
 

 

1 

 

APLIKASI PEMESANAN TIKET TRAVEL DAN GRAFIK PELANGGAN PERBULAN 

BERBASIS WEB PADA CV.SAM TRAVEL MUARA TEWEH 

Nova Anggraini1, Muhammad Rais Wathani2, Rina Alfah3 
1Teknik Informatika, 55201, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NPM 16630345 

2 Teknik Informatika, 55201, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NIP. 

198410312015041001 
3 Teknik Informatika, 55201, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NIDN. 1105068501 

E-mail: nova.anggraini2511@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Cv.Sam Travel  merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang agen transportasi yang cukup di 

kenal di kota Muara Teweh. Perusahaan ini menyediakan beberapa macam jenis pelayanan, dari 

carteran, perorangan, rombongan dan lain-lain. Cv.Sam Travel  yang ada di Muara Teweh merupakan 

salah satu jenis jasa transportasi darat yang biasa di sebut dengan Travel. 

Dari permasalahan dalam proses pemesanan pada Cv.Sam Travel ini masih menggunakan sistem yang 
manual sehingga data-data tidak terkomputerisasi. Penelitian ini di lakukan untuk membuat dan 

menghasilkan perangkat lunak yang dapat menyelesaikan masalah dalam pemesanan dan penyimpanan 

data secara cepat, tepat dan akurat yang terhubung ke dalam database maka mempermudah pemesanan 

serta merekapitulasi laporan dengan cepat dan kapan saja jika membutuhkan. 

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan pemesanan menghasilkan laporan data yang 

akurat sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih cepat dan tepat. 

 

Kata Kunci :Aplikasi, Cv Sam Travel, Pemesanan , Web 

 

ABSTRACT 

Cv.Sam Travel is a company engaged in the transportation agency sector which is well known in the 

city of Muara Teweh. This company provides several types of services, from charter, individual, 

group and others. Cv.Sam Travel in Muara Teweh is one type of land transportation service 

commonly referred to as Travel. 

From the problems in the ordering process on Cv.Sam Travel, it still uses a manual system so that the 

data is not computerized. This research was conducted to create and produce software that can solve 

problems in ordering and storing data quickly, precisely and accurately which is connected to the 

database, making it easier to order and recapitulate reports quickly and anytime if needed. 

With this application, it is hoped that it can facilitate ordering to produce accurate data reports so 

that it can produce faster and more precise performance. 
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PENDAHULUAN 

Ada beberapa bisnis yang di jalankan untuk menghasilkan uang , salah satunya yaitu Bisnis 

Travel merupakan salah satu usaha yang memerlukan pelayanan lebih baik dan respon yang cepat 

terhadap konsumen. Sehingga usaha ini memerlukan suatu teknologi yang lebih baik untuk melakukan 

pelayanan terutama pada pemesanan Travel. 

Sebuah bisnis Travel juga harus memiliki strategi yang baik dalam menjaga kesetiaan 

pelanggannya. Salah satu contoh strateginya yaitu dapat melalui pelayanan, dengan memberikan 

layanan yang dapat di akses pelanggan melalui internet/website. 

Perkembangan teknologi saat ini telah membawa perubahan yang sangat besar bagi manusia, 

terutama bagi perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnis tidak terlepas dari perkembangan dan 

kemajuan teknologi. 

Dengan adanya bantuan computer yang semakin pesat, tentu sangat membantu pihak perusahaan dalam 

menghadapi persaingan, terutama dalam menyampaikan informasi kepada banyak orang, agar bisnis 

yang dijalankan dapat di kenal oleh banyak orang dan dapat di terima di kalangan masyarakat luas, 

sehingga dapat meningkatkan hasil penjualan. 

Kemajuan teknologi khususnya web saat ini dapat menjadikan persaingan dunia bisnis menjadi 

semakin meningkat. Dalam dunia bisnis terdapat banyak perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan 

jasa transportasi darat di antaranya adalah Cv.Sam Travel yang ada di Muara Teweh.  

Cv.Sam Travel  merupakan agen transportasi yang cukup di kenal di kota Muara Teweh. 

Perusahaan ini menyediakan beberapa macam jenis pelayanan, dari carteran, perorangan, rombongan 

dan lain-lain. 

Cv.Sam Travel  yang ada di Muara Teweh merupakan salah satu jenis jasa transportasi darat 

yang biasa di sebut dengan Travel. Berdasarkan hasil wawancara, Cv.Sam Travel  memiliki beberapa 

kantor cabang di beberapa tempat yaitu Muara Teweh, Puruk Cahu, Palangkaraya dan Banjarmasin 

Cv.Sam Travel  melayani rute dari Muara Teweh ke Banjarmasin, Puruk Cahu, Palangka Raya, Sampit, 

Lamandau, Kapuas dan Pangkalanbun.  

Proses pelayanan Cv.Sam Travel  masih menggunakan cara yang manual terutama dalam proses 

pemesanan tiket. Dimana konsumen atau pelanggan harus menghubungi pihak travel melalui telepon 

atau dengan datang langsung ke loket untuk memesan tiket, kemudian admin menulis data pelanggan 

yang nantinya akan di jemput. Cara tersebut dinilai kurang efisien karena konsumen tidak bisa  

mendapatkan informasi maupun memesan tiket tanpa harus menelpon pihak travel atau datang ke loket. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam mengerjakan penelitian ini dengan cara metode 

pnegumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan segala informasi data dan metode 

pengembangan perangkat lunak (metode waterfall). Adapun hal yang dilakukan sebagai berikut :  

A. Metode pengumpulan data 

 Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara studi pustaka yang 

merupakan rancangan penelitian yang mengkombinasikan antara pencarian literature dan survei 

berdasarkan pengalaman atau studi kasus dimana peneliti berusaha mengidentifikasi variabel-variabel 

penting dan hubungan antar variable tersebut dalam suatu permasalahan tertentu. Studi lapangan yang 

dilakukan bisa mencakup : 

1. Observasi 
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Yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan  pengamatan  langsung pada objek yang 

diteliti, pada kasus ini penelitian dilakukan pada Cv.Sam Travel  yang di teliti berupa cara 
pemesanan travel yang masih manual yaitu masih dengan cara datang langsung ke loket.   

2. Wawancara 

Dilakukan tanya jawab langsung dengan pihak travel yaitu kepada seluruh karyawan pada Cv.Sam 

Travel  untuk mencari informasi mendapatkan kelengkapan data yang lebih terperinci. 

3. Studi Pustaka 

Studi Pustaka yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi yang di perlukan untuk membuat 

Aplikasi Pemesanan Tiket Travel Dan Grafik Pelanggan Perbulan Berbasis Web Pada Cv.Sam 
Travel Muara Teweh adalah berupa cara memesan tiket travel serta jurnal perbulan pelanggan. 

B. Analisis Sistem 

 Menguraikan suatu sistem informasi yang sudah utuh atau komplit  ke  dalam bagian 
komponennya yang lebih kecil atau spesifik dengan tujuan mengevaluasi, mempelajari dan  

mengidentifikasi  hambatan,  maupun permasalahan yang terjadi pada sistem sehingga dapat dilakukan 

perbaikan atau pengembangan kedepan yang lebihbaik. 

C. Perancangan Sistem 

 Adalah merancang atau mendesain suatu sistem yang baik, yang isinya adalah angkah-langkah 
operasi dalam proses pengolahan data dan prosedur untuk mendukung operasi sistem. Dalam 

perancangan sistem dibagi menjadi beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut: 

1. Model 

Model yang digunakan pada tahap perancangan ini adalah use case diagram, activity diagram, 
class diagram dan sequence diagram.. 

2. Data Base 

Pembuatan rancangan database dibuat tabel-tabel beserta relasi yang akan dikelola dan digunakan 

dalam menjalankan Aplikasi Pemesanan Tiket Travel Dan Grafik Pelanggan Perbulan Berbasis 
Web Pada Cv.Sam Travel Muara Teweh. Aplikasi database yang digunakan dalam Skripsi ini 

adalah MySQL, dan file database nya adalah “travel”. 

 

3. Antarmuka 

Perancangan ini lebih dekat dengan perancangan antar muka (user interface) sesuai dengan tujuan 

dan kebutuhannya yang terdiri  dari  rancangan  antarmuka masukan sistem (input) dan antarmuka 
luaran sistem(output). 

D. Pembuatan Aplikasi 

 Dibentuk menggunakan bahasa pemrograman berbasis website HTML, Php, CSS dan MySQL 

serta menggunakan Web Server berupa Appache. 

E. Pengujian Sistem 

 Metode yang digunakan dalam melakukan pengujian adalah pengujian black-box. Metode ini 

adalah pengujian terhadap validasi inputan yang diolah oleh suatu unit dan memfokuskan pada 

fungsionalisme dari perangkat lunak. 
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ANALISIS DAN SISTEM 

Analisa merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mempelajari serta apa analisa sistem 
ditemukan masalah yang mungkin akan mempengaruhi kinerja sistem. Untuk pemesanan travel, 

penumpang masih harus menelpon pihak travel terlebih dahulu ataupun datang langsung ke loket 

Cv.Sam Travel  , penumpang. Pegawai memberikan informasi mengenai jadwal keberangkatan tanggal 
dan waktu keberangkatan. 

Kemudian pelanggan diminta untuk memilih tempat duduk yang diinginkan sesuai dengan tempat 

duduk yang telah tersedia. Setelah itu, pegawai akan melakukan verifikasi ulang mengenai tanggal dan 

waktu pemberangkatan, nama penumpang, alamat, dan nomor telepon untuk memastikan tidak ada 

kesalahan. 

Perancangan sistem adalah merancang atau mendesain sistem yang baik, isinya adalah langkah-

langkah operasi dalam pengolahan data dan prosedur untuk operasi sistem. Kegiatan yang dilakukan 

pada tahap ini yaitu merancang atau mendesain sistem yang baik, mendesain pemodelan sistem yang 

baik, mengenali dan mendefnisikan masalah pembuatan sistem ini. 

 

PEMBAHASAN 

Tampilan aplikasi tersebut adalah antarmuka masukkan sistem dan keluaran sistem, diantaranya 

sebagai berikut : 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1.  Tampilan awal 

Form ini merupakan tampilan awal yang siapa saja bisa mengakses tanpa harus login. Pada 

tampilan awal ini ada visi dan misi travel 

 

Gambar 4. 1 Tampilan awal 
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2. Tampilan Dashboard 

Form ini berupa menu menu. 

 

Gambar 4. 2 Tampilan Dashboard 

3. Tampilan Data Halaman Pemesan 

Form ini di gunakan untuk mengisi data pemesan travel. 

 

Gambar 4. 3 Tampilan Halaman Pemesan 
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4. Tampilan Halaman Data Angkutan 

Form ini di gunakan untuk mengisi data mobil angkutan. 

 

Gambar 4. 4 Tampilan Halaman Data Angkutan 

5. Tampilan Halaman Data Pegawai 

Form ini di gunakan untuk mengisi data pegawai dan driver. 

 

Gambar 4. 5 Tampilan Halaman Data Pegawai 
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6. Tampilan Halaman Data Jadwal Keberangkatan 

Form ini di gunakan untuk mengisi data jadwal keberangkatan travel. 

 

Gambar 4. 6 Data Jadwal Keberangkatan 

 

7. Tampilan Halaman Data Pemesanan 

Form ini di gunakan untuk pemesanan travel yang sudah melakukan pembayaran. 

 

Gambar 4. 7 Halaman Data Pemesanan 
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8. Tampilan Halaman Daftar Keberangkatan 

Form ini di gunakan untuk mengisi daftar keberangkatan. 

 

Gambar 4. 8 Halaman Daftar Keberangkatan 

9. Tampilan Halaman Antrian 

Form ini untuk orang yang sudah memesan travel tapi belum mendapatkan tempat. 

 

Gambar 4. 9 Halaman Antrian 
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10. Tampilan Grafik 

Grafik ini yaitu grafik jumlah pemesanan perbulan. 

 

Gambar 4. 10 Grafik 

11. Tiket Travel 

Ini adalah tiket travel yang di gunakan untuk keberangkatan. 

 

Gambar 4. 11 Tiket Travel 
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Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Laporan Data Pemesan 

Laporan ini berupa data-data orang yang sudah memesan travel. 

 

Gambar 4. 12 Laporan Data Pemesan 
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2. Laporan Data Angkutan 

Laporan ini berupa data-data mobil angkutan yang nanti akan di gunakan oleh penumpang 

dan driver. 

 

Gambar 4. 13 Laporan Data Angkutan 
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3. Laporan Pegawai dan driver 

Laporan ini berupa data-data tentang pegawai dan driver travel 

 

 

Gambar 4. 14 Laporan Pegawai dan Driver 
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4. Laporan Daftar Jadwal Keberangkatan 

Laporan ini berisi data-data tentang jadwal keberangkatan travel. 

 

Gambar 4. 15 Laporan Daftar Jadwal Keberangkatan 
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5. Laporan Daftar Pemesanan 

Laporan ini berisi tentang data-data yang telah memesan travel dan telah melakukan 

pembayaran dan siap untuk berangkat. 

 

Gambar 4. 16 Laporan Daftar Pemesanan 
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6. Laporan Daftar Keberangkatan 

Laporan ini berisi data tentang daftar keberangkatan travel. 

 

Gambar 4. 17 Laporan Daftar Keberangkatan 
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7. Laporan Daftar Antrian 

Laporan ini berisi data-data yang belum dapat tempat  untuk berangkat. 

 

Gambar 4. 18 Laporan Antrian 
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PENGUJIAN 

Pengujian ini dilakukan untuk menemukan ketidaksesuaian dari sistem  yang diharapkan, 

seperti pada proses pemasukan, perubahan  dan  penghapusan  data dengan memasukkan data 

yang didapatkan dari pemesan  di  Cv.Sam Travel. Pengujian secara blackbox dilakukan sebagai 

berikut: 

1. Pengujian halaman login 

Tabel 4. 1 Pengujian Halaman Login 

No Pengujian Harapan Jenis 

Pengujian 

Keterangan 

1 Input username dan 

password,kemudian klik 

tombol login 

Berhasil masuk ke 

dalam sistem 

Blackbox Berhasil 

2 Input username dan 

passeord yang salah dan 

klik tombol login 

Gagal masuk ke 

dalam sistem  

Blackbox Berhasil 

 

2. Pengujian halaman Pemesan 

Tabel 4. 2 Pengujian Halaman Pemesan 

No Pengujian Harapan Jenis 

Pengujian 

Keterangan 

1 Input data pemesan dan 

klik simpan 

Berhasil menyimpan 

ke database 

Blackbox Berhasil 

2 Ubah data pemesan Data Pemesan 

berhasil di ubah 

Blackbox Berhasil 

3 Klik tombol hapus Muncul konfirmasi 

penghapusan, 

kemudian data 

pemesan akan 

terhapus dari 

database 

Blackbox Berhasil  

 



 

 

18 

 

3. Pengujian halaman data pegawai dan driver 

 
Tabel 4. 3 Pengujian Halaman Pegawai 

No Pengujian Harapan Jenis 

Pengujian 

Keterangan 

1 Input data pegawai dan 

driver dan klik simpan 

Berhasil menyimpan 

ke database 

Blackbox Berhasil 

2 Ubah data pegawai dan 

driver 

Data dalam berhasil 

di ubah 

Blackbox Berhasil 

3 Klik tombol hapus Muncul konfirmasi 

penghapusan, 

kemudian data 

pegawai dan driver 

berhasil di hapus 

Blackbox Berhasil 

 

4. Pengujian halaman data mobil 

 
Tabel 4. 4 Pengujian Halaman Data Mobil 

No Pengujian Harapan Jenis 

Pengujian 

Keterangan 

1 Input data mobil 

angkutan 

Berhasil menyimpan 

ke database 

Blackbox Berhasil 

2 Ubah data mobil 

angkutan 

Data berhasil di ubah Blackbox Berhasil 

3 Klik tombol hapus Muncul konfirmasi 

penghapusan, 

kemudian data 

mobil angkutan 

akan terhapus dari 

database 

Blackbox  Berhasil 
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5. Pengujian halaman jadwal keberangkatan 

Tabel 4. 5 Pengujian Jadwal Keberangkatan 

No Pengujian Harapan Jenis 

Pengujian 

Keterangan 

1 Input data jadwal 

keberangkatan 

Berhasil menyimpan 

ke database 

Blackbox Berhasil 

2 Ubah data jadwal 

keberangkatan 

Data jadwal 

keberangkatan 

berhasil di ubah  

Blackbox Berhasil 

3 Klik tombol hapus Muncul konfirmasi 

penghapusan, 

kemudian data 

jadwal 

keberagnkatan 

akan terhapus dari 

database 

Blackbox Berhasil 

 

6. Pengujian halaman pemesanan 

Tabel 4. 6 Pengujian Halaman Pemesanan 

No Pengujian Harapan Jenis 

Pengujian 

Keterangan 

1 Input data pemesanan 

dan klik simpan 

Berhasil menyimpan 

ke database 

Blackbox Berhasil 

2 Ubah data pemesanan Data pemesanan 

berhasil di ubah  

Blackbox Berhasil 

3 Klik tombol hapus Muncul konfirmasi 

penghapusan, 

kemudian data 

pemesanan akan 

terhapus dari 

database 

Blackbox Berhasil  
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7. Pengujian halaman daftar antrian 

Tabel 4. 7 Pengujian Halaman Antrian 

No Pengujian Harapan Jenis 

Pengujian 

Keterangan 

1 Input data antrian dan 

klik simpan 

Berhasil menyimpan 

ke database 

Blackbox Berhasil 

2 Ubah data antrian Data Pemesan  Blackbox Berhasil 

3 Klik tombol hapus Muncul konfirmasi 

penghapusan, 

kemudian data 

antrian akan 

terhapus dari 

database 

Blackbox  Berhasil  

 

8. Pengujian halaman grafik pelanggan perbulan 

Tabel 4. 8 Pengujian Halaman Grafik 

No Pengujian Harapan Jenis 

Pengujian 

Keterangan 

1 Grafik perbulan muncul Grafik berhasil Blackbox Berhasil 

 

 

 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Setelah melewati beberapa tahapan yaitu analisis sistem, desain, perancangan, pengujian dan 

implementasi maka dapat diambil kesimpulan bahwa Aplikasi Pemesanan Tiket Travel dan Grafik 

Pelanggan Perbulan Berbasis Web Pada Cv.Sam Travel Muara Teweh dapat memudahkan untuk 

melakukan proses pemesanan travel secara online tanpa harus datang ke loket travel, memudahkan 

dalam penginputan data, pencarian data, sehingga data akan menjadi lebih valid dan dapat mengurangi 

kesalahan. Serta dari laporan bisa langsung di cetak dengan baik. 

2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, dapat diajukan saran untuk pengembangan 



 

 

21 

 

sistem lebih lanjut antara lain: 

1. Aplikasi Pemesanan Tiket Travel dan Grafik Pelanggan Perbulan Berbasis Web Pada 
Cv.Sam Travel Muara Teweh perlu pemgembangan lagi menjadi sistem aplikasi Android 

yang dapat memudahkan pemesan dalam mengakses Aplikasi  tersebut 

2. Pada penelitian selanjutnya pengembangan desain atau program yang lebih baik lagi. 

3. Aplikasi ini dapat ditambahkan fitur untuk melakukan pembelian tiket  secaraonline. 
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