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Abstrak 

Tujuan penelitian ini  untuk melakukan analisis dan merancang sebuah sistem informasi tour 
and travel perjalanan ibadah haji dan umrah berbasis website pada PT. Zulian Kamasaindo Palembang, 
sehingga dapat mempermudah bagi calon jamaah dalam memperoleh informasi ibadah haji dan umrah. 
Permasalahan pada PT. Zulian Kamasaindo adalah tidak adanya layanan interaktif bagi calon jamaah 
haji dan umrah dalam melakukan pendaftaran berbasis website selain datang langsung ke perusahaan. 
Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya PT. Zulian Kamasaindo saat ini sudah menggunakan sistem 
untuk pengolahan data informasi perusahaan berupa microsoft excel tetapi belum menggunakan sistem 
informasi berbasis website. Metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah 
metodologi Iterasi. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebuah sistem informasi berbasis 
website pada PT. Zulian Kamasaindo menggunakan PHP dan MySQL. Dengan adanya sistem ini mampu 
mengatasi masalah-masalah yang ada dan meningkatkan kualitas layanan terhadap jamaah dalam 
pendaftaran haji dan umrah di PT. Zulian Kamasaindo. 

 
Kata kunci : Tour dan Travel, Haji/Umroh, Berbasis Website, PHP dan MySQL 
 

Abstract 
The purpose of this study is to analyze and design a tour and travel information systems for Hajj 

and Umrah based website on the PT Zulian Kamasaindo Palembang, then for it can make easy for the 
pilgrims in obtaining Hajj and Umrah informations. The problems that happened at PT. Zulian 
Kamasaindo such as there is no interactive services for Hajj and Umrah pilgrims in making registration, 
unless they have to come directly to the company. In carrying out the business activities, PT. Zulian 
Kamasaindo has been using a data processing system with Microsoft Excel but not they have not yet used 
web-based information systems. The methodology used in this system development is iteractive 
methodology.  The results of this study is a web based information system for PT. Zulian Kamasaindo 
using PHP and MySQL. This system is expected to enable in overcoming the problems and improving the 
service quality for the pilgrims in Hajj and Umrah registrations on  PT. ZULIAN KAMASAINDO. 
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1. PENDAHULUAN 
 

Seiring perkembangan zaman, dunia teknologi informasi pun ikut berkembang. 
Penggunaan teknologi secara tepat dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi 
perusahaan. Kebutuhan akan informasi yang cepat, akurat dan relevan saat ini telah menjadi 
suatu kebutuhan pokok. Dengan berkembangnya teknologi informasi secara tidak langsung juga 
mempengaruhi kualitas dari informasi yang diberikan. Melalui sistem yang terkomputerisasi, 
informasi yang dihasilkan menjadi lebih baik karena data tersusun dengan rapi dan terstruktur 
serta tersimpan dengan aman di dalam database. Oleh karena itu kebutuhan akan suatu sistem 
informasi yang dapat menunjang proses bisnis perusahaan sangat diperlukan guna membantu 
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dalam pengambilan keputusan atau sebagai bahan masukan kembali bagi perkembangan 
perusahaan tersebut. 

Untuk menerapkan suatu sistem informasi perlu dukungan dari beberapa aspek 
seperti perangkat keras dan perangkat lunak, data, manusia dan organisasi yang semuanya 
berkaitan satu dengan lainnya. Beberapa aspek tersebut harus memiliki hubungan keterikatan 
yang kuat agar dapat menjadi suatu sistem informasi yang utuh dan terintegrasi. Dengan begitu 
informasi yang dihasilkan menjadi lebih baik dan berkualitas. 

 PT. ZULIAN KAMASAINDO merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
tour and travel perjalanan keberangkatan haji dan umrah haji dan umrah bagi calon jamaah. 
Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya PT. ZULIAN KAMASAINDO saat ini sudah 
menggunakan sistem untuk pengolahan data informasi perusahaan berupa microsoft excel tetapi 
belum menggunakan sistem informasi berbasis website. Permasalahan yang ada pada sistem 
perusahaan saat ini adalah sulitnya calon jamaah haji dan umrah mendapatkan informasi 
persyaratan berkas yang diperlukan untuk keberangkatan kegiatan ibadah haji dan umrah, calon 
jamaah haji dan umrah sulit untuk mendaftar karena harus terlebih dahulu datang ke perusahaan, 
serta perusahaan sulit untuk memperomosikan lembaganya agar diketahui oleh calon jamaah.  

 Oleh karena itu peneliti merancang sebuah sistem informasi tour and travel 
perjalanan ibadah haji dan umrah berbasis website pada PT. ZULIAN KAMASAINDO dengan 
judul “SISTEM INFORMASI TOUR AND TRAVEL PERJALANAN IBADAH HAJI DAN 
UMRAH BERBASIS WEBSITE PADA PT. ZULIAN KAMASAINDO PALEMBANG”. 

 
1.1 Landasan Teori 

1.1.1 Sistem Informasi 
Sistem Informasi merupakan pengaturan orang, data, proses, dan 

information technology (IT)/ teknologi informasi yang berinteraksi untuk 
mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan sebagai output 
informasi yang diperlukan untuk mendukung sebuah organisasi. 

Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas 
orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. 
Sistem informasi yang sering digunakan biasanya merujuk kepada interaksi antara 
orang, proses algoritma, data, dan teknologi.[1] 

1.1.2  Teknologi Informasi 

Teknologi Informasi merupakan istilah yang menggambarkan kombinasi 
teknologi komputer (perangkat keras dan lunak) dengan teknologi komunikasi 
(jaringan, data, gambar, dan suara)  

Teknologi Informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan 
tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknlogi informasi bukan hanya 
komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan 
peranti genggam modern (misalnya ponsel). [1] 

1.1.3 Analisis Sistem 
Analisis sistem adalah sebuah teknik pemecahan masalah yang menguraikan 

sebuah sistem menjadi bagian-bagian kompenen dengan tujuan mempelajari 
seberapa bagus bagian-bagian kompenen tersebut bekerja dan berinterkasi untuk 
meraih tujuan mereka. [1] 

Tahap analisis merupakan tahap yang kritis dan sangat penting, karena 
kesalahan pada tahap ini, juga akan menyebabkan kesalahan pada tahap selanjutnya. 
Pada tahap ini analisis sistem terdapat langkah-langkah dasar yang harus dilakukan 
oleh analisis sistem, yaitu sebagai berikut : 
a. Identify yaitu mengidentifikasi masalah yang terjadi 
b. Understand yaitu memahami kerja dari sistem yang ada 
c. Analyze yaitu menganalisis sistem 
d. Report yaitu membuat laporan hasil analisis 



IJCCS ISSN: 1978-1520  
 

Title of manuscript is short and clear, implies research results (First Author) 

3

1.1.4 Analisis Permasalahan 
Permasalahan merupakan hal yang harus dipecahkan, sehingga diperlukan 

cara yang baik dalam menganalisis permasalahan sehingga menemukan solusi 
pemecahan yang baik. 

Dalam menganalisis permasalahan penulis menggunakan kerangka PIECES 
untuk mengkoreksi atau memperbaiki sistem yang dirancang. Daftar lengkap dan 
kerangka pemecahan masalah PIECES dibuat untuk mengidentifikasi 
masalah,kesempatan, dan perintah. 
Berikut adalah kerangka PIECES [1]: 
1. Performance 

Kebutuhan untuk mengkoreksi atau memperbaiki performance/performa  
2. Information 

Kebutuhan untuk mengkoreksi atau memperbaiki information/ informasi (data-
data) 

3. Economic 
Kebutuhan untuk mengkoreksi atau memperbaiki ekonomi, mengendalikan 
biaya, atau meningkatkan keuntungan : 

4. Control 
Kebutuhan untuk mengkoreksi atau memperbaiki kontrol atau keamanan 

5. Efficiency 
Kebutuhan untuk mengkoreksi atau memperbaiki efficiency/ efisiensi orang dan 
proses 

6. Service 
Kebutuhan untuk mengkoreksi atau memperbaiki layanan ke pelanggan, 
pemasok, rekan kerja, karyawan, dan lain-lain. 

      1.1.5  Antarmuka Pengguna 
 
 

Antarmuka Pengguna merupakan tampilan dimana pengguna berinteraksi dengan 
sistem. Tujuan dari antarmuka pengguna adalah untuk memungkinkan pengguna 
menjalankan setiap tugas dalam kebutuhan pengguna (user requirement). Jadi 
dalam membangun sebuah antarmuka pengguna harus berdasar pada kebutuhan 
pengguna [2] 

   1.1.6 Bagan Alir (Flowchart) 
Bagan alir (flowchart) adalah bagan (chart) yang menunjukkan alir (flow) di dalam 
program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir digunakan terutama untuk 
alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. [3]. 

1.1.7  Website 
World Wide Web (WWW) atau biasa disebut dengan web merupakan salah 
satu sumber daya internet yang berkembang pesat. Saat ini, informasi web 
didistribusikan melalui pendekatan hyperlink, yang memungkinkan suatu 
teks, gambar, ataupun objek yang lain menjadi acuan untuk membuka 
halaman-halaman web yang lain. Dengan pendekatan hyperlink ini, 
seseorang dapat memperoleh informasi dengan meloncat dari suatu halaman 
ke halaman lain.[4]  

 
 

2. METODE PENELITIAN 
 

Metodologi yang akan digunakan yaitu metodologi iterasi adalah proses pengembangan 
berulang (itterative) memerlukan analisis, desain, dan implementasi karena penting 
untuk pengembangan sistem. Adapun beberapa tahapan  didalam metode ini sebagai 
berikut : 
 



  ISSN: 1978-1520 

IJCCS Vol. x, No. x,  July201x :  first_page–end_page 

4

1. Fase Perencanaan 
Pada fase ini dilakukan pengumpulan kebutuhan pada level sistem yaitu kebutuhan 
perangkat keras, kebutuhan perangkat lunak, orang dan basis data. Pengumpulan 
kebutuhan ini penting dilakukan orang karena sistem informasi perangkat lunak yang 
akan dibangun merupakan bagian dari sistem komputer. 
2. Fase Analisis Kebutuhan 
Pada fase ini dilakukan pengumpulan kebutuhan untuk sistem informasi perangkat 
lunak yang berupa data input, proses yang terjadi dan output yang diharapkan dengan 
melakukan wawancara dan observasi. 
3. Fase Perancangan 
Pada fase ini menterjemahkan analisis kebutuhan ke dalam bentuk rancangan sebelum 
penulisan program yang berupa perancangan antarmuka (input dan output), perancangan 
file-file atau basis data dan merancang prosedur (algoritma). 
4. Fase Implementasi 
Pada fase ini, hasil rancangan diatas diubah menjadi bentuk yang dimengerti oleh mesin 
dalam bentuk bahasa pemograman. Jika rancangan rinci maka penulisan program dapat 
dilakukan dengan cepat.  
5. Fase Pemeliharaan 
Dukungan sistem harus terdiri dari aktivitas-aktivitas yang berkesinambungan untuk 
dapat membantu para pengguna agar dapat menghasilkan yang produktif. 
 

 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Analisis Permasalahan 

 
Untuk membantu mengidentifikasi,menganalisis, dan memecahkan masalah-

masalah yang dihadapi PT.ZULIAN KAMASAINDO, peneliti menggunakan kerangka 
PIECES (Performance, Information, Economic, Control, Efficiency, dan Service) serta 
analisis sebab-akibat. Berikut ini permasalahan yang muncul pada perusahaan ini yaitu : 

 

1. Performance 
Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencari data-data yang diperlukan seperti 

data guru, data siswa, dan data pembayaran. Selain itu juga lambatnya mengatur jadwal 
mengajar guru. Dalam pembuatan laporan akademik sangat memerlukan waktu yang lama. 

2. Information 
Informasi yang diberikan seputar berita akademik masih dilakukan dengan 

menempelkan kertas di papan pengumuman maupun dari mulut ke mulut sehingga 
informasi yang disampaikan tidak menyeluruh. Selain itu juga dalam penyajian 
informasi jadwal mengajar guru sering terjadi kesalahan, informasi siswa yang 
terlambat dalam pembayaran juga terkadang tidak diketahui. 

3. Economic 
Dalam hal ini dengan menggunakan cara biasa, biaya operasional yang 

dikeluarkan sekolah cukup tinggi karena data masih dicatat dengan kertas. 
4. Control 

Sistem lama yang ada di sekolah tersebut tidak efektif dan efisien dikarenkan 
ketika ingin mencari data sering kesulitan menemukan data-data tersebut. Penyimpanan 
data-data masih di dalam lemari dokumen, membuat orang yang tidak berwenang dapat 
melihatnya. 

5. Efficiency 
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Pengolahan data akademik memakan waktu yang lama dan sering terjadi 
kesalahan data. Selain itu juga waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan 
akademik terlalu lama sehingga laporan akademik yang disajikan terkadang kurang 
tepat dan menyebabkan informasi menjadi kurang efisien.  

6. Service 
Belum adanya aplikasi yang dapat mendukung serta membantu layanan 

akademik sehingga laporan akademik yang diberikan kepada Kepala Sekolah sering 
mengalami keterlambatan. 
 

3.2 Analisis Kebutuhan 
 

Pada analisis kebutuhan ini, akan diuraikan kebutuhan fungsional dan kebutuhan 
non-fungsional dari sistem yang dibangun. Use case ini dibuat untuk membuat dan melihat 
hak akses yang dibuat pada program website. Siapa-siapa yang berhak mengakses sistem 
yang dapat berhubungan dalam sistem alur diagram use case yang dapat dilihat pada 
gambar 1 

 

 
                           Gambar 1 : Diagram Use Case 

3.3 Rancangan Proses 
 

3.3.1 Diagram Sistem Fisik 
 

     Adapun rancangan proses yang diusulkan pada PT. ZULIAN KAMASAINDO 
Palembang yaitu dengan menggunakan data flow diagram fisik serta menguraikan diagram 
kejadian setiap subsistem, yang akan diuraikan pada gambar 2 
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             Gambar 2 : Data Flow Diagram Fisik 

 
3.4 Rancangan Data  

3.4.1  Entity Relationships Diagram (ERD) 
    Rancangan data adalah suatu gambaran yang menunjukan hubungan antara suatu 

komponen data yang hendak dibuat. Berikut ini adalah rancangan data yang peneliti 
gunakan dengan alat bantu yaitu Entity Relationships Diagram (ERD) dan relasi antar 
tabel.  
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     Gambar 3 : Entity Relationships Diagram 

 

3.4.2 Relasi Antar Tabel 
 

Masing-masing tabel dalam database memiliki primary key pada setiap tabelnya. 
Field-field pada masing-masing tabel juga memiliki nama yang unik. Setiap primary key 
dalam sebuah tabel biasanya memiliki keterhubungan dengan tabel lainnya dan menjadi 
field tambahan yang disebut juga dengan foreign key. Relasi antar tabel ini menggambarkan 
keterhubungan antar tabel dalam database yang dipergunakan. Berikut adalah gambaran 
relasi antar tabel :  

 

 
   Gambar 4 : Relasi Antar Tabel 
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3.5   Rancangan Program 
 

3.5.1  Rancangan Logika Program 
 

  Pengembangan logika program pada sistem yang di rancang adalah dengan 
menggunakan bagan alir program. Bagan alir logika program digunakan untuk tiap-tiap 
langkah di dalam program komputer secara logika. Berikut ini adalah flowchart logika 
program : 

 
 

                      Gambar 5 : Bagan Alir Data Menu Utma 
 

3.5.2 Rancangan Layar 
 

Antarmuka merupakan tampilan yang digunakan langsung oleh pengguna, interaksi 
yang dapat dilakukan oleh pengguna dalam sistem. Berikut tampilan antarmuka secara 
umum. 

 
 Gambar 7 : Rancangan Antarmuka Login Beranda 
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           Gambar 8 : Rancangan Antarmuka Menu Utama Admin 

 
4. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil analisis dan rancangan sistem yang telah dibangun dengan judul 
Sistem Informasi Tour and Travel Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah Berbasis Website 
Pada PT. ZULIAN KAMASAINDO Palembang, peneliti dapat menarik kesimpulan, antara 
lain : 

 
1. Sistem informasi berbasis web ini dapat membantu pihak perusahaan dalam 

memberikan informasi kepada pelanggan mengenai pendaftaran, upload persyaratan, 
jadwal haji dan umrah, jadwal manasik, forum (chatting) serta mengenai konfirmasi 
pembayaran oleh jamaah haji dan umrah. 

2. Tersedianya layanan bagi calon jamaah untuk melakukan pendaftaran serta upload 
persyaratan ibadah haji dan umrah secara lengkap tanpa harus datang langsung ke 
perusahaan atau komunikasi via telepon karena sistem yang telah dibuat memberikan 
fasilitas mempermudahkan pelanggan atau jamaah haji dan umrah. 

 
 
 

5. SARAN 
 

Saran yang dapat peneliti berikan untuk mengembangkan lagi sistem informasi 
berbasis web ini, antara lain : 
1. Pada proses pembayaran dapat dikembangkan lagi ke sistem yang lebih cepat dan 

modern seperti menggunakan credit card, paypal, ataupun pembayaran sejenis yang 
dapat memberikan kemudahan transaksi. Sehingga dengan adanya sistem pembayaran 
tersebut, sistem yang masih bersifat partial e-commerce ini menjadi pure e-commerce 
artinya keseluruhan proses transaksi dilakukan secara otomatis. 

2. Mengingat semakin pesatnya penggunaan teknologi perangkat mobile dimasyarakat, 
maka dapat dikembangkan lagi sebuah aplikasi yang dapat menghubungkan sistem 
website dengan perangkat mobile, dimana calon jamaah dapat langsung memesan dan 
melihat semua informasi dari mulai jadwal keberangkatan sampai proses pembayaran 
tour dan travel perjalanan ibadah haji dan umrah dari perangkat mobile mereka tanpa 
harus membuka halaman website. 
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