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BAB I
PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang Masalah
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini sangat cepat dan berpengaruh besar terhadap cara kerja manusia. Kemajuan teknologi di era globalisasi khususnya teknologi komputer telah terbukti memberikan perubahan yang signifikan dari  manual menjadi  otomatisasi sehingga dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat dari pada informasi yang dihasilkan secara manual. Pemrosesan data menggunakan teknologi komputer memiliki beberapa keunggulan, antara lain bisa mendapatkan informasi yang cepat, tepat, akurat dan efesien serta biaya yang lebih kecil.
Kemajuan teknologi terutama di bidang teknologi informasi dan komunikasi merupakan keharusan bagi suatu instansi atau perusahaan untuk diterapkan. Peningkatan teknologi tidak lepas dari peranan komputer, karena komputer sangat berperan penting dalam membantu memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi diberbagai sektor baik bidang pendidikan, industri, keuangan, perdagangan jasa pemesanan dan lain sebagainya.  Sistem komputerisasi yang berbasis web (internet) dewasa ini semakin diminati dan banyak digunakan oleh pelaku dunia usaha sebagai wadah pengembangan serta  peningkatan kinerja perusahaan.
Dalam  sistem pemasaran dan pelayanan CV. Buana Tour kepada customer saat ini masih dilakukan secara manual karena belum menerapkan teknologi informasi dengan  baik. Dengan semakin  kompleksnya kebutuhan (permintaan) customer terhadap informasi maka pelayanan yang ada saat ini sudah tidak dapat memberikan informasi yang dibutuhkan secara cepat, tepat, akurat dan efisien karena pelayanan secara manual dianggap sudah tidak efektif dan efisien lagi. Oleh sebab itu, CV. Buana Tour dalam melayani kebutuhan masyarakat (customer) menginginkan suatu inovasi dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, akurat dan fleksibel serta bisa diakses kapan dan dimanapun berada tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga CV. Buana Tour membutuhkan jaringan teknologi informasi  yang bisa diakses setiap saat oleh masyarakat. Oleh karena itu, tugas akhir ini diberi judul ” SISTEM INFORMASI ZPAKET WISATA JAWA BALI LOMBOK PADA CV. BUANA TOUR KOTA TEMANGGUNG BERBASIS WEB”.

1.2 	Rumusan Masalah
	Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dilihat bahwa masalah yang dihadapi terdapat pada media pelayanan dan pemasaran yang dilakukan untuk penyebaran informasi tentang CV. Buana Tour yang selama ini dilakukan dengan cara manual. Dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :
	Bagaimana membangun suatu web yang dinamis dapat memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat bagi masyarakat umum.
	Bagaimana cara agar informasi mengenai  CV. Buana Tour  dapat di akses dimana saja.

Bagaimana cara agar customer dapat memesan paket wisata yang ditawarkan oleh CV.Buana Tour kapan dan dimana saja.
1.3 	Ruang Lingkup
Mengingat luasnya pengembangan sistem pada CV. Buana Tour maka akan diberikan batasan masalah dalam membangun sistem informasi meliputi hal-hal yang berisi sebagai berikut :
	Sistem menginformasikan paket wisata yang ditawarkan oleh CV. Buana Tour.

Sistem tidak melibatkan proses pembayaran secara online.
 Sistem hanya melakukan proses pemesanan.
	Paket wisata yang ditawarkan oleh CV. Buana Tour adalah 3 (tiga) paket yaitu paket wisata pulau Jawa, paket wisata pulau Bali, dan paket wisata pulau Lombok.
	Harga setiap paket wisata ditentukan berdasarkan jenis paket yang ditawarkan oleh CV. Buana Tour.
Dengan ruang lingkup yang ada maka akan di hasilkan output:
	 Laporan data pemesan.
	 Laporan data paket wisata.
	 Laporan data pembayaran.

1.4 	Tujuan Penelitian
Memudahkan akses data dan informasi oleh customer yang membutuhkan informasi pelayanan online.
	Menyediakan informasi-informasi terbaru terhadap tempat-tempat wisata yang ditawarkan oleh CV. Buana Tour. 
	Menjadi pusat pelayanan informasi paket wisata pada CV. Buana Tour.
Memudahkan customer dalam pemesanan paket wisata.


