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PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Pada era globalisasi saat ini, pengembangan teknologi sangat membantu manusia, terutama teknologi komputer. komputer dapat membantu manusia dalam mengolah data, menyimpan dan menampilkan informasi yang berguna dalam menjalankan kegiatan sehari-hari terutama dalam menjalankan bisnis.
Perkembangan ini juga dapat dimanfaatkan untuk menyediakan informasi yang tepat waktu dan dapat tersebar secara luas. Salah satu perkembangan teknologi komputer yang dapat dimanfaatkan adalah internet. Dengan adanya internet, data-data bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata dan masih banyak lagi yang lain dapat dicari dengan mudah. Mengingat luasnya wilayah Indonesia yang kaya akan objek wisata baik wisata alam maupun objek wisata lainnya, alangkah baiknya jika dapat memadukan antara internet dengan informasi objek wisata.
Hal ini menyebabkan persaingan yang ketat diantara agen travel dan tour yang ada untuk memberikan penawaran yang baik bagi para wisatawan. Dengan adanya internet, maka transaksi pemesanan dapat dilakukan secara online.
Para agen travel dan tour  berusaha untuk menawarkan dan meningkatkan pelayanan mereka melalui berbagai media seperti koran, radio, televisi dan masih banyak lainnya. Dengan adanya kemajuan teknologi terutama internet, banyak agen travel dan tour membuat terobosan baru untuk menawarkan jasa mereka melalui web dan menyediakan jasa pemesanan paket wisata secara online.
Melalui web, kemudahan para wisatawan dalam mencari informasi seputar paket wisata dan memilih penawaran yang terbaik yang disediakan oleh pihak agen travel dan tour.
Travindo Adventure Yogyakarta adalah sebuah agen travel dan tour yang   sedang berkembang di yogyakarta. Saat ini Travindo Adventure sedang mengalami masalah mengenai pemesanan dan promosi tentang produk jasa yang di tawarkan. Oleh karena itu untuk meningkatkan pelayanannya, travindo adventure membuat media online untuk mengelola informasi  produk yang ditawaran dan mengelola transaksinya.

Rumusan Masalah
Perlunya membangun sistem pemesanan ini karena hasilnya diharapkan dapat mampu menjawab masalah-masalah pemasaran dan pemesanan paket wisata di Travindo Adventure Yogyakarta.

Ruang Lingkup
Adapun ruang lingkup dalam melakukan penyusunan tugas akhir ini antara lain:
	Memberikan informasi paket wisata dan memberikan layanan untuk melakukan pemesanan paket wisata secara online.
	Pelanggan yang menginginkan pemesanan harus mendaftarkan diri sebagai anggota dan apabila sudah terdaftar maka dapat melakukan proses login.
	Pembayaran dilakukan melalui transfer bank. Pembayaran dapat dilakukan dengan sistem uang muka terlebih dahulu kemudian pembayaran akan dilakukan kembali secara offline ketika pelaksaan paket wisata. Uang muka ditetapkan sebesar 50% dari harga yang telah ditentukan. Jika pelanggan yang memesan tidak melakukan pembayaran dan konfirmasi sesuai waktu yang telah ditentukan maka otomatis pemesanan yang telah dilakukan akan batal secara otomatis.
	Ada biaya tambahan untuk melakukan penjemputan di tempat yang diinginkan, besarnya tergantung jauh dekatnya lokasi penjemputan dan ditentukan pihak Travindo Adventure.
	Travindo Adventure dapat memeriksa kebenaran pembayaran ke rekening yang dimiliki melalui layanan bank. Jika pembayaran telah sesuai maka Travindo Adventure akan mengirimkan bukti pembayaran melalui email atau fax.

Pemesan dapat melakukan konfirmasi setelah melakukan pembayaran untuk memastikan bahwa uang yang telah dikirim telah masuk ke rekening Travindo adventure.
	Terdapat fasilitas informasi harga hotel.
	Menyediakan fasilitas pencarian untuk mencari informasi paket wisata berdasarkan biaya atau objek wisata.
	Terdapat 2 jenis user yaitu admin dan pelanggan. User pelanggan mempunyai hak akses memesan, memilih, dan konfirmasi. User admin mempunyai hak akses mengelola website yaitu menginputkan, mengedit dan menghapus informasi paket wisata, informasi harga hotel.
	Biaya dan jenis mobil ditentukan oleh pihak travindo dan sesuai dengan paket yang akan dilaksanakan.
	Semakin banyak peserta tour semakin murah biaya per orangnya. Pelanggan dapat memesan lebih dari satu pekat wisata dan untuk permintaan paket wisata sesuai dengan keinginan pelanggan dapat dilakukan melalui pengajuan permintaan dan mengenai persetujuan dan biaya akan dipertimbangkan oleh travindo adventure.



Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat website pemesanan paket wisata secara online untuk mengelola transaksi pemesanan paket wisata di Travindo Adventure Yogyakarta. yang dibangun diatas bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL sebagai pengolahan isi serta JavaScript, HTML, dan CSS sebagai sarana untuk menampilkan halaman yang lebih dinamis yang berinteraksi dengan informasi yang ditampilkan.

