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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Semakin berkembangnya bidang pariwisata di Indonesia membuat semua 

pelaku bisnis travel atau bsisnis wisata untuk membuat suatu sistem yang akan 

mengikuti perkembangan bidang pariwisata yang semakin pesat . Selain bidang 

pariwisata yang berkembang semakin pesat ada juga kemajuan teknologi yang 

berkembang dengan cepat . kebutuhan terhadap suatu informasi menjadi sangat 

penting. Setiap perusahan yang bergerak dibidang travel wisata akan 

memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat sebuah paket wisata dimana harga 

paket wisata tersebut mencakup biaya perjalanan , hotel ataupun fasilitas lainnya. 

Dengan adanya paket wisata tersebut diharapakna kegiaan bisnis yang dilakukan 

perusahaan travel berjalan dengan baik . 

Banyaknya perusahan travel wisata yang menyediakan jasa akan membuat 

sebuah persaingan menjadi nyata , tetapi banyak perusahan travel di Indonesia 

masih belum memanfaatkan teknologi dan masih menggunkan sistem secara 

konvensional dengan melakukan pencatatan manual transaksi pada buku catatan . 

Proses manual ini dapat menimbulkan kekeliruan dalam penulisan data travel 

wisata . Selain masalah dalam pencatatan ada juga masalah dalam pembelian tiket 

karena masih dilakukan secara manual atau konsumen masih harus datang ke 

tempat perusahan travel tersebut . Tiket Elektronik adalah suatu cara untuk 

mendokumentasikan proses penjualan dari aktifitas pelanggan tanpa harus 

mengeluarkan dokumen berharga secara fisik ataupun paper ticket. Jika 

diterjemahkan dalam bahasa indonesia E-ticketing berarti tiket elektronik. 

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan tersebut , penulis berusaha 

unutk membuat sebuah sistem pemesanan tiket travel berbasis web . Sistem ini 

diharapkan dapat mengatasi kebutuhan yang ada agar dapat meningkatkan kinerja 

perusahan travel dalam memberikan pelayanan kepada konsumen ,maka penulis 

mengambil judul “Sistem Informasi Pemesanan Tiket Travel Wisata Berbasis 

Web” yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang proses pemesan tiket 

paket wisata dan pengolahan data. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas , maka permasalahan 

yang dapat dirumuskan adalah bagaimana merancang Sistem Pemesan Tiket 

Travel Wisata Berbasis Web yaitu : 

1. Bagaimana merancang sistem informasi untuk pemesanan tiket travel 

wisata alam ? 

2. Bagaimana bentuk informasi yang akan diberikan oleh perusahaan travel 

penjualan tiket dan layanan pelanggan 

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar Penulisan laporan akhir ini sesuai dengan tujuan dan masalah yang 

diambil tidak meluas , maka permasalahan yang ada akan dibatasi sebagai berikut 

: 

1. Sistem informasi ini merupakan sistem infromasi yang berbasis web. 

2. Tiket yang diberikan ketika memesan berupa tiket elektronik atau e-ticket. 

3. Sistem ini masih menggunakan pembayaran manual atau konfirmasi 

pembayarana secara manual. 

4. Paket travel wisata yang ditawarkan hanya paket travel wisata alam 

 

1.4. Tujuan 

Untuk menerapkan sistem informasi pemesanan tiket travel berbasis web 

guna meningkatkan pelayanan perusahan travel untuk pengolahan data dan 

pembuatan laporan. 

 

1.5. Manfaat 

Manfaat yang didapat dengan adanya penilitian ini yaitu : 

1. Memberikan kemudahan pengguna untuk memesan tiket travel wisata. 

2. Dapat membantu peningkatan kinerja perusahaan dan meningkatkan 

layanan kepada pelanggan. 


