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                                      BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Mengacu pada karya tulis yang disusun oleh Benediktus Yoris Popi Jeman 

(2013) dan disusun oleh Gusti Ayu Eka Puspita (2012) pada karya tulis tersebut 

menampilkan peta tempat wisata yang berada di kabupaten Manggarai Barat dan 

Kabupaten Buleleng. Informasi parawisata yang dtitampikan berupa objek wisata 

pantai, wisata pulau komodo, wisata  budaya, kesenian daerah dan lain lain, serta 

fasilitas penunjang parawisata berupa hotel dan transportasi, yang mana penelitian ini 

juga tidak dilengkapi dengan video pada masing-masing objek-objek wisata. Pada 

sistem ini di rencanakan akan memberikan informasi secara detail mengenai 

informasi parawisata, kebudayaan, religi, transportasi, kesenian daerah yang di 

dukung oleh fasilitas search engine untuk pencarian informasi, peta interaktif, audio 

untuk masing objek wisata serta berita-berita seputar informasi parawisata. 

Aplikasi seperti ini pernah dibuat oleh Reinardus Gerald Wathowuan (2014) 

dengan judul“ Aplikasi Paket Wisata Menggunakan Desain Responsive di Kabupaten 

Raja Ampat“.Pada aplikasi tersebut memberikan pemesanan tentang paket wisata, 

objekwisata, transportasi, dan penginapan berdasarkan keinginan calon 

wisatawan.Yang membedakannya adalah calon wisatawan dapat menentukan paket 

wisata sesuai keinginan berdasarkan semua pilihan objek wisata, penginapan dan 

transportasi yang telah disediakan dan calon wisatawan dapat memesan paket wisata 

yang telah disediakan oleh pihak agen travel. Proses pembayaran dilakukan langsung 

setelah menyelesaikan proses pemesanan dengan menggunakan paypal selain itu 



5 

 

 

wisatawan diwajibkan menjadi anggota terlebih dahulu untuk dapat melakukan 

pemesanan paket wisata. 

Sistem seperti ini pernah dibuat oleh Edi Mulyono (2012) dengan judul “Sistem 

Informasi Pariwisata Kabupaten Tuban Berbasis Web”. Pada sistem ini hanya 

menampilkan peta daerah wisata untuk menampilkan daerah wisata, Yang 

membedakannya adalah pada sistem ini adalah wisatawan mendapatkan bukti 

pemesanan (invoice) yang secara otomatis terkirimkan via email setelah proses 

pemesanan paket wisata selesai dilakukan, Selain wisatawan Admin website pun 

mendapatkan email yang serupa sebagai pemberitahuan adanya transaksi baru 

sehingga mempermudah dan memperlancar proses pembayaran pada aplikasi 

reservasi ini. Selain aplikasi invoice yang di kirimkan via email , Aplikasi yang 

dirancang oleh peneliti menggunakan php 5.0 keatas dengan menyesuaikan web 

hosting atau web server pada saat ini sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang 

dirancang dan menggunakan css3 untuk memperindah tampilan atau user interface 

sehingga dapat memanajemen tampilan pada 3 device yaitu mobile (handphone), 

ipad atau tablet dan desktop (computer, laptop, netbook dan lain-lain) atau lebih. 

Di sisi lain sisten informasi digunakan oleh Arsad  (2011) dengan judul 

perancangan “Sistem informasi parawisata Berbasis Web di Dinas Kebudayaan dan 

Parawisata kabupaten Muna” , Untuk membantu Dinas tersebut dala mengelolah 

data dan informasi objek wisata yang ada di kabupaten Muna. Kabupaten Muna di 

provinsi Sulawesi Tenggara merupakan suatu daerah yang memiliki sektor 

parawisata dan kebudayaan yang baik, berbagai jenis wisata seperti pantai, wisata  

alam, budaya, argowisata, maupun wisata sejarah terdapat di daerah ini. 
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Penyampaian informasi di kabupaten Muna selama ini masih bersifat manual, yakni 

pemberian brosur, pamflet, poster dan buku-buku kepada wisata yang berkunjung 

ke suatu objek wisata. Dengan di bangunnya sistem informasi ini di harapkan dapat 

membantu para wisataan untuk mengetahui tempat wisata yang ada di kabupaten 

Muna dengan media internet dan gadget. 

Sistem seperti ini pernah di buat oleh Sonty Lena  (2014) dalam penelitiannya 

berjudul Perangkat Lunak Pemesanan Paket Wisata Berbasis Web di D’ dara Tour 

Travel bandung. Melakukan Penelitian ini dengan tujuan menampilkan Informasi –

informasi paket wisata beserta proses pemesan wisatanya. Dalam 

mengembangkannya sistem menggunakan HTML,PHP, dan XAMPP. 

Tabel 2.1  Perbandingan Tinjauan Pustaka dengan Penelitian 

Penulis Objek Metode Bahasa 

Pemograman 

Interface Keterangan 

Arsad  (2011) Sistem informasi 

parawisata 

Berbasis Web di 

Dinas 

Kebudayaan dan 

Parawisata 

kabupaten Muna 

- PHP Website Sistem web 

memiliki 

interface yang 

sederhana 

Benediktus 

Yoris Popi 

Jeman, (2013) 

Perancangan 

sistem informasi 

menampilkan 

peta tempat 

wisata  

 

   -  PHP  Website Sistem web 

memiliki 

interface yang 

sederhana 

Reinardus  

Gerald  

Wathowun 

(2014) 

Perancangan 

Aplikasi paket 

wisata 

menggunakan 

desain 

Responsive di 

kabupaten Raja 

Ampat 

Prototype 

Model 

PHP Website Sistem hanya 

bisa di akses 

oleh pengguna 

dan di wajibkan 

menjadi anggota 

terlebih dahulu 

untuk dapat 

melakukan 

pemesanan  
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Edi  

Mulyono 

(2012) 

Perancangan 

Sistem Informasi 

parawisata 

kabupaten Tuban 

Berbasis web 

Action dan 

Prototype 

PHP Website Sistem web ini  

pungguna wajib 

munggunakan 

E-mail untuk 

bisa masuk 

Sonty Lena  

(2014) 

Perangkat Lunak 

Pemesanan 

Paket Wisata 

Berbasis Web di 

D’ dara Tour 

Travel bandung 

      - PHP  Sistem web ini 

bertujuan 

menampilkan 

Informasi –

informasi paket 

wisata beserta 

proses pemesan 

wisatanya 

Kristian 

Andreas 

Doku Bani 

(2018) 

Aplikasi 

Pemesanan 

Paket Wisata 

Gunung Mas Di 

Flores NTT 

Berbasis Web 

        -           PHP Website Sistem Web  ini 

akan melakukan 

Registrasi 

sebagai member 

agar bisa login 

dan 

memberikan  

komentar  

 

Sedangkan Aplikasi yang dibuat dalam penelitian ini selain memberikan 

informasi tentang peta tempat wisata, juga memberikan pemesanan tentang paket 

wisata, sehingga memudahkan calon wisatawan dalam menentukan paket wisata 

sesuai keinginan. 

2.2 DasarTeori 

2.2.1 Sekilas Tentang Pulau Flores 

 Flores, dari bahasa Portugis yang berarti "bunga" adalah sebuah pulau yang 

berada di wilayah administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Nama 

Flores berasal dari bahasa Portugis yaitu “cabo de flores “ yang berarti “Tanjung 

bunga”. Nama tersebut semula di berikan oleh S.M. Cabot untuk menyebut wilayah 

timur dari pulau Flores. Akhirnya di pakai secara resmi sejak tahun 1636 oleh 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Portugis
https://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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gubernur jenderal hindia belanda Hendrik Brouwer. Sebuah studi yang cukup 

mendalam oleh Orinbao (1969) mengungkapkan bahwa nama asli sebenarnya pulau 

Flores adalah Nusa Nipa (pulau ular) yang dari sudut antropologi, istilah ini lebih 

bermanfaat karena mengandung berbagai makna filosofis, Kultural, dan Tradisi 

Ritual masyarakat Flores. 

          Flores termasuk dalam gugusan Kepulauan Sunda Kecil bersama Bali dan 

NTB, dengan luas wilayah sekitar 14.300 km². Pulau Flores terdiri dari kabupaten 

yaitu : Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, 

Sikka, Flores Timur. 

 

2.2.2 PHP(HypertextPreProcessor) 

 PHP adalah salah satu bahasa pemrograman script bersifat open source yang 

bekerja pada sisi server, yang paling banyak di pakai saat ini. PHP banyak di gunakan 

untuk memprogram situs web dinamis ( termasuk blog ) meskipun penggunaan untuk 

hal lain juga memungkinkan.   (AbdulKadir, 2009) 

PHP disebut bahasa pemrograman server side karena PHP diproses pada komputer 

server. Hal ini berbeda dibandingkan dengan bahasa pemrograman client-side seperti 

JavaScript yang diproses pada web browser (client). 

Pada awalnya PHP merupakan singkatan dari Personal Home Page. Sesuai dengan 

namanya, PHP digunakan untuk membuat website pribadi. Dalam beberapa tahun 

perkembangannya, PHP menjelma menjadi bahasa pemrograman web yang powerful 

dan tidak hanya digunakan untuk membuat halaman web sederhana, tetapi juga 
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website populer yang digunakan oleh jutaan orang seperti wikipedia, wordpress, 

joomla, dll. 

 

2.2.3 MySQL 

MySQL merupakan salah satu database server yang sangat terkenal. 

Kepopulerannya di sebabkan MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk 

mengakses databasenya.( AbdulKadir, 2009 ). 

MySQL AB merupakan perusahaan komersial Swedia yang mensponsori dan yang 

memiliki MySQL. Pendiri MySQL AB adalah dua orang Swedia yang bernama 

David Axmark, Allan Larsson dan satu orang Finlandia bernama Michael “Monty”. 

Setiap pengguna MySQL dapat menggunakannya secara bebas yang didistribusikan 

gratis dibawah lisensi GPL(General Public License) namun tidak boleh menjadikan 

produk turunan yang bersifat komersial. 

Pada saat ini MySQL merupakan database server yang sangat terkenal di dunia, 

semua itu tak lain karena bahasa dasar yang digunakan untuk mengakses database 

yaitu SQL. SQL (Structured Query Language) pertama kali diterapkan pada sebuah 

proyek riset pada laboratorium riset San Jose, IBM yang bernama system R. 

Kemudian SQL juga dikembangan oleh Oracle, Informix dan Sybase. Dengan 

menggunakan SQL, proses pengaksesan database lebih user-friendly dibandingan 

dengan yang lain, misalnya dBase atau Clipper karena mereka masih menggunakan 

perintah-perintah pemrograman murni. 
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2.2.4 APPServ 

 merupakan  rangkaian utilitas yang sangat diperlukan untuk membantu Anda 

mulai menggunakan sistem manajemen konten, seperti PHP-Nuke, Joomla, dan 

WordPress. PHP 5.1.6: bahasa pemrograman dinamis yang digunakan oleh sebagian 

besar sistem manajemen konten populer. Terpadu sempurna dengan MySQL dan 

Apache. 

Yang membedakan Appserv dengan yang lain adalah dia hanya menginstal 

tools yang benar - benar digunakan, sehingga dalam folder direktori itu sedikit 

sehingga tidak memakan space terlalu banyak. Anda dapat membuat web server, 

database server dalam 1 menit beberapa pertanyaan AppServ dapat menjadi Produksi 

nyata Web Server atau Database Server. OS yang digunakan bisa menggunkan Os 

windows ataupun OS linux Tetapi Windows OS tidak cukup baik untuk beban berat 

pada Anda memori web atau database server. 

 

2.2.5 Web 

WEB adalah salah satu layanan yang didapat oleh pemakai computer yang 

terhubung ke internet. Web ini menyediakan informasi bagi pemakai computer yang 

terhubung ke internet dari sekedar informasi “sampah” atau informasi yang tidak 

berguna sama sekali sampai informasi yang serius; dari informasi yang gratisan 

sampai informasi yang komersial. Website atau situs dapat diartikan sebagai 

kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, 

gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu baik 

yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang 
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saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman 

(hyperlink). 

Menurut para ahli Web adalah: 

1.  Menurut Suwanto Raharjo 2004, Web merupakan salah satu layanan 

internet yang paling banyak digunakan dibanding dengan layanan lain seperti 

ftp, gopher, news atau bahkan email. 

2. Menurut Wahana Komputer 2010, Web adalah formulir komunikasi 

interaktif yang digunakan pada sutu jaringan komputer. 

3. Menurut Haer Talib, Web adalah sebuah tempat di internet yang 

mempunyai nama dan alamat. 

4.  Menurut Boone (Thomson) 2006, Web adalah koleksi sumber informasi 

kaya grafis yang saling berhubungan satu sama lain dalam internet yang lebih 

besar. 

2.2.6 Dreamweaver 

 Dreamweaver adalah suatu editor HTML professional untuk perancangan,  

pengkodean, pengembangan website, halaman web, dan aplikasi web. (Lucas JR, 

Henry C, 1987) 

Aplikasi ini banyak digunakan oleh para programmer, desainer dan developer web 

dikarenakan kemudahan dalam penggunaanya, kelengkapan fiturnya dan juga 

dukungannya terhadap teknologi terkini. Adobe Dreamweaver menyediakan fitur 

editor WYSIWYG (What You See is What You Get) atau dalam bahasa 

kesehariannya disebut Design View. Maksudnya adalah, tampilan hasil akhir web 

kita nanti akan sama dengan tampilan pada saat proses perancangan halaman web. 
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Dengan segala fitur yang ada pada Adobe Dreamweaver, membuat suatu web 

bukanlah hal yang sulit. Kita tidak perlu menguasai berbagai macam bahasa 

pemrograman web seperti HTML, CSS, Javascript, PHP, dan sebagainya. Cukup 

mengetahui dasar dasarnya saja, karena didalam aplikasi ini sudah disediakan alat alat 

otomatis. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan 3 macam tampilan yaitu Code 

View, Design View dan Split View. Code View cocok untuk para programmer yang 

terbiasa dengan kode kode pemrograman web. Sedangkan Design View cocok untuk 

para Designer yang terbiasa dengan visual. Jika ingin menggunakan keduanya, bisa 

memilih Split View. 

 

2.2.7 Internet 

          Internet adalah system jaringan dari ribuan bahkan jutaan komputer yang 

ada di duna ini. Jaringan dibentuk dengan saluran telepon, saluran kawat maupun 

saluran radio.Internet lebih berperan sebagai media komunikasi antar pemakainya 

yang tersebar di seluruh pelosok dunia.(AbdulKadir, 2002) 

            Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu 

media elektonik dengan media yang lainnya. Standar teknologi pendukung yang 

dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol 

Suite (disingkat sebagai istilah TCP/IP). TCP/IP ini merupakan protokol 

pertukaran paket (dalam istilah asingnya Switching Communication Protocol) 

yang bisa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Sementara 

itu, istilah “internetworking” berarti cara/prosesnya dalam menghubungkan 
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rangkaian internet beserta penerapan aturannya yang telah disebutkan 

sebelumnya. 

       Menurut Purbo (dalam Prihatna, 2005) Internet pada dasarnya adalah suatu 

media yang dipakai untuk mengefesiensikan proses komunikasi yang 

disambungkan lewat berbagai aplikasi semacam Web, VoIP, E-mail. 

        Menurut Oetomo (2002) internet adalah singkatan atau singkatan dari 

international network, yang didefinisikan juga sebagai suatu jaringan komputer 

yang sangat besar, dimana jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa 

jaringan-jaringan kecil saling terhubung satu sama lain. 

           Menurut Supriyanto (2006) Internet adalah suatu hubungan antara 

berbagai jenis komputer dan juga dengan jaringan di dunia yang punya sistem 

operasi dan juga aplikasi yang berbeda-beda, dimana hubungan tersebut 

memanfaatkan kemajuan perangkat komunikasi semacam telepon dan satelit yang 

memakai protokol standar dalam melakukan hubungan komunikasi, yaitu 

protokol TCP/IP (Transmission Control/Internet Protocol). 

             Menurut Harjono (2009) internet adalah kumpulan dari beberapa komputer, 

yang bahkan bisa mencapai jutaan komputer di seluruh dunia yang saling 

berhubungan serta saling terkoneksi satu sama lainnya. Agar komputer bisa saling 

terkoneksi satu sama lain, maka diperlukan media untuk saling menghubungkan 

antar komputer. Media yang digunakan itu bisa menggunakan kabel/serat optik, 

satelit atau lewat sambungan telepon. 
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2.2.8 Teori Tentang Pemesanan Paket Wisata 

    Jika ingin melakukan pemesanan Paket wisata disnii kalau belum 

menjadi member atau masuk sebagai pengungjung hanya bisa melihat 

informasi-informasi yang ada pada aplikasi tersebut. Bila ingin menjadi 

member maka harus melakukan registrasi untuk bisa login dan 

mendapatkan user name dan password. 

      Ketika sudah menjadi member maka akan bisa melakukan pemesanan 

paket wisata yang telah di atur oleh pihak Agen travel Gunung mas, 

kemudiaan dalam paket wisata tersebut telah dipaparkan detail dari  setiap 

paket wisata yang ada di Flores Ntt, selain itu juga ada informasi 

harga/org dan kemana saja perjalanan yang ada pada paket wisata 

tersebut,setelah melakukan pemesanan maka akan di arahkan ke menu 

konfirmasi pembayaran yaitu setiap paket wisata dp minimal 50% dan 

memasukan berapa jumlah nominal yang harus di bayar oleh pemesan, 

selanjutnya jika sdh melakukan pembayaran maka pemesan akan 

mendapatkan bukti pembayaran yang telah dikonfirmasi oleh admin 

dengan pemesan mengirimkan bukti transfer yang telah di tetapkan. Selain 

itu juga pemesan harus dilakukan 1 minggu sebelelum keberangkatan 

sedaangkan pelunasan di lakukan 1 hari sebelum keberangkatan. Jika tidak 

ada konfirmasi lanjutan dari pemesan maka pemesanan paket akan di 

batalkan dan dp hangus. 


