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1. Pendahuluan 

 

Teknologi informasi dewasa ini mengalami perkembangan cukup 

signifikan, sebagai contoh perkembangan teknologi mobile. Salah satu yang 

menarik yaitu bergesernya mobile device standar menjadi mobile device pintar 

(smartphone). Mobile device yang pada awalnya hanya sebatas melakukan 

komunikasi suara atau teks kini telah dikembangkan lengkap dengan fitur-fitur 

yang dapat menunjang kegiatan bisnis, hiburan sampai dengan pemanfaatan 

jaringan internet dan satelit. 

Perkembangan teknologi tersebut akhirnya dimanfaatkan oleh perusahaan, 

hal ini dikarenakan perusahaan yang berkompetisi di bidangnya, sehingga suatu 

perusahaan harus berinovasi agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Biro 

Perjalanan Wisata Mitra Tour and Travel Pati bergerak di bidang jasa perjalanan 

wisata yang melayani paket wisata di tingkat domestik maupun internasional. 

Perusahaan ini tidak ingin ketinggalan dalam hal perkembangan teknologi dengan 

membuat suatu perubahan menggunakan pelayanan sistem reservasi berbasis 

mobile, yang ingin memudahkan para pelanggan dalam melakukan pemesanan 

paket wisata. 

Biro Perjalanan Wisata Mitra Tour and Travel Pati saat ini menggunakan 

website untuk mempromosikan produk dan jasa dengan menampilkan paket 

wisata beserta fasilitas-fasilitas yang didapat, lokasi perusahaan dan nomor 

telepon. Dengan menggunakan website, Biro Perjalanan Wisata Mitra Tour and 

Travel Pati lebih efektif dan efisien untuk menawarkan jasa perjalanan wisata 

karena pada halaman website menampilkan paket wisata secara langsung dan 

detail. Website Biro Perjalanan Wisata Mitra Tour and Travel Pati mempunyai 

masalah seperti belum adanya informasi tentang ketersediaan paket wisata, harga 

paket wisata dan pelanggan belum bisa melakukan pemesanan paket wisata secara 

online. 

Menurut data yang diperoleh dengan melakukan penelitian dan observasi ke 

kantor Biro Perjalanan Wisata Mitra Tour and Travel Pati, terdapat permasalahan 

yang sering muncul antara lain di saat pelanggan akan mencari informasi tentang 

ketersediaan paket wisata, harga dan kebutuhan lainnya harus menghubungi atau 

mendatangi kantor Biro Perjalanan Wisata Mitra Tour and Travel Pati. Hal ini 

dianggap kurang efektif, karena apabila pelanggan hanya ingin mengetahui 

informasi atau sekedar ingin mengecek jadwal keberangkatan dan harga, harus 

datang langsung ke kantor Biro Perjalanan Wisata Mitra Tour and Travel Pati 

sehingga kurang mempermudah dalam pencarian informasi. 

Adapun pemesanan paket wisata domestik atau internasional menggunakan 

jasa Biro Perjalanan Wisata Mitra Tour and Travel Pati ini harus langsung datang 

ke kantor Biro Perjalanan Wisata Mitra Tour and Travel Pati, tidak dapat 

dilakukan melalui telepon karena kemungkinan jaringan sibuk atau sedang 

digunakan. Di kantor ini hanya terdapat satu saluran telepon saja. 

Salah satu smartphone pendatang baru yang akhir-akhir ini mulai menguasai 

industri mobile yakni smartphone Android. Setelah diakuisisi Google pada tahun 

2005, Android mulai diluncurkan pada tahun 2008 sebagai platform open source, 

dan kini telah digunakan oleh hampir semua pembuat mobile device terkemuka, 



2 

 

seperti Motorola, Samsung, LG, dan HTC [1]. Pada penelitian awal untuk 

memperoleh informasi lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan pendukung 

dalam penelitian ini, dilakukan wawancara dengan beberapa wisatawan pengguna 

jasa Biro Perjalanan Wisata Mitra Tour and Travel Pati, misalnya yang terkait 

dengan mobile device yang digunakan, dari 30 orang diperoleh data 25 orang 

menggunakan mobile device berbasis Android. 

Dalam pembuatan sebuah aplikasi mobile berbasis web, banyak sekali 

framework untuk memudahkan dalam pembuatannya. Framework tersebut 

biasanya digunakan dalam hal kemudahan membuat UI (User Interface) serta 

pengolahan data (addition). Beberapa framework diberikan secara gratis (open 

source), dan beberapa juga ada yang berbayar. Tentunya dari sekian banyak 

framework tersebut terdapat perbedaan serta keuntungan dan kerugiannya. 

Penelitian menggunakan framework Sencha Touch karena merupakan salah satu 

framework yang bersifat open source dan mendukung MVC (Model, View, 

Controller), mendukung multiplatform, grafiknya lebih baik dari framework 

lainnya dan dapat berjalan dengan baik ketika dipakai di device low-end. 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dilakukan penelitian yang 

bertujuan untuk merancang aplikasi reservasi paket wisata berbasis Android. 

Aplikasi yang dibangun menggunakan SMS Gateway sebagai pengirim notifikasi 

ke pelanggan saat melakukan pemesanan dan konfirmasi pembayaran, sedangkan 

ke admin pada saat terdapat pesanan baru dan konfirmasi pembayaran baru dari 

pelanggan. Perancangan aplikasi reservasi paket wisata pada Biro Perjalanan 

Wisata Mitra Tour and Travel Pati dibangun untuk memberikan kemudahan 

pelanggan untuk melihat daftar paket wisata karena tampilan lebih rapi dan 

melakukan pemesanan paket wisata tanpa terikat waktu dan tempat. 

 

2. Kajian Pustaka 
 

Pada penelitian yang berjudul Aplikasi Reservasi Tiket Bus pada mobile 

device Android menggunakan Web Service (Studi Kasus: PO. Rosalia Indah) 

membahas  tentang sistem reservasi tiket bus, memberikan kemudahan pelanggan 

dalam transaksi reservasi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa 

terikat dengan waktu dan tempat. Dalam penelitian ini, sisi admin terdapat 

beberapa fitur seperti input data pemesanan tiket, pengecekan tiket yang telah 

dipesan pelanggan dan pengelolaan jadwal keberangkatan yang akan dipesan. 

Sedangkan sisi pelanggan terdapat beberapa fitur seperti pemesanan tiket sesuai 

dengan jadwal keberangkatan yang disediakan dan konfirmasi pembayaran tiket 

yang telah dipesan. Aplikasi ini dibangun untuk mempermudah dan mempercepat 

user dalam melakukan transaksi reservasi tiket bus di PO. Rosalia Indah tanpa 

terikat oleh waktu dan tempat. Aplikasi ini dibangun dengan menerapkan web 

service [2]. 

Perkembangan teknologi mobile Android dimanfaatkan dalam 

pengembangan di sektor kuliner. Seperti pada penelitian yang berjudul 

Perancangan Aplikasi Mobile Commerce untuk Warung Makan pada Android 

Platform (Studi Kasus: Warung Makan Cikal Gading, Tuntang). Dalam penelitian 

ini, sisi admin diberi kemudahan dalam pengelolaan data pesanan misal 
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pengecekan pesanan makanan maupun tempat untuk makan. Sedangkan pada sisi 

pelanggan diberi kemudahan dalam melihat daftar produk karena tampilan lebih 

tertata, melakukan pemesanan produk maupun tempat untuk makan. Aplikasi ini 

dibangun dengan berbasis mobile Android dengan menerapkan web service [3]. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan terkait sistem 

reservasi, maka dilakukan penelitian yang membahas tentang perancangan 

aplikasi reservasi paket wisata berbasis Android. Penelitian menggunakan 

framework Sencha Touch yang merupakan salah satu framework yang bersifat 

open source dan mendukung MVC (Model, View, Controller), mendukung 

multiplatform, grafiknya lebih baik dari framework lainnya dan dapat berjalan 

dengan baik ketika dipakai di device low-end. 

Aplikasi yang dibangun menggunakan teknologi web service dengan library 

JSON yang berfungsi untuk pertukaran data. Dalam penelitian ini, sisi admin 

terdapat beberapa fitur seperti pengelolaan jadwal paket wisata, pengecekan 

pemesanan paket wisata, pengelolaan konfirmasi pembayaran dan pengelolaan 

laporan pemesanan. Sedangkan sisi user terdapat beberapa fitur seperti melihat 

paket wisata yang disediakan, melakukan pemesanan paket wisata dan konfirmasi 

pembayaran. Aplikasi yang dibangun menggunakan SMS Gateway sebagai 

pengirim notifikasi. SMS Gateway adalah sebuah perangkat lunak yang 

menggunakan bantuan komputer dan memanfaatkan teknologi seluler yang 

diintegrasikan untuk mendistribusikan pesan-pesan yang di generate lewat sistem 

informasi melalui media SMS yang ditangani oleh jaringan seluler [4]. Penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan kemudahan pelanggan dalam melihat daftar 

paket wisata karena tertata rapi dan melakukan pemesanan paket wisata yang 

dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa terikat dengan waktu dan 

tempat. 

Reservasi yaitu pemesanan suatu tempat fasilitas. Pengertian reservasi 

adalah sebuah proses perjanjian berupa pemesanan sebuah produk baik barang 

maupun jasa di mana pada saat itu telah terdapat kesepahaman antara konsumen 

dengan produsen mengenai produk tersebut namun belum ditutup oleh sebuah 

transaksi jual beli. Pada saat reservasi berlangsung biasanya ditandai dengan 

adanya proses tukar-menukar informasi antara konsumen dan produsen agar 

kesepahaman mengenai produk dapat terwujud [5]. 

Adapun fungsi dari reservasi [6] adalah: 1) menjual produk maupun jasa, 2) 

mempromosikan produk dan fasilitas, 3) agar tidak sampai terjadi oversales, 4) 

melaksanakan penyediaan seat atau space, 5) mengusahakan pendapatan setinggi-

tingginya, 6) mempertahankan pengetahuan tentang produk dan pelayanan yang 

ada, 7) mencatat dan memproses setiap pemesanan yang dilakukan, 8) memproses 

perubahan pemesanan, 9) melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari 

tamu tidak hadir, 10) membuat laporan reservasi, 11) membuat arsip data 

pemesanan secara akurat. 
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Gambar 1 Arsitektur Android [7] 

 

Android adalah sistem operasi mobile phone berbasiskan Linux. Android 

bersifat open source yang source codenya diberikan secara gratis bagi para 

pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka agar dapat berjalan di Android. 

Android terdiri dari beberapa elemen yang menyusunnya. Arsitektur Android 

dapat dilihat pada Gambar 1 yang terdiri dari 5 bagian utama, yaitu Applications, 

Application Framework, Android Runtime, Libraries dan Linux. 

Sencha Touch adalah sebuah framework JavaScript yang mendukung MVC 

(Model-View-Controller) dirancang khusus untuk membuat aplikasi mobile 

berbasis HTML5 yang bekerja pada perangkat Android, IOS dan BlackBerry. 

Sencha Touch juga merupakan user interface (UI) JavaScript Library, atau 

framework, khusus dibangun untuk mobile web. Sencha Touch dapat digunakan 

oleh pengembang web untuk mengembangkan user interface untuk aplikasi web 

mobile yang terlihat dan terasa seperti aplikasi native pada perangkat mobile yang 

didukung. Sencha Touch didasarkan sepenuhnya pada web standar seperti 

HTML5, CSS3, dan JavaScript. Sencha Touch bertujuan untuk memungkinkan 

pengembang untuk dengan cepat dan mudah untuk membuat aplikasi mobile 

berbasis HTML5 yang bekerja pada perangkat Android, IOS dan BlackBerry, dan 

menghasilkan sebuah aplikasi yang sehandal aplikasi native. Sencha Touch 

memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi pada platform mobile 

dengan menerapkan standar terbaru, seperti pada WebKit browser engine [8]. 

 

3. Tahapan Penelitian 

 

Dalam penelitian ini, akan dilakukan beberapa tahapan penelitian yang 

secara garis besar terbagi ke dalam lima tahapan, yaitu : 1) Identifikasi masalah. 

2) Perancangan Sistem. 3) Pembuatan aplikasi/program. 4) Implementasi dan 

pengujian sistem, serta analisis hasil pengujian. 5) Penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini dapat 

ditunjukkan pada Gambar 2. 
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Gambar 2 Tahapan Penelitian 

 

Berdasarkan bagan pada Gambar 2 dijelaskan bahwa tahapan penelitian 

yang dilakukan adalah sebagai berikut : 1) Tahap pertama : identifikasi masalah, 

di mana pada tahap ini pihak developer mencari tahu kebutuhan client yang 

dibutuhkan dalam aplikasi yang akan dibangun. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan wawancara dan kuesioner, 2) Tahap kedua : 

perancangan sistem meliputi perancangan proses yang menggunakan diagram 

Unified Modelling Language (UML) meliputi use case diagram, sequence 

diagram, activity diagram, class diagram dan deployment diagram. Pada tahap ini 

juga dilakukan perancangan database, perancangan antarmuka dan perancangan 

arsitektur aplikasi, 3) Tahap ketiga : pembuatan aplikasi atau program yaitu 

membuat aplikasi atau program sesuai dengan perancangan sistem yang telah 

dibuat, 4) Tahap keempat : implementasi dan pengujian sistem, serta analisis hasil 

pengujian. Pada tahap ini yang dilakukan adalah mengimplementasikan aplikasi 

yang telah dibangun kemudian dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah 

aplikasi yang telah dibangun sudah sesuai yang diharapkan, jika belum sesuai 

maka dilakukan perbaikan, 5) Tahap kelima : penulisan laporan hasil penelitian, 

yaitu mendokumentasikan proses penelitian yang telah dilakukan dari tahap awal 

hingga tahap akhir ke bentuk laporan tertulis, yang akan menjadi laporan hasil 

penelitian. 

Pada tahap pertama yang dilakukan adalah pihak developer mencari tahu 

kebutuhan client yang dibutuhkan dalam aplikasi yang dibangun. Pengumpulan 

data meliputi data paket wisata yaitu harga, akomodasi yang digunakan, jadwal 

keberangkatan dan proses bisnis yang berjalan. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan wawancara dan kuesioner.  

Berikut proses pemesanan paket wisata di Biro Perjalanan Wisata Mitra 

Tour and Travel adalah : 1) pelanggan datang ke kantor untuk menanyakan paket 

wisata yang akan dipesan, 2) admin menjelaskan paket wisata serta ketersediaan 

paket wisata tersebut, 3) setelah pelanggan minat dengan paket wisata yang 

dipesan tersebut, pelanggan dapat membayar langsung di tempat atau transfer 

melalui bank dengan konfirmasi melalui SMS atau telepon, 4) setelah proses 

pemesanan paket wisata tersebut selesai, pelanggan siap untuk melakukan 

perjalanan wisata. 

Pada tahapan perancangan sistem untuk menggambarkan prosedur dan 

proses kerja dari sistem aplikasi yang dibangun. Proses perancangan sistem dalam 

Identifikasi masalah 

Perancangan sistem 

Pembuatan aplikasi/sistem 

Implementasi dan pengujian sistem, serta analisis 

hasil pengujian 

Penulisan laporan hasil penelitian 
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penelitian ini menggunakan UML (Unified Modeling Language) dengan beberapa 

proses yang akan dijelaskan sebagai berikut. 

Pada use case diagram, terdapat 2 aktor utama yaitu admin dan pelanggan. 

Aktor pelanggan dapat melakukan beberapa aktivitas seperti pendaftaran, melihat 

jadwal paket wisata, melalukan pemesanan paket wisata, melihat data pemesanan 

dan konfirmasi pembayaran. Setiap pelanggan yang melakukan pemesanan paket 

wisata akan mendapat SMS pemberitahuan jika pesanan telah masuk dan harus 

menunggu admin untuk memproses lebih lanjut. Setelah admin memproses, 

pelanggan akan mendapat SMS pemberitahuan untuk melalukan pembayaran 

sesuai dengan nominal yang harus dibayar. Pelanggan yang melakukan konfirmasi 

pembayaran akan mendapat SMS bahwa pemesanan paket wisata telah berhasil 

dan siap untuk melalukan perjalanan wisata. Use case diagram pelanggan dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

pendaftaran

lihat jadwal paket wisata

pesan paket wisata

lihat data pemesanan

konfirmasi pembayaran

pelanggan

lihat sms pesanan baru lihat sms pemberitahuan untuk 

melakukan pembayaran

lihat sms pemesanan telah 

berhasil

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 
Gambar 3 Use Case Diagram Pelanggan 

 

ubah data pemesanan

hapus data pemesanan

tambah data pembayaran

ubah data pembayaran

hapus data pembayaran

tambah data info

ubah data info

hapus data info

tambah data pelanggan

ubah data pelanggan

hapus data pelanggan

tambah data paket wisata

ubah data paket wisata

hapus data paket wisata

tambah data admin

ubah data admin

hapus data admin

tambah data pemesanan

mengelola data pemesanan

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

mengelola data pelanggan

mengelola data paket wisata

mengelola data admin

mengelola data pembayaran

operator

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

super admin

mengelola data info

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

 
Gambar 4 Use Case Diagram Admin 
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Aktor admin dibagi menjadi dua hak akses yaitu operator dan super admin. 

Operator dapat mengelola data pelanggan, data paket wisata, data pemesanan, 

data pembayaran dan data info sedangkan super admin dapat mengelola data 

pelanggan, data paket wisata, data pemesanan, data pembayaran, data admin dan 

data info. Pengelolaan data meliputi tambah data, ubah data dan hapus data.  

Activity diagram memberikan visualisasi mengenai aliran tindakan dalam 

sistem yang dibuat, percabangan tindakan yang terjadi, bagaimana tindakan awal 

sistem dan bagaimana tindakan akhir yang terjadi pada sistem [9]. Activity 

diagram pemesanan paket wisata dapat dilihat pada Gambar 5. 

mulai

memilih menu daftar 

paket wisata

memilih paket 

wisata

selesai

menampilkan 

menu utama

menampilkan form 

daftar paket wisata

menampilan daftar 

paket wisata

mengirimkan request ke 

database

menampilkan alert pemesanan berhasil dan 

mengirimkan sms pesanan telah diterima

request daftar 

paket wisata

request pemesanan 

paket wisata

mengirimkan request 

ke provider
mengirimkan 

sms

prov iderSMS gatewaydatabase serv ersistempelanggan

 
Gambar 5 Activity Diagram Pemesanan Paket Wisata 

 

Gambar 5 menggambarkan aktivitas pelanggan ketika melakukan 

pemesanan paket wisata. Pertama pelanggan masuk menu utama, kemudian 

memilih menu daftar paket wisata, maka sistem akan menampilkan form daftar 

paket wisata dan database server akan melakukan request daftar paket wisata, 

setelah itu sistem akan menampilkan daftar paket wisata. Selanjutnya pelanggan 

memilih paket wisata yang tersedia, sistem mengirimkan request ke database dan 

database server melakukan request pemesanan paket wisata, lalu SMS gateway 

akan melakukan request ke provider, provider mengirimkan SMS. Setelah itu 

sistem akan menampilkan alert bahwa pemesanan telah berhasil dan mengirimkan 

SMS ke pelanggan jika pesanan telah diterima. 

mulai

selesai

memilih menu daftar 

pemesanan

menampilkan 

menu utama

mengirimkan 

request data

menampilkan daftar 

pemesanan paket wisata

request data

database serv ersistempelanggan

 
Gambar 6 Activity Diagram Lihat Daftar Pemesanan 

 

Gambar 6 menggambarkan aktivitas pelanggan saat akan melihat daftar 

paket wisata yang telah dipesan. Pertama pelanggan menuju menu utama, 
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kemudian pelanggan memilih menu daftar pemesanan, sistem mengirimkan 

request data, database server melakukan request data. Setelah itu sistem akan 

menampilkan daftar pemesanan paket wisata. 

Gambar 7 menggambarkan aktivitias pelanggan ketika melakukan 

konfirmasi pembayaran. Pertama pelanggan menuju menu utama, memilih menu 

daftar pemesanan, kemudian pelanggan memilih menu konfirmasi pembayaran di 

mana akan muncul form konfirmasi pembayaran. Setelah pelanggan mengisi form 

konfirmasi pembayaran maka sistem akan mengirimkan request data ke database 

server, database server memproses. Lalu SMS gateway akan melakukan request 

ke provider, provider mengirimkan SMS dan sistem akan menampilkan alert 

konfirmasi terkirim juga mengirim SMS. 

mulai

memilih menu daftar 

pemesanan

memilih menu konfirmasi 

pembayaran

selesai

mengisi form konfirmasi 

pembayaran

menampilkan 

menu utama

mengirimkan 

request data

menampilkan daftar 

pemesanan paket wisata

menampilkan form 

konfirmasi pembayaran

menampilkan alert konfirmasi 

terkirim dan mengirim sms

mengirimkan 

request data

request data

request data konfirmasi 

pembayaran
mengirimkan request 

ke provider

mengirimkan 

sms

providerSMS gatewaydatabase serversistempelanggan

 
Gambar 7 Activity Diagram Konfirmasi Pembayaran 

 

Sequence diagram berfungsi untuk menggambarkan interaksi antara setiap 

komponen baik di dalam maupun disekitar sistem secara berurutan. Sequence 

diagram pemesanan paket wisata dapat dilihat pada Gambar 8. 

 : pelanggan
UI PesanPaketWisata Controller Pemesanan Pemesanan Database SMS Gateway Provider

1: memilih paket

2: send request 3: send request 4: send request

5: request done

6: request done

7: menampilkan pesan berhasil

8: send request
9: send request

10: mengirimkan sms berhasil pesan

 
Gambar 8 Sequence Diagram Pemesanan Paket Wisata 

 

Gambar 8 menjelaskan sequence diagram pelanggan dalam proses 

pemesanan paket wisata. Pelanggan pertama kali memilih paket wisata kemudian 

mengirimkan request ke Controller Pemesanan lalu diteruskan ke model 

Pemesanan dan database. Kemudian model mengirimkan request done dan 

controller mengirimkan pesan berhasil ke UI. Setelah itu, controller mengirimkan 
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request ke SMS Gateway untuk notifikasi, lalu ke provider, provider mengirimkan 

sebuah SMS ke pelanggan bahwa pesanan telah berhasil. 

 : pelanggan
UI LihatPemesanan Controller 

Pemesanan

Pemesanan Database

1: melihat paket wisata
2: send request 3: send request

6: request done

7: menampilkan daftar pemesanan

4: send request

5: request done

 
Gambar 9 Sequence Diagram Lihat Pemesanan 

 

Gambar 9 menunjukkan sequence diagram pelanggan dalam proses lihat 

pemesanan paket wisata. Pertama pelanggan melihat paket wisata pada UI 

LihatPemesanan lalu mengirimkan request ke Controller Pemesanan lalu 

diteruskan ke model Pemesanan dan database. Kemudian model mengirimkan 

request done dan controller menampilkan daftar pemesanan ke UI. 

 : pelanggan
UI 

KonfirmasiPembayaran

Controller 

Pembayaran

Pembayaran Database SMS Gateway Provider

1: input data konfirmasi

2: send request

7: mengirimkan pesan berhasil

3: send request

6: request done

4: send request

5: request done

8: send request
9: send request

10: mengirimkan sms berhasi

 
Gambar 10 Sequence Diagram Konfirmasi Pembayaran 

 

Gambar 10 menunjukkan sequence diagram pelanggan dalam proses 

konfirmasi pembayaran. Pertama pelanggan menginputkan data konfirmasi pada 

UI KonfirmasiPembayaran lalu mengirimkan request ke Controller Pembayaran 

lalu diteruskan ke model Pembayaran dan database. Kemudian model 

mengirimkan request done dan controller mengirimkan pesan berhasil ke UI. 

Setelah itu, controller mengirimkan request ke SMS Gateway untuk notifikasi, 

lalu ke provider, provider mengirimkan sebuah SMS ke pelanggan bahwa 

konfirmasi pembayaran telah berhasil. 

Class diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menampilkan 

beberapa class yang ada di dalam suatu sistem yang sedang dikembangkan. Class 

diagram memberikan gambaran mengenai sistem dan relasi yang ada di dalamnya 

[10]. Rancangan class diagram pada sistem dapat diuraikan sebagai berikut. 
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Gambar 11 Class Diagram 

 

Gambar 11 merupakan class diagram dari aplikasi yang dibangun. Terdiri 

dari beberapa package yaitu model, view dan controller. Model berfungsi untuk 

menangani semua fungsi yang berhubungan dengan database melalui store. View 

merupakan tampilan pada aplikasi yang dibangun. Controller merupakan bagian 

yang mengontrol model dan view. 

Deployment diagram adalah susunan fisik sebuah sistem, menunjukkan tata 

letak bagian-bagian software yang berjalan pada bagian-bagian hardware. 

Gambar 12 menggambarkan deployment diagram dari sistem yang dibangun. 

Dijelaskan bahwa sebuah komputer sebagai server yang di dalamnya terdapat 

database untuk menyimpan data-data yang diperlukan dan sebuah mobile device 

sebagai pengguna aplikasi. Client akan terhubung ke server ketika melakukan 

akses data maupun input data ke server seperti melakukan registrasi, melakukan 

login, melakukan pemesanan dan melakukan konfirmasi pembayaran. 

admin (web)

user (mobile 

device)

web service

web server

database server

provider

SMS 

gateway

PHP

 
Gambar 12 Deployment Diagram 

 

Pada arsitektur sistem yang dibangun, aplikasi dibagi menjadi dua yaitu 

aplikasi mobile dan aplikasi server yang dapat dilihat pada Gambar 13. Aplikasi 

yang dibangun dibagi menjadi dua, yaitu aplikasi mobile dan aplikasi server. 

Terdapat aplikasi mobile, aplikasi server dan SMS gateway yang saling 

berhubungan satu sama lain. Aplikasi mobile diimplementasikan ke mobile device 

Android yang digunakan oleh pelanggan yang berfungsi untuk melakukan 
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 Provider 

Mobile Server 

SMS Gateway 

Web Service (JSON) 

pendaftaran, melihat daftar paket wisata, melakukan pemesanan dan melakukan 

konfirmasi pembayaran. Aplikasi server diimplementasikan ke PC atau laptop 

yang digunakan oleh admin yang berfungsi untuk pengelolaan data paket wisata, 

pelanggan, pemesanan paket wisata, konfirmasi pembayaran pelanggan serta 

mencetak arsip laporan. Aplikasi server menangani semua proses pada sistem ini. 

Aplikasi yang dibangun menggunakan SMS Gateway sebagai pengirim notifikasi 

kepada pelanggan dan admin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 13 Arsitektur Sistem 

 

Berikut ini adalah urutan proses pemesanan paket wisata dengan 

menggunakan sistem reservasi ini : 1) pelanggan melakukan instalasi aplikasi ke 

dalam mobile device yang dipakai, 2) pelanggan melakukan pendaftaran terlebih 

dahulu jika belum pernah mendaftar pada sistem reservasi ini, 3) jika sudah dan 

berhasil mendaftar, pendaftar dapat melakukan login dengan username dan 

password yang telah didaftarkan, 4) setelah itu pelanggan masuk pada halaman 

menu utama yaitu paket wisata untuk melakukan pemesanan, daftar pemesanan 

untuk melihat paket wisata yang telah dipesan serta melakukan konfirmasi 

pembayaran, akun untuk melihat rincian akun pelanggan, info untuk melihat 

pengumuman tentang paket wisata, profil untuk melihat profil perusahaan dan 

keluar untuk logout user, 5) untuk melihat daftar paket wisata yang disediakan, 

pelanggan dapat memilih menu paket wisata dan sistem akan menampilkan daftar 

paket wisata, 6) setelah pelanggan memilih paket wisata yang akan dipesan, 

pelanggan dapat memilih tombol pesan dan sistem akan memprosesnya. SMS 

gateway akan mengirimkan SMS ke admin yang berisi ada pesanan paket wisata 

baru dan admin harus memproses pemesanan tersebut sehingga pelanggan dapat 

melakukan pembayaran. SMS gateway juga mengirimkan SMS ke pelanggan 

bahwa pesanannya telah diterima di sistem dan harus menunggu admin untuk 

memprosesnya, 7) ketika admin sudah memproses, SMS gateway akan 

mengirimkan SMS ke pelanggan bahwa pesanan telah diproses dan dimohon 

untuk melakukan pembayaran dengan batas yang ditentukan, 8) setelah pelanggan 

melakukan konfirmasi pembayaran, SMS gateway akan mengirimkan SMS ke 

admin bahwa ada konfirmasi pembayaran dan admin harus memprosesnya, 9) 

setelah admin telah memproses pembayaran, maka pelanggan mendapat SMS 

pesanan telah berhasil dan siap untuk melakukan perjalanan wisata. 
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4. Hasil dan Pembahasan 

 

Hasil dan pembahasan meliputi pembuatan aplikasi mobile untuk pelanggan. 

Pelanggan dapat menggunakan aplikasi mobile untuk melihat daftar paket wisata, 

melakukan pemesanan paket wisata, melihat daftar paket wisata yang telah 

dipesan dan melakukan konfirmasi pembayaran. Admin dapat menggunakan 

aplikasi web untuk pengelolaan data paket wisata, pelanggan, pemesanan paket 

wisata, konfirmasi pembayaran pelanggan serta mencetak arsip laporan. Berikut 

adalah tampilan ketika user telah melakukan pendaftaran dan berhasil login, user 

masuk halaman home aplikasi. 

 
Gambar 14 Tampilan Halaman Utama 

 

Gambar 14 merupakan halaman utama aplikasi reservasi yang telah 

dibangun. Terdapat beberapa menu antara lain daftar paket wisata, daftar 

pemesanan, info akun, info pengumuman, profil perusahaan dan keluar. Menu 

daftar paket wisata berfungsi untuk melihat daftar paket wisata yang telah 

disediakan. Menu daftar pemesanan berfungsi untuk melihat paket wisata yang 

telah dipesan dan melakukan pembayaran. Menu info akun berfungsi untuk 

melihat identitas user. Menu info pengumuman berfungsi untuk melihat 

pengumuman mengenai biro perjalanan maupun paket wisata. Menu profil 

perusahaan berfungsi untuk melihat profil perusahaan dan daftar rekening 

perusahaan. Menu keluar berfungsi untuk logout user. Menu lihat daftar paket 

wisata ditunjukkan pada Gambar 15. 

 
Gambar 15 Tampilan Daftar Paket Wisata 
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Gambar 15 menunjukkan tampilan daftar paket wisata. User dapat 

melakukan pencarian berdasarkan tanggal. Untuk melihat rincian paket wisata, 

user dapat menekan list item paket wisata yang diinginkan. Rincian paket wisata 

dapat ditunjukkan pada Gambar 16. 

 
Gambar 16 Tampilan Rincian Paket Wisata 

 

Gambar 16 menunjukkan tampilan rincian paket wisata yang telah dipilih. 

Terdapat beberapa informasi antara lain nama paket, harga, deskripsi, tanggal, 

jam, kapasitas, sisa kursi, akomodasi, tujuan dan terdapat sebuah tombol lihat 

obyek wisata untuk melihat obyek wisata pada paket wisata yang telah dipilih 

tersebut. Untuk melakukan pemesanan paket wisata, user dapat menekan tombol 

Pesan. 

 
Kode Program 1 View Rincian Paket Wisata 
01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Ext.define('mitratour.view.DetailPaket',{ 

extend: 'Ext.Container', 

... 

{ 

xtype: 'textfield', 

name: 'paket', 

id: '_paket', 

label: 'Nama Paket', 

labelWidth: 100, 

readOnly: true 

},{ 

xtype: 'textfield', 

name: 'harga', 

id: '_harga', 

label: 'Harga', 

labelWidth: 100, 

readOnly: true, 

},{ 

xtype: 'textareafield', 

name: 'deskripsi', 

id: '_deskripsi', 

label: 'Deskripsi', 

labelWidth: 100, 

height: 200, 

readOnly: true 

} 

... 

Sencha Touch mendukung MVC (Model, View, Controller), berikut Kode 

Program 1 yang merupakan view dari tampilan rincian paket wisata di mana 

terdapat beberapa komponen seperti textfield nama paket, textfield harga, 

textareafield deskripsi, textfield tanggal, textfield jam, textfield kapasitas, textfield 
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sisa kursi, textfield akomodasi, textfield tujuan dan button Lihat Obyek Wisata. 

View dalam Sencha Touch juga memungkinkan developer menggunakan CSS 

(Cascade StyleSheet) dalam mendesain tampilan. 

 
Kode Program 2 Perintah Pemesanan Paket Wisata 
01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Ext.define('mitratour.controller.DetailPaket', { 

extend: 'Ext.app.Controller', 

... 

Ext.Ajax.request({ 

url: mitratour.utils.Global.getIp() + 'mitra-tour-pati/Kelola 

Pemesanan/tambahPemesanan', 

method:'GET', 

disableCaching: false, 

headers: { 

'Content-Type': 'application/json' 

}, 

scope : this, 

callback: this.ajaxResponse, 

params: { 

kode_pemesanan: kode, 

id_pelanggan: mitratour.utils.Global.getIdPelanggan(), 

id_paket: mitratour.utils.Global.getIdPaket(), 

tanggal_pemesanan: year + '-' + month + '-' + day, 

status: 'DITUNDA' 

}, 

success: function(response){ 

var result = Ext.JSON.decode(response.responseText); 

if(result === true) { 

Ext.Msg.alert('Informasi', 'Anda telah melakukan pemesanan, 

silakan menunggu admin untuk memprosesnya'); 

Ext.Viewport.setActiveItem({xtype: 'paket'}); 

} else { 

Ext.Msg.alert('Informasi:', 'Sisa Kursi sudah habis!'); 

} 

}, 

failure: function(response){ 

Ext.Msg.alert('Informasi', 'Gagal melakukan pemesanan'); 

Ext.Viewport.setActiveItem({xtype: 'paket'}); 

} 

}); 

Kode Program 2 merupakan controller pemesanan paket wisata. Parameter 

yang dibutuhkan dalam pemesanan paket wisata ini adalah kode pemesanan, id 

pelanggan, id paket, tanggal pemesanan dan status pemesanan. Informasi dikirim 

menuju server, kemudian server mengembalikan pesan apakah pemesanan 

berhasil atau tidak. Setelah pemesanan berhasil maka server akan mengirimkan 

SMS melalui SMS Gateway yang berisi tentang paket wisata yang dipesan berhasil 

masuk server namun belum diproses admin ke nomor user dan SMS ke nomor 

admin bahwa terdapat pesanan paket wisata baru, sehingga admin harus 

memproses pemesanan paket wisata tersebut. Setelah admin memproses pesanan 

paket wisata, user dapat melakukan konfirmasi pembayaran. Untuk menyimpan 

data ke dalam database dibutuhkan sebuah model yang dapat ditunjukkan pada 

Kode Program 3. 

 
Kode Program 3 Model Pemesanan Paket Wisata 
01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

Ext.define('mitratour.model.Pemesanan', { 

    extend: 'Ext.data.Model', 

    config: { 

        fields: [ 

        {name: 'id', type: 'int'}, 

        {name: 'id_pelanggan', type: 'int'}, 

        {name: 'id_paket', type: 'int'}, 
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08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

        {name: 'kode_pemesanan', type: 'string'}, 

        {name: 'tanggal_pemesanan', type: 'string'}, 

        {name: 'tanggal', type: 'string'}, 

        {name: 'jam', type: 'string'}, 

        {name: 'nama_lengkap', type: 'string'}, 

        {name: 'paket', type: 'string'}, 

        {name: 'harga', type: 'int'}, 

        {name: 'status', type: 'string'}] 

    } 

}); 

Kode Program 3 merupakan model pemesanan paket wisata yang berfungsi 

sebagai representasi field tabel. Terdiri dari beberapa field yaitu id, id_pelanggan, 

id_paket, kode_pemesanan, tanggal_pemesanan, tanggal, jam, nama_lengkap, 

paket, harga dan status. Store pemesanan paket wisata dapat ditunjukkan pada 

Kode Program 4. 

 
Kode Program 4 Store Pemesanan Paket Wisata 
01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Ext.define('mitratour.store.Pemesanan', { 

extend: 'Ext.data.Store', 

config: { 

model: 'mitratour.model.Pemesanan', 

... 

proxy: { 

type: 'ajax', 

noCache: false, 

api: { 

read: mitratour.utils.Global.getIp() + 'mitra-tour-pati/Kelola 

Pemesanan/detailPemesanan', 

}, 

reader: { 

type: 'json', 

rootProperty: 'pemesanan' 

Kode Program 4 merupakan store pemesanan paket wisata yang berfungsi 

untuk penghubung antara model dengan database. Tampilan konfirmasi 

pembayaran dapat ditunjukkan pada Gambar 17. 

 
Gambar 17 Tampilan Konfirmasi Pembayaran 

 

Gambar 17 merupakan tampilan konfirmasi pembayaran, user harus mengisi 

form konfirmasi yang berisi nomor rekening, nama bank, atas nama pengirim dan 

memilih rekening tujuan transfer. Setelah melakukan konfirmasi pembayaran, 

admin akan mendapatkan SMS yang berisi pemberitahuan ada yang transfer, 

kemudian admin memproses pesanan lebih lanjut. Jika sudah diproses admin 

maka user dapat SMS pemberitahuan bahwa paket wisata yang dipesan sudah 

berhasil dan user siap untuk melakukan perjalanan wisata. 
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Pengujian aplikasi dilakukan untuk menguji aplikasi yang telah dibuat dan 

menemukan kesalahan yang mungkin terjadi pada aplikasi. Pengujian aplikasi ini 

juga diharapkan agar sistem yang dibuat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan 

kebutuhan pengguna. Pengujian aplikasi reservasi ini menggunakan dua teknik 

pengujian yaitu pengujian alpha dan pengujian beta. 

Pengujian aplha merupakan pengujian aplikasi yang dilakukan oleh 

pembuat aplikasi ataupun orang-orang yang ikut membuat. Pengujian aplikasi 

pada tahap ini menggunakan metode blackbox yaitu pengujian fungsionalitas 

tanpa memperhatikan alur eksekusi program, namun cukup memperhatikan 

apakah setiap fungsi berjalan sesuai yang diharapkan. Pengujian aplikasi web 

admin dapat ditunjukkan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1 Pengujian Aplikasi Web Admin 

Fungsi yang 

diuji 

Kondisi Output yang 

diharapkan 

Output yang 

dihasilkan sistem 

Status 

Pengujian 

Login Username dan password 

benar 

Username dan password 
salah maupun kosong 

Sukses login 

 

Gagal login 

Sukses login 

 

Gagal login 

Valid 

Tambah paket 

wisata 

Form diisi dengan benar 

Form diisi beberapa atau 
kosong 

Sukses tambah data 

Gagal tambah data 

Sukses tambah data 

Gagal tambah data 

Valid 

Ubah paket 

wisata 

Form diisi dengan benar Sukses ubah data Sukses ubah data Valid 

Hapus paket 

wisata 

Konfirmasi dengan benar Sukses hapus data Sukses hapus data Valid 

Load daftar 
paket wisata 

Ada koneksi internet Sukses load data Sukses load data Valid 

Load daftar 

pemesanan 

Ada koneksi internet Sukses load data Sukses load data Valid 

Load daftar 

pembayaran 

Ada koneksi internet Sukses load data Sukses load data Valid 

Cetak bukti 
pembayaran 

Ada data yang mau dicetak Sukses cetak bukti 
pembayaran 

Sukses cetak bukti 
pembayaran 

Valid 

Cetak laporan 

paket wisata 

Ada data yang mau dicetak Sukses cetak laporan 

paket wisata 

Sukses cetak laporan 

paket wisata 

Valid 

Mengirimkan 

SMS 

SMS gateway aktif dan 

pulsa tersedia 

Sukses mengirimkan 

SMS 

Sukses mengirimkan 

SMS 

Valid 

 
Tabel 2 Pengujian Aplikasi Mobile 

Fungsi yang 

diuji 
Kondisi 

Output yang 

diharapkan 

Output yang 

dihasilkan sistem 

Status 

Pengujian 

Pendaftaran Form diisi dengan benar 
Form diisi dengan salah 

maupun kosong 

Sukses mendaftar 
Gagal mendaftar 

Sukses mendaftar 
Gagal mendaftar 

Valid 

Login Username dan password 
benar 

Username dan password 

salah maupun kosong 

Sukses login 
 

Gagal login 

Sukses login 
 

Gagal login 

Valid 

Load daftar 

paket wisata 

Ada koneksi internet Sukses load data Sukses load data Valid 

Pemesanan 
paket wisata 

Paket wisata masih tersedia Sukses memesan Sukses memesan Valid 

Batal 

pemesanan 
paket wisata 

Konfirmasi pembatalan 

diterima 

Sukses membatalkan Sukses membatalkan Valid 

Konfirmasi 

pembayaran 

Form diisi dengan benar Sukses konfirmasi Sukses konfirmasi Valid 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa aplikasi ini 

sudah berjalan secara baik dan sesuai yang diharapkan. Untuk pengujian beta 

dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Pengujian ini ditujukan untuk 
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mengetahui sejauh mana aplikasi dapat berjalan dengan baik. Pengujian dilakukan 

dengan cara pembagian kuesioner kepada sample user. Sample user berjumlah 30 

responden yang bertempat tinggal di Kota Pati dan pernah melakukan perjalanan 

wisata menggunakan Biro Mitra Tour and Travel. Dari data kuesioner yang diisi 

para responden, diketahui jumlah jawaban untuk setiap nomor yang dirangkum 

pada Tabel 3. 

 
Tabel 3 Tabel Jumlah Jawaban Kuesioner 

No Pernyataan STS TS CS S SS 

1 Aplikasi reservasi ini mudah digunakan 0 0 1 10 19 
2 Tampilan aplikasi reservasi ini dapat dilihat dengan 

jelas 

0 0 1 8 21 

3 Aplikasi ini membantu dan mempermudah proses 
pemesanan paket wisata 

0 0 0 7 23 

4 Cara pemesanan paket wisata pada aplikasi ini mudah 

dipahami 

0 0 0 10 20 

5 Aplikasi ini bermanfaat untuk digunakan dalam 

pemesanan paket wisata 

0 0 0 9 21 

6 Penggunaan aplikasi ini  dalam pemesanan paket 
wisata memuaskan 

0 0 0 12 18 

Tahap selanjutnya adalah menguji tanggapan para responden yang telah 

mengisi kuesioner, dihitung dengan menggunakan skala Likert untuk menghitung 

skala pengukuran variabel, di mana masing-masing jawaban diberi skala skor 1-5, 

dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 

2. Tidak Setuju (TS)  = 2 

3. Cukup Setuju (CS)  = 3 

4. Setuju (S)   = 4 

5. Sangat Setuju (SS)  = 5 

Menurut data yang didapat, pada pernyataan pertama 63,33% responden 

menjawab sangat setuju, 33,33% responden menjawab setuju dan 3,33% 

responden menjawab cukup setuju. Jadi disimpulkan aplikasi ini mudah untuk 

digunakan. 

Menurut data yang didapat, pada pernyataan kedua 70% responden 

menjawab sangat setuju, 26,67% responden menjawab setuju dan 3,33% 

responden menjawab cukup setuju. Jadi disimpulkan tampilan aplikasi ini dapat 

dilihat dengan jelas. 
Menurut data yang didapat, pada pernyataan ketiga 76,67% responden menjawab 

sangat setuju dan 23,33% responden menjawab setuju. Jadi disimpulkan aplikasi ini 

membantu dan mempermudah proses pemesanan paket wisata. 

Menurut data yang didapat, pada pernyataan keempat 66,67% responden 

menjawab sangat setuju dan 33,33% responden menjawab setuju. Jadi 

disimpulkan cara pemesanan paket wisata pada aplikasi ini mudah dipahami. 

Menurut data yang didapat, pada pernyataan kelima 70% responden 

menjawab sangat setuju dan 30% responden menjawab setuju. Jadi disimpulkan 

aplikasi ini bermanfaat untuk digunakan dalam pemesanan paket wisata. 

Menurut data yang didapat, pada pernyataan keenam 60% responden 

menjawab sangat setuju dan 40% responden menjawab setuju. Jadi disimpulkan 

penggunaan aplikasi ini dalam pemesanan paket wisata memuaskan. 
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5. Simpulan 

 

Berdasarkan penelitian dan pengujian yang dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa aplikasi reservasi ini menggunakan Framework Sencha Touch 

yang mendukung MVC (Model, View, Controller) sehingga memudahkan dalam 

development, selain itu Sencha Touch mendukung multiplatform. Sencha Touch 

juga memungkinkan developer menggunakan CSS (Cascade StyleSheet) dalam 

mendesain tampilan. Aplikasi menggunakan SMS sebagai notifikasi ke pelanggan 

dan admin. Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi user dalam melakukan 

pemesanan paket wisata dengan menghemat waktu, biaya dan tenaga tanpa terikat 

waktu dan tempat. Aplikasi ini juga memberikan kemudahan bagi admin dalam 

melakukan pengelolaan paket wisata, pemesanan dan pembayaran. 
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