

terintegrasi dengan script PHP  memanfaatkan teknologi Xampp dan MySql. 

e. Uji coba system 

Pengujian sistem yang telah dibuat dengan menggunakan komputer secara 

langsung pada aplikasi yang telah disesuaikan konfigurasi sistemnya. 

f. Perbaikan aplikasi 

Setelah sistem diuji coba dan terjadi beberapa kekurangan/kelemahan, maka 

perlu diperbaiki atau dilakukan proses editing lagi kesalahan yang ada 

sehingga sistem yang dibuat lebih bersifat valid hasilnya. 

g. Analisa 

Dari pengujian sistem dan perbaikan aplikasi maka akan dibuat analisa 

sistemnya, apakah aplikasi telah bekerja sesuai dengan yang direncanakan. 

h. Kesimpulan 

Dibuat kesimpulan dari pengujian sistem tugas akhir dengan membandingkan 

apakah hasilnya seperti yang diharapkan pada tujuan tugas akhir sebelumnya. 
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1.7 Sistematika Pembahasan 

Penulisan tugas akhir terdiri atas lima bab dengan sistematika sebagai 

berikut :  

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang 

masalah, permasalahan dengan batasan-batasan masalah yang 

digunakan, tujuan, metodologi serta sistematika penulisan tugas 

akhir ini. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi dasar-dasar teoritis tentang proses bisnis travel 

agency dan penggunaan script HTML sebagai bahasa 

pemrograman yang terintegrasi dengan PHP serta XAMPP dam 

Mysql sebagai teknologi yang digunakan dalam pembuatan 

tugas akhir ini. 

BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang perancangan umum maupun uraian 

lebih lanjut mengenai perancangan sistem dalam pembuatan 

perangkat lunak. Uraian perancangan sistem ini meliputi 
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perancangan data mengenai data input dan output sistem, 

perancangan proses mengenai bagaimana sistem akan bekerja 

dengan proses-proses tertentu, ataupun perancangan antar muka 

dalam desain.  

BAB IV  IMPLEMENTASI 

Bab ini menjelaskan tentang hsil dari sitem yang telah dibuat. 

BAB V  UJI COBA DAN EVALUASI 

Bab ini menjelaskan tentang pengujian sistem secara umum 

maupun terperinci. Pengujian sistem secara umum akan 

membahas mengenai lingkungan uji coba untuk menggunakan 

sistem ini. Selanjutnya secara lebih terperinci dijelaskan dalam 

pengujian sistem meliputi scenario pengujian beserta 

langkah-langkah dalam uji coba sistem. Dari seluruh hasil uji 

coba tersebut, kemudian dianalisa kembali apakah telah sesuai 

dengan tujuan pembuatan bab I. 

BAB VI  PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan yang telah didapatkan dari hasil uji coba 

sistem dan analisanya mengenai keterkaitan dengan tujuan 
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pembuatan sistem, dan selanjutnya akan dikemukakan 

saran-saran mengenai penggunaan sistem serta bahan masukan 

dari penulis bagi rencana pengembangan tugas akhir untuk masa 

yang akan datang. 
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