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Abstrak
PT. Haifa Nida Wisata merupakan perusahaan yang memiliki layanan dibeberapa bidang, di antaranya paket
wisata haji dan umrah. Namun, proses penjualan PT. Haifa Nida Wisata masih dilakukan secara manual yang
menimbulkan masalah yang sering terjadi seperti kehilangan berkas dan juga proses yang memakan waktu
lebih lama sehingga tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan membangun sebuah aplikasi berbasis
situs web yang nantinya akan digunakan oleh admin PT. Haifa Nida Wisata dalam proses penjualan.
Pengadaan aplikasi ini dapat membantu admin dalam organisasi data layanan PT. Haifa Nida Wisata.Aplikasi
ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS.
Kata Kunci: Admin, Aplikasi, Wisata Haji dan Umrah
Abstract
PT. Haifa Nida Wisata is a company that has services in several fields, including Hajj and Umrah tour packages.
However, the sales process of PT. Haifa Nida Wisata is still done manually which causes problems that often occur
such as file loss and also a process that takes longer so it is ineffective and inefficient. Therefore, it is necessary to
build a website-based application which will be used by the admin of PT. Haifa Nida Wisata is in the sales process.
Procurement of this application can assist admins in the data service organization of PT. Haifa Nida Wisata. This
application was developed using the programming language PHP, HTML, CSS.
Keywords: Admin, Application, Hajj and Umrah Tour
I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Penggunaan website sudah populer oleh banyak
kalangan, mulai dari akademisi, pemasaran,
perusahaan,
pengusaha,
hingga
instansi
pemerintahan. Website digunakan sebagai media
promosi, alat penjualan dan pelayanan, ataupun
hanya sebagai media informasi terkait tentang suatu
instansi atau lembaga.
Begitupun dengan PT. Haifa Nida Wisata yang
merupakan sebuah perusahaan yang bergerak
dibeberapa bidang seperti jasa, kuliner, properti, dan
lain-lain kini mulai menggunakan website sebagai
salah satu cara mempromosikan atau mengenalkan
layanannya kepada publik. Namun berdasarkan hasil
wawancara dengan Direktur Utama PT. Haifa Nida

Wisata, diketahui bahwa proses pelayanannya masih
dilakukan secara manual di kantor pemasaran,
cabang, dan agen. Staff marketing PT. Haifa Nida
Wisata melakukan pelayanan secara manual di
kantor seperti menginput data pemesanan secara
manual dalam bentuk soft file, menginput data
pembayaran secara manual dalam bentuk soft file,
menyimpan bukti pembayaran dan catatan
kelengkapan lainnya dalam bentuk berkas fisik.
Terkait dengan proses pelayanan yang masih
manual, ada beberapa kendala yang dialami dari
pihak PT. Haifa Nida Wisata seperti kehilangan
catatan, bukti pembayaran, dan juga proses manual
yang tidak efisien. Oleh karena itu, perlu dilakukan
pembangunan website yang akan digunakan oleh
admin dari pihak PT. Haifa Nida Wisata untuk
mengelola data layanan penjualan paket wisata haji
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dan umrah. Dengan dilakukannya pembangunan
website ini, admin dapat mengelola data yang terkait
dengan layanan tersebut secara efektif dan efisien
serta meminimalisir kendala yang dialami pada saat
sebelum menggunakan website.
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5.
6.

5.

Tidak terintegrasi dengan pihak ketiga pada
proses pembayaran.
Tidak membahas modul pelanggan dan modul
agen.
Metode Pengerjaan

2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis
mendapatkan beberapa rumusan masalah yaitu :
1.
2.

3.

3.

Bagaimana cara memfasilitasi admin dalam
mengelola paket wisata haji dan umrah?
Bagaimana cara memfasilitasi admin dalam
mengelola pembayaran paket wisata haji dan
umrah?
Bagaimana cara memfasilitasi admin dalam
mengelola kelengkapan persyaratan dan
fasilitas jamaah haji dan umrah?

Metode yang digunakan penulis dalam
pengembangan website untuk admin ini yaitu
menggunakan software development life cycle
waterfall. Menurut waterfall model menyediakan
pendekatan alur hidup perangkat lunak secara
sekuensial atau terurut dimulai dari analisis,
desain, pengodean, pengujian, dan tahap
pendukung (support) adapun penjelasan tahapan
waterfall model sebagai berikut [1].
a.

Requirement Analysis - Mengumpulkan
kebutuhan secara lengkap kemudian
kemudian dianalisis dan didefinisikan
kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program
yang akan dibangun. Fase ini harus
dikerjakan secara lengkap untuk bisa
menghasilkan desain yang lengkap;

Membangun aplikasi yang memfasilitasi admin
dalam pengelolaan paket wisata haji dan
umrah.
Membangun aplikasi yang memfasilitasi admin
dalam pengelolaan pembayaran paket wisata
haji dan umrah.
Membangun aplikasi yang memfasilitasi admin
dalam pengelolaan kelengkapan persyaratan
dan fasilitas jamaah haji dan umrah.

b.

System Design - Desain dikerjakan setelah
kebutuhan selesai dikumpulkan secara
lengkap;

c.

Implementation
Desain
program
diterjemahkan ke dalam kode-kode dengan
menggunakan bahasa pemrograman yang
sudah ditentukan. Program yang dibangun
langsung diuji baik secara unit;

Batasan Masalah

d.

Integration and Testing - Penyatuan unit-unit
program kemudian diuji secara keseluruhan
(system testing);

e.

Deployment of system - Mengoperasikan
program dilingkungannya dan melakukan
pemeliharaan, seperti penyesuaian atau
perubahan karena adaptasi dengan situasi
sebenarnya.

f.

Maintenance - Proses pemeliharaan sistem
yang sudah dibangun.

Tujuan

Adapun tujuan dari proyek akhir ini yaitu :
1.

2.

3.

4.

Adapun batasan masalah dari proyek akhir ini
sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.

Diperuntukkan mengelola layanan paket wisata
haji dan umrah PT. Haifa Nida Wisata.
Hanya berfokus pada pengelolaan dan
pemantauan data oleh admin.
Tidak
mengatasi proses pembelian dan
pengurusan VISA dan Paspor.
Tidak mengoreksi keabsahan dokumen.
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tiket pesawat, pemesanan hotel, penyewaan mobil,
dan layanan haji / umrah.
3.

Gambar 1 - 1 SDLC Waterfall

II.
1.

TINJAUAN PUSTAKA
PT. Haifa Nida Wisata

PT. Haifa Nida Wisata adalah salah satu
perusahaan travel haji terbesar yang ada di Kota
Karawang, yang sudah berdiri sejak tahun 2007
[2]. Awalnya PT. Haifa Nida Wisata berlokasi di
daerah
Hegarmanah
Bandung,
kemudian
dipindahkan ke daerah Cilamaya Karawang.
PT Haifa Nida Wisata didirikan oleh Dr. H.
Fahruroji, M.A. dengan Nurhaimin sebagai
Direktur Utamanya. Pada tahun 2017, Direktur
Utama digantikan oleh Ibu Hj. Ria Marlianasari,
S.E. sebagai Direktur Utama. Sedangkan pendiri
perusahaan, sang owner Dr. H. Fahruroji, M.A.
menjabat sebagai Komisaris Utama.
2.

Tour and Travel

Pengertian Tour adalah perlawatan keliling yang
memakan waktu lebih dari tiga hari, yang
diselenggarakan oleh suatu travel agent di suatu
kota dan antara lain yaitu meninjau ke beberapa
tempat atau kota, baik di dalam negeri maupun
diluar negeri [3]. Sedangkan, travel adalah
perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan jasa
pariwisata dalam dan layanan asing, pemesanan

Umrah

Pengertian umrah dalam segi bahasa adalah
berkunjung. Artinya umrah dapat juga dikatakan
suatu perbuatan yang dengan sengaja mendatangi
tempat yang selalu dikunjungi. Hal tersebut karena
umrah boleh dilakukan kapan saja (tanpa terikat
oleh waktu seperti ibadah haji yang hanya
dilakukan pada bulan Dzulhijjah setiap satu tahun
sekali). Sedangkan secara Istilah dan terminologi
Fiqih, pengertian umrah berarti mengunjungi kota
Mekkah untuk melakukan ibadah yaitu Tawaf dan
Sa'i) dengan tata cara tertentu atau dengan kata lain
datang ke Baitullah untuk melakukan ibadah
umrah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan
[4].
4.

Haji

Haji adalah rukun Islam yang kelima setelah
syahadat, Shalat, zakat dan puasa. Menunaikan
ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang
dilaksanakan kaum muslimin sedunia yang mampu
(material, fisik, dan keilmuan) dengan berkunjung
dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa
tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang
dikenal sebagai musim haji (bulan Dzulhijjah). Hal
ini berbeda dengan ibadah umrah yang biasa
dilaksanakan sewaktu-waktu.
Kegiatan inti ibadah haji dimulai pada tanggal 8
Dzulhijjah ketika umat Islam bermalam di mina,
wukuf (berdiam diri) di padang Arafah pada
tanggal 9 Dzulhijjah, dan berakhir setelah
melempar jumrah (melempar batu simbol setan )
pada tanggal 10 Dzulhijjah, masyarakat Indonesia
biasa menyebut juga hari raya Idul Adha sebagai
hari raya haji karena bersamaan dengan perayaan
ibadah haji ini [5].
5.

Admin

Admin merupakan orang-orang yang memiliki
tugas untuk menjalankan tata Kelola administrasi
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dalam suatu instansi, Lembaga, ataupun
perusahaan. Dalam hal ini, admin dari pihak
perusahaan PT. Haifa Nida Wisata akan mengelola
data terkait layanan paket wisata haji dan umrah.
Menurut [6] administrasi sebagai keseluruhan
proses kerja sama antara dua orang manusia atau
lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya.
6.

Business Process Moder and Notation
(BPMN)

Business Process Moder and Notation (BPMN)
merupakan sebuah diagram yang menggambarkan
alur suatu proses bisnis baik yang sedang terjadi
maupun yang sedang direncanakan.
Adapun notasi BPMN yang ditunjukan pada Tabel
2-1 Notasi BPMN sebagai berikut.
Tabel 2 - 1 Notasi BPMN

N
o
1

3

4

Simbol

Nama
Simbol

Penjelasan

Activitiy

Simbol
ini
menggambarkan
aktivitas yang dilakukan
oleh aktor di dalam
proses.

Start
Event

Simbol
yang
menandakan
sebuah
proses
yang
akan
dimulai.

Website

Menurut [7] Website atau disingkat web, dapat
diartikan sekumpulan halaman yang terdiri dari
beberapa laman yang berisi informasi dalam
bentuk data digital baik berupa text, gambar, video,
audio, dan animasi lainnya yang disediakan
melalui jalur internet. Lebih jelasnya, website
merupakan halaman-halaman yang berisi
informasi yang ditampilkan oleh browser seperti
Mozila Firefox, Google Chrome atau yang lainnya.
Website digunakan sebagai media promosi, alat
penjualan, ataupun hanya sebagai media informasi
terkait tentang suatu instansi atau lembaga.
7.

N
o

Simbol

Nama
Simbol
Sequence
flow
symbol

2
Pool

Penjelasan
Menghubungkan objek
aliran dalam urutan yang
tepat.
Symbol
ini
dapat
menggambarkan aktor
yang bertanggung jawab
untuk setiap langkah
dalam suatu proses.

5

End Event

6
Exclusive
Gateway

Simbol
yang
menandakan
sebuah
proses
yang sudah
selesai.
Simbol yang digunakan
untuk menggambarkan
kondisi
percabangan
dalam alur proses bisnis
dimana aktor akan
melaksanakan salah satu
aktivitas sesuai kondisi
yang terjadi.
Simbol yang digunakan
untuk menggambarkan
kondisi proses yang
berlangsung bersamaan.

7

Parallel
Gateway

8.

Unified Modeling Language

Menurut [8] UML (Unified Modeling Language)
adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau
perangkat lunak yang berparadigma berorientasi
objek. Pemodelan (modeling) sesungguhnya
digunakan untuk penyederhanaan permasalahanpermasalahan yang kompleks sedemikian rupa
sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami.
Ada beberapa jenis diagram yang disediakan oleh
UML, salah satunya adalah Use Case Diagram
yang digunakan dalam mengembangkan website
ini.
Use case Diagram mendeskripsikan sebuah
interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem
informasi yang akan dibuat [9]. Adapun notasi Use
Case Diagram yang ditunjukan dalam Table 2-2
Notasi Use Case Diagram sebagai berikut.
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Tabel 2 - 2 Notasi Use Case Diagram

N
O

1

2

3

4

5

9.

Gambar

Nama

Aktor

Use Case

Association

Dependency

Generalizati
on

Keterangan
Menggambarka
n aktor yang
berperan
atau
yang melakukan
kegiatan dalam
sistem tersebut.
Deskripsi atau
kegiatan yang
dilakukan oleh
aktor
dalam
sistem.
Sesuatu
yang
menghubungkan
antara objek satu
dengan
objek
yang lainnya.
Dependency
terbagi menjadi
2, yaitu include
dan
extends.
Include
Menspesifikasik
an bahwa use
case
sumber
secara eksplisit.
Extends
Menspesifikasik
an bahwa use
case
target
memperluas
perilaku dari use
case
sumber
pada suatu titik
yang diberikan.
Hubungan
dimana
objek
anak
berbagi
perilaku
dan
struktur
data
dari objek yang
ada di atasnya
objek induk

Entity Relationship Diagram

Perancangan basis data dalam pengembangan
website ini menggunakan Entity Relatioship
Diagram (ERD). Menurut [10] Entity Relationship

Diagram (ERD) merupakan representasi grafis dari
logika database dengan menyertakan deskripsi
detail
mengenai
seluruh
entitas (entity),
hubungan (relationship), dan batasan (constraint).
Adapun notasi dari ERD yang ditunjukan pada
Table 2-3 Notasi ERD sebagai berikut.
Tabel 2 - 3 Notasi ERD

NO

Simbol

Nama

1

Entitas

2

Relasi

3

Atribut

10. Basis Data
Basis data adalah kumpulan data yang saling
berhubungan secara logis dan didesain untuk
mendapatkan data yang dibutuhkan oleh suatu
organisasi [10]. Basis data yang digunakan untuk
mengembangkan website ini yaitu menggunakan
MySQL dan menggunakan XAMPP sebagai tools
pembangunannya.
MySQL adalah salah satu jenis database server
yang sangat terkenal dan banyak digunakan untuk
membangun aplikasi web yang menggunakan
database sebagai sumber dan pengolahan datanya
[11]. MySQL lebih sering digunakan untuk
membangun aplikasi berbasis web, umumnya
pengembangan aplikasinya menggunakan bahasa
pemrograman script PHP.
11. PHP
Menurut [12], PHP (PHP: Hypertext Preprocessor)
adalah suatu bahasa pemrograman yang digunakan
untuk menerjemahkan baris kode program menjadi
kode mesin yang dapat dimengerti oleh komputer
yang berbasis server-side yang dapat ditambahkan
ke dalam HTML. Kutipan sebelumnya
menjelaskan bahwa PHP merupakan bahasa
pemrograman yang digunakan untuk membangun
atau mengembangkan sebuah aplikasi berbasis
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website dan ditanamkan ke dalam script HTML.
Pada pembangunan aplikasi ini menggunakan
framework CodeIgniter yang dapat membantu atau
mempercepat developer dalam penulisan code.
12. HTML
Sebuah Bahasa markah untuk membuat halaman
web dan Bahasa yang digunakannya masih sangat
standar seperti salah satu fungsinya untuk
membuat table, menambahkan objek suara video
dan animasi adalah pengertian dari HTML [13].
HTML disebut bahasa dasar karena dalam
pembuatan suatu web, HTML juga dapat
disisipkan beberapa bahasa pemrograman web
lainnya, seperti PHP dan Javascript. HTML
memiliki beberapa versi. Untuk saat ini, HTML
versi terbaru adalah HTML5. HTML5 adalah
penyempurnaan
dari
versi-versi
HTML
sebelumnya. Sehingga fitur-fitur yang ada dalam
versi lama juga terdapat pada versi terbarunya dan
juga tentu dilengkapi dengan fitur-fitur HTML
yang baru.
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FileZilla, Mercury, Tomcat, dan phpMyAdmin
[14].
15. Pengujian
Pada proyek akkhir ini menggunakan teknik black
box testing. Black box testing (Pengujian Kotak
Hitam), juga disebut pengujian perilaku, berfokus
pada persyaratan fungsional perangkat lunak [16].
Black box testing merupakan suatu teknik
pengujian fungsional yang hanya berfokus pada
hasil yang diberikan sesuai dengan input yang
dipilih tanpa melihat proses internal atau kode
program.
III.

ANALISIS

A. Gambaran Sistem Saat Ini
1. Proses Penginputan Pemesanan Paket
Wisata Haji dan Umrah

Berikut ini adalah proses bisnis input data
pemesanan yang sedang berjalan.

13. CSS
Menurut [14] CSS (Cascading Style Sheet) adalah
bahasa-bahasa yang merepresentasikan halaman
web seperti warna, layout, dan font. Menurut [15]
Bootstrap adalah sebuah framework untuk CSS
dan berupa produk open source yang dibuat oleh
Mark Otto dan Jacob Thornton. Pada awalnya
Bootstrap ini dibuat untuk membuat standarisasi
front end untuk semua programmer di
perusahaannya.
14. Web Server
Web adalah ruang informasi di dalam ruang
internet yang menggunakan teknologi hypertext.
Informasi dapat berupa teks, gambar, suara,
animasi, dan data multimedia lainnya. Situs atau
web dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu web
statis dan web dinamis [12]. Web Server Yang
pada kesempatan kali ini menggunakan XAMPP,
XAMPP adalah salah satu paket software web
server yang terdiri dari Apache, MySQL,

Gambar 3 - 1 Proses Berjalan Input Data Pemesanan Paket
Wisata Haji dan Umrah

2.

Proses Menginput Data Pembayaran
Paket Wisata Haji dan Umrah

Berikut ini adalah proses bisnis menginput data
pembayaran paket wisata haji dan umrah yang
sedang berjalan.
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No
.

Faktor
Pembandin
g

Aplikasi
/Penelitian
Sejenis

Aplikasi
Yang
dibangun

Rancangan
Aplikasi
Pengelolaan
Data Travel
Haji
dan
Umrah
Berbasis
Website
pembayar an
pemesana
n paket

Gambar 3 - 2 Proses Berjalan Input Data Pembayaran Paket
Wisata Haji dan Umrah

3.

-

Perbandingan Aplikasi Sejenis

Berikut ini uraian perbandingan aplikasi atau
penelitian yang sejenis dengan aplikasi yang
sedang dibangun.

Melihat
data
pemesana
n
dan
pembayar
an.

Tabel 3 - 1 Perbandingan Aplikasi Sejenis

No
.

Faktor
Pembandin
g

Aplikasi
/Penelitian
Sejenis

Aplikasi
Yang
dibangun

Rancangan
Aplikasi
Pengelolaan
Data Travel
Haji
dan
Umrah
Berbasis
Website
1.

2.

Fungsi
utama
aplikasi

Pengelolaan
data
travel
haji
dan
umrah

Fungsionali tas utama

-

Penginput an paket
ravel haji
dan
umrah
Penginput
an

Pengelolaan
data layanan
paket wisata
haji
dan
umrah.
Penginput
an data
paket
wisata
haji dan
umrah.

Mengedit
data paket
wisata
haji dan
umrah
Menghap
us
data
paket
wisata
haji dan
umrah

-

Melihat
data
jamaah
haji dan
umrah

-

Melihat
data
pembayar
an paket
wisata
haji dan
umrah

-

Validasi
pembayar
an paket
wisata
haji dan
umrah

-

Menguba
h status
persyarat
an jamaah
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Aplikasi
/Penelitian
Sejenis

Aplikasi
Yang
dibangun

N
o

Proses

Rancangan
Aplikasi
Pengelolaan
Data Travel
Haji
dan
Umrah
Berbasis
Website
haji dan
umrah
-

Usulan

data
serta
memakan
waktu yang
lebih
lama,
dan
juga
salinan
dokumen
milik
pelanggan
sering
kali
tercecer.

oleh
pelanggan,
serta
dokumen
milik
pelanggan
dapat
diinputkan
ke aplikasi
yang dapat
meminimalis
ir terjadinya
kehilangan
dokumen
karena data
dan
dokumen
tersimpan di
database.
Dengan
adanya
aplikasi
admin hanya
perlu
memantau
atau
melakukan
pengecekan
data
pemesanan
pelanggan.

Diinput
ke
dalam
Microsoft
excel secara
manual
memakan
waktu yang
lebih lama

Dengan
adanya
aplikasi,
proses
pembayaran
dapat
dilakukan
sendiri oleh
pelanggan
dengan
menginputka
n bukti pada
aplikasi,
sehingga

Mencenta
ng
fasilitas
jamaah
haji dan
umrah

3.

Platform

Berbasis
website

Berbasis
website

4.

Database

MySql

MySql

4.

Kelemahan

Kelemahan Sistem Saat Ini dan Usulan
Perbaikan

Berikut ini penjelasan mengenai kelemahan sistem
berjalan serta usulan perbaikan.

Tabel 3 - 2 Kelemahan Sistem yang Berjalan

N
o

Proses

Kelemahan

Usulan

1.

Input Data
Pemesanan
paket
wisata haji
dan umrah

Diinput
ke
dalam
Microsoft
excel secara
manual
sehingga
memungkink
an terjadinya
kesalahan
dalam
penginputan

Pengadaan
aplikasi yang
terhubung
dengan
pelanggan,
sehingga
data
pemesanan
bisa
langsung
diinputkan

2.

Input
Pembayara
n
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Kelemahan

Usulan
admin hanya
bertugas
melakukan
konfirmasi
pembayaran
melalui
aplikasi.

5.

Proses Bisnis Usulan Tambah Data Paket
Wisata Haji dan Umrah

Berikut ini proses bisnis usulan Tambah Data
Paket Wisata Haji dan Umrah.

Gambar 3 - 3 BPMN Usulan Tambah Paket Wisata Haji dan
Umrah

6.

Berikut ini proses bisnis usulan Hapus Data Paket
Wisata Haji dan Umrah.

Gambar 3 - 5 BPMN Usulan Hapus Paket Wisata Haji dan
Umrah

8.

Proses Bisnis Usulan Monitoring dan
Validasi Pembayaran Paket Wisata

Berikut ini proses bisnis usulan monitoring dan
validasi pembayaran paket wisata haji dan umrah.

Gambar 3 - 6 BPMN Usulan Monitoring dan Validasi
Pembayaran Paket Wisata Haji dan Umrah

Proses Bisnis Usulan Mengedit Data Paket
Wisata Haji dan Umrah

Berikut ini proses bisnis usulan Mengedit Data
Paket Wisata Haji dan Umrah.

9.

Proses Bisnis Usulan Mengubah Status
Kelengkapan Persyaratan Jamaah

Berikut ini proses bisnis usulan mengubah status
kelengkapan persyaratan jamaah.

Gambar 3 - 4 BPMN Usulan Mengedit Paket Wisata Haji dan
Umrah

7.

Proses Bisnis Usulan Hapus Data Paket
Wisata Haji dan Umrah

Gambar 3 - 7 BPMN Usulan Mengubah Status Kelengkapan
Persyaratan Jamaah
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10. Proses Bisnis Usulan Mencentang
Kelengkapan Fasilitas Jamaah

3.

Skema Relasi

Berikut ini skema relasi antar tabel yang digunakan
dalam proyek akhir ini.

Berikut ini proses bisnis usulan mencentang
kelengkapan fasilitas jamaah.

Gambar 3 - 8 BPMN Usulan Mencentang Kelengkapan
Fasilitas Jamaah

B. Perancangan
1.

Use Case Diagram

Berikut rancangan use case diagram yang
digunakan dalam pengembangan aplikasi ini.

Gambar 3 - 11 Skema Relasi

IV.

Gambar 3 - 9 Use Case Diagram

IMPLEMENTASI ANTAR MUKA

Tahap ini merupakan implementasi perancangan
yang telah dibuat sebelumnya. Berikut ini
implementasi dari perancangan antarmuka.
1. Tampilan Login

2.

Entity Relationship Diagram (ERD)

Berikut adalah rancangan ER-D aplikasi Tour &
Travel PT Haifa Nida Wisata berbasis website.

Gambar 4 - 1 Tampilan Login

Gambar 3 - 10 ERD

Gambar
diatas
merupakan
implementasi
rancangan tampilan login yang telah dibuat
sebelumnya. Halaman login dilengkapi dengan
logo PT. Haifa Nida Wisata. Agar dapat masuk ke
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aplikasi, admin perlu memasukkan email dan kata
sandi yang telah terdaftar terlebih dahulu.

4. Tampilan Edit Profil

2. Tampilan Daftar

Gambar 4 - 4 Tampilan Edit Profil

Gambar 4 - 2 Tampilan Daftar Akun

Gambar di atas merupakan implementasi dari
rancangan tampilan daftar akun yang telah dibuat
sebelumnya. Sama seperti pada tampilan login,
tampilan daftar akun juga dilengkapi dengan logo
PT. Haifa Nida Wisata. Untuk membuat akun,
admin perlu menginputkan data diri terlebih
dahulu.

Halaman ini berisi data diri admin yang diinputkan
pada saat daftar akun sebelumnya. Data tersebut
dapat diedit kecuali email. Perubahan data pada
halaman ini kemudian akan tersimpan pada
database.
5. Tampilan Ganti Kata Sandi

3. Tampilan Profil

Gambar 4 - 5 Tampilan Ganti Kata Sandi

Gambar 4 - 3 Tampilan Profil

Gambar di atas merupakan hasil implementasi
tampilan profil. Halaman ini berisi foto, nama
lengkap, email, serta tanggal bergabungnya admin
di aplikasi ini. Selain itu, halaman ini juga disertai
dengan tombol untuk ke halaman edit profil.

Selain edit profil, admin juga dapat mengganti kata
sandi. Untuk mengganti kata sandi, admin perlu
menginputkan kata sandi saat ini terlebih dahulu.
Setelah itu menginputkan kata sandi baru beserta
konfirmasinya.
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6. Tampilan Data Paket Wisata

Gambar 4 - 6 Tampilan Data Paket Wisata

Pada tampilan ini berisi data paket wisata yang
tersedia. Pada halaman ini juga tersedia beberapa
tombol yaitu tambah, edit, hapus, serta dapat
mengekspor data paket wisata dalam bentuk file
excel.
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8. Tampilan Edit Paket Wisata

Gambar 4 - 8 Tampilan Edit Paket Wisata

Gambar di atas merupakan implementasi dari
rancangan tampilan edit data paket wisata yang
dibuat sebelumnya. Pada form ini data yang telah
ada dapat diedit lagi. Setelah mengedit data terbaru
akan tersimpan pada database.
9. Tampilan Data Jamaah

7. Tampilan Tambahan Paket Wisata Baru

Gambar 4 - 9 Tampilan Data Jamaah
Gambar 4 - 7 Tampilan Tambah Paket Wisata Baru

Gambar di atas merupakan tampilan ketika admin
menekan tombol tambah paket wisata. Form ini
diisi sesuai data paket wisata terbaru oleh admin.
Ketika selesai, data terbaru akan tersimpan pada
database.

Gambar di atas merupakan halaman data jamaah.
Pada halaman ini terdapat beberapa aksi yang
dapat dilakukan oleh admin yaitu melihat detail
jamaah, membatalkan pesanan jamaah, serta
menekan tombol lunas Ketika pembayaran jamaah
telah lunas.
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10. Tampilan Pembayaran Paket

Gambar 4 - 10 Tampilan Pembayaran Paket
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12. Tampilan Persyaratan Jamaah

Gambar 4 - 12 Tampilan Persyaratan Jamaah

Gambar di atas merupakan tampilan pembayaran
paket. Pada halaman ini admin dapat
memonitoring pembayaran yang telah dilakukan
oleh pelanggan. Selain itu admin juga dapat
melakukan validasi pada data pembayaran
pelanggan.

11. Tampilan Kelengkapan Jamaah
Gambar 4 - 13 Tampilan Persyaratan Jamaah II

Gambar 4 – 12 dan Gambar 4 – 13 merupakan
tampilan pada halaman Persyaratan Jamaah.
Ketika admin masuk pada halaman persyaratan
jamaah, maka akan menampilkan halaman seperti
pada Gambar 4 – 12 terlebih dahulu. Ketika admin
menekan tombol edit, maka aplikasi akan
menampilkan seperti pada gambar 4 – 13.
Gambar 4 - 11 Tampilan Kelengkapan Jamaah

13. Tampilan Data Terima Fasilitas
Gambar di atas merupakan tampilan kelengkapan
jamaah. Halaman ini berisi kelengkapang secara
umum yaitu terdapat kelengkapan persyaratan dan
juga kelengkapan fasilitas yang telah diterima oleh
jamaah.

Gambar 4 - 14 Tampilan Data Terima Fasilitas
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2. Saran

Gambar 4 - 15 Tampilan Data Terima Fasilitas II

Gambar 4 – 14 dan Gambar 4 – 15 merupakan
tampilan pada halaman Data Terima Fasilitas.
Pada saat awal membuka halaman tersebut, maka
aplikasi akan menampilkan halaman seperti pada
Gambar 4 – 14 terlebih dahulu. Ketika admin
menekan tombol centang fasilitas, aplikasi akan
menampilkan halaman seperti pada Gambar 4 – 15.
Pada halaman tersebut admin memberi centang
pada fasilitas yang telah diterima jamaah.
V.

KESIMPULAN

1. Kesimpulan
PT. Haifa Nida Wisata merupakan salah satu
perusahaan yang menggunakan website sebagai
salah
satu
cara
mempromosikan
atau
memperkenalkan layanannya kepada publik.
Namun proses pelayanan yang masih manual
menyebabkan beberapa kendala salah satunya
hilangnya bukti pembayaran, catatan kelengkapan,
serta proses manual yang kurang efisien. Oleh
karena itu, diperlukan pembangunan aplikasi yang
dapat digunakan oleh admin PT. Haifa Nida
Wisata dalam melakukan pelayanan paket wisata
haji dan umrah. Adapun hasil proyek akhir ini
yaitu :
a. Sebuah website yang memfasilitasi admin
dalam pengelolaan paket wisata.
b. Sebuah website yang memfasilitasi admin
dalam pengelolaan pembayaran paket wisata.
c. Sebuah website yang memfasilitasi admin
dalam pengelolaan kelengkapan berkas dan
fasilitas jamaah.

Website ini perlu terus dikembangkan agar lebih
memadai kebutuhan admin PT. Haifa Nida Wisata
dalam hal fungsionalitas yang belum tersedia pada
saat ini. Seperti menambahkan fitur yang dapat
digunakan untuk memantau grafik penjualan
dalam satuan bulan atau tahun, fitur e-wallet atau
sudah terintegrasi dengan pihak ketiga dalam hal
pembayaran,serta fitur-fitur lainnya. Selain untuk
lebih memadai kebutuhan admin, pengembangan
lebih lanjut juga ditujukan untuk meminimalisir
kesalahan yang tidak terdeteksi pada saat
pengujian website ini dilakukan.
VI.
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