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ABSTRACT
At present Indonesia is ranked as the 5th most internet user in the world. The internet has become a
major requirement. The tourism sector is a very potential sector to be developed as a source of regional
income. Factors supporting the tourism sector that are not less important are tour package providers. This
sector has a very important role in a tourist destination. One of the supporting facilities that must be
provided for the tourism sector is the information needs of tourist destinations and supporting facilities.
Information to be provided must be supported by technology that can be given various requests from
users. SMS Gateway can be interpreted as an additional device used to send and receive messages or
messages sent by telephone to a computer or network provider. With the advancement of SMS Gateway
technology at this time, making the long-distance as an obstacle in communication. The use of this
technology has been widely used in business circles in Indonesia. With the speed of this information etourism-based, Tourism Information System was developed with the support of SMS Gateway using the
RAD (Rapid Application Development) model. Applications that can be used to serve various requests
from users and can facilitate various communities and can be used to obtain more valid, accurate and fast
information.
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ABSTRAK
Saat ini Indonesia menduduki peringkat 5 pengguna internet terbanyak di seluruh dunia. Internet telah
menjadi sebuah kebutuhan yang pokok. Sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat potensial untuk
dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Faktor pendukung sektor pariwisata yang
tak kalah penting adalah penyedia paket wisata. Sektor ini memiliki peranan yang sangat penting dalam
mempromosikan suatu destinasi wisata. Salah satu fasilitas pendukung terpenting yang harus disediakan
untuk sektor pariwisata adalah kebutuhan informasi terhadap tujuan wisata dan fasilitas-fasilitas
pendukungnya. Informasi yang akan diberikan harus didukung dengan teknologi yang dapat melayani
berbagai permintaan dari para pengguna. SMS Gateway dapat diartikan sebagai sebuah perangkat lunak
tambahan yang digunakan untuk memudahkan pengiriman dan penerimaan teks atau pesan melalui
jaringan telepon selular dari sebuah komputer atau jaringan. Dengan kemajuan teknologi SMS Gateway
saat ini, menjadikan jarak bukanlah sebagai penghambat dalam melakukan komunikasi. Pemanfaatan
teknologi ini sudah banyak digunakan dalam kalangan bisnis di Indonesia. Dengan kecepatan informasi
tersebut maka dikembangkanlah sebuah Sistem Informasi Pariwisata Berbasis e-tourism dengan
dukungan SMS Gateway menggunakan model RAD(Rapid Application Development ). Sehingga aplikasi
dapat digunakan untuk melayani berbagai akses permintaan dari para pengguna serta dapat menjangkau
berbagai lapisan masyarakat dan dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi yang lebih valid,
akurat dan cepat.
Kata Kunci : E-Tourism, Pemesanan Paket Wisata , SMS Gateway
1.

PENDAHULUAN
Saat ini internet telah menjadi kebutuhan
yang pokok yang tidak dapat dipungkiri. Terbukti
setiap tahunnya semakin banyak jumlah individu
yang mengakses internet dari berbagai macam
media mulai dari smart phone, tablet, laptop dan
juga komputer PC. Merujuk hasil dari survei
APJII, untuk pengguna internet di Indonesia pada
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tahun 2018 telah mencapai 64,8% dari total
populasi keseluruhan indonesia (APJII, 2019).
Indonesia merupakan negara yang memiliki
populasi cukup tinggi diikuti dengan tingkat
penggunaan internet. Berdasarkan data dari
Internet World Stats, saat ini Indonesia menduduki
peringkat ke-5 sebagai pengguna internet
terbanyak di seluruh dunia.
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Tabel 1. Top 20 Countries With The Highest Number of Internet Users

Sumber: Internet World Stats(2019)
Sektor pariwisata di Indonesia memberikan
sumbangan yang besar bagi peningkatan devisa
negara dan lapangan kerja. Kegiatan di sektor
pariwisata
juga
berperan
besar
dalam
memberikan sumbangan untuk pendapatan suatu
daerah. Sektor ini juga memberikan dampak
sosial, ekonomi, budaya dan sumber daya alam.
Pariwisata sangat berperan dalam proses
pembangunan dan pengembangan wilayah yang
memiliki potensi wisata (Arsul, Lumenta, &
Sugiarso, 2015). Sektor pariwisata merupakan
sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan
sebagai salah satu sumber untuk meningkatkan
pendapatan
daerah.
Untuk
itu
program
pengembangan dan pendayagunaan sumber
daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan
dapat
memberikan
sumbangan
bagi
pembangunan ekonomi.
Faktor pendukung sektor pariwisata yang tak
kalah penting adalah penyedia paket wisata.
Sektor ini memiliki peranan yang sangat penting
dalam mempromosikan suatu destinasi wisata.
Ketika wisatawan menggunakan jasa pelayanan
penyedia paket wisata, maka secara otomatis
mereka akan ditawarkan banyak macam pilihan
paket wisata. Saat ini para wisatawan mulai
berfikir untuk membuat agenda perjalanan mereka
secara rapi dengan cara memilih beberapa
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destinasi wisata yang mungkin dapat dikunjungi
dalam satu hari penuh. Hal ini bertujuan agar
kegiatan liburan mereka dapat berjalan efektif,
efisien dengan mengeluarkan biaya yang tidak
terlalu banyak. (Machdalena, Dewi, & Soemantri,
2018).
Berwisata bagi sebagian besar orang sudah
menjadi kebutuhan yang tidak dapat di hindari.
Mulai dari kebutuhan akan jalan-jalan ke berbagai
tempat hingga menikmati kuliner menjadi tujuan
utama berwisata. Salah satu fasilitas pendukung
terpenting yang harus disediakan untuk sektor
pariwisata adalah kebutuhan informasi terhadap
tujuan wisata dan fasilitas-fasilitas pendukung
lainnya. Informasi yang akan diberikan harus
didukung dengan teknologi yang dapat melayani
berbagai permintaan dari para pengguna.
Penggunaan
teknologi
ini
harus
dapat
menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan
daerah. Salah satunya dapat dilakukan dengan
pemesanan secara online dengan pilihan-pilihan
yang sesuai dengan keinginan pengguna. Dengan
kata lain seorang konsumen akan mendapatkan
informasi yang lebih cepat, akurat dan valid
pastinya sehingga mereka secara langsung dapat
memutuskan mana yang akan menjadi tujuannya.
SMS Gateway dapat diartikan sebagai
sebuah perangkat lunak tambahan yang
2
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digunakan untuk memudahkan pengiriman dan
penerimaan teks atau pesan melalui jaringan
telepon selular dari sebuah komputer atau
jaringan (Sriyanto & Sriyusielani, 2014). Dengan
kemajuan teknologi SMS Gateway saat ini,
menjadikan jarak bukanlah sebagai penghambat
dalam melakukan komunikasi. Pemanfaatan
teknologi ini sudah banyak digunakan dalam
kalangan bisnis salah satu contohnya adalah
Bank. Saat ini semua Bank sudah menggunakan
SMS Gateway untuk memberikan infomasi
kepada nasabah dalam transaksi banking.
Sehingga nasabah mendapat informasi detail
tentang jumlah saldo dan juga penarikan uang
(Afrina & Ibrahim, 2015).
Dengan kecepatan informasi tersebut maka
perlu dikembangkan sebuah Sistem Informasi
Pariwisata Berbasis e-tourism dengan dukungan
SMS Gateway dapat digunakan melayani
berbagai akses permintaan dari para pengguna
serta dapat menjangkau berbagai lapisan
masyarakat dan dapat dimanfaatkan oleh
berbagai pengguna untuk mendapatkan informasi
yang lebih valid, akurat dan cepat.
2.

METODOLOGI PENELITIAN
Dalam
pembangunan
sistem
ini
menggunakan metode RAD(Rapid Application
Development ). Model RAD merupakan proses
pengembangan
perangkat
lunak
yang
menekannkan pengembangan siklus yang sangat
pendek. Model ini merupakan pengembangan
atau
adaptasi
dari
model
sequentisl
linear/waterfall (Utami & Asnawati, 2015).
Adapun langkah-langkah atau tahapan dalam
membangun aplikasi dengan model RAD adalah
sebagai berikut (Utami & Asnawati, 2015):
1. Pemodelan Bisnis
Pada tahap ini berisi tentang apa
informasinya, siapa yang menghasilkan, siapa
yang memproses dan dari mana
informasinya.
2. Pemodelan data
Merupakan tahap identifikasi karakteristik
serta hubungan antar objek.
3. Pemodelan Proses
Objek data yang sudah di identifikasi
dihubungkan untuk melaksanakan fungsi tersebut.
4. Generalisasi Aplikasi
Merupakan Proses penggunaan Bahasa
pemrograman untuk mnghasilkan aplikasi yang
diinginkan.
5. Pengujian
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Program yang sudah di bentuk dilakukan
pengujian untuk menguji komponen dan
interfacenya.

Pemodelan Bisnis
Pemodelan Data
Pemodelan Proses
Pembentukan Aplikasi
Pengujian
Gambar 2. Metode RAD(Rapid Application
Development )
3. Pembahasan
3.1 Pemodelan Bisnis
Program aplikasi yang diusulkan yakni
sebuah aplikasi berbasis web dengan dukungan
SMS Gateway. Aplikasi SMS Gateway berperan
sebagai pengolah informasi, dimana informasi
tersebut dikemas dalam bentuk SMS. Aplikasi
SMS Gateway ini dijalankan pada sebuah
komputer yang terhubung dengan database dan
menggunakan sebuah handphone/modem yang
dihubungkan melalui USB port sebagai penerima
SMS. Aplikasi ini akan menerima semua SMS
yang masuk dan meresponnya secara otomatis.
Bentuk pemodelan bisnis digambarkan dalam Use
Case berikut:

Gambar 3. Pemodelan Bisnis
Beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan
dalam proses bisnis pada aplikasi ini adalah:
1. Analisa Kebutuhan Pengguna Customer
a. Customer dapat menjadi member seteleh
melakukan pendaftaran.
b. Customer dapat mengubah password
dengan cara login terlebih dahulu dan
3
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memasukkan kode verifikasi dari sms
yang diterima ke aplikasi.
c. Customer dapat memesan paket wisata
yang disediakan di aplikasi
d. Customer dapat menerima informasi
pemesanan melalui sms
2. Analisa Kebutuhan Pengguna Admin
a. Admin dapat mengelola Customer dengan
cara login terlebih dahulu
b. Admin dapat mengelola Daftar Paket
Wisata dengan cara login terlebih dahulu
c. Admin dapat mengelola Transaksi
Pemesanan dengan cara login terlebih
dahulu
d. Admin dapat mengelola Laporan dengan
cara login terlebih dahulu
3. Analisa Kebutuhan Sistem
Setelah Customer mengedit password atau
memesan paket tour, aplikasi membuat kode
acak untuk verifikasi dengan menyimpan kode
tersebut kedalam database. Kemudian
aplikasi SMS Gateway akan mengambil kode
tersebut untuk dikirimkan melalui sms ke
customer.
Proses kirim sms
Sms diterima

Ambil data

Tabel
Customer
digunakan
menampung data customer yang
anggota.
Tabel 3. Tabel TourPackage

untuk
menjadi

Tabel
TourPackage
digunakan
untuk
menampung data daftar paket wisata yang
ditawarkan pada aplikasi e-tourism.
Tabel 4. Tabel Transaction

Tabel
Transaction
digunakan
untuk
menampung data pemesanan paket wisata yang
dilakukan oleh customer pada aplikasi e-tourism.
2. Tabel Tambahan
Tabel tambahan merupakan tabel bawaan
dari library gammu yang digunakan untuk
menampung data sms masuk, sms keluar dan
sms terkirim.
Tabel 5. Tabel Inbox

Database

Gambar 4. Proses Mengirim sms
3.2

Pemodelan Data
Gammu dapat menggunakan database
MySQL, PostgreSQL, bahkan gammu juga
menyertakan library untuk mengakses database
seperti SQLite, Ms.SQL Server, Sybase, Firebird,
dan lain-lain. Dalam penulisan ini menggunakan
database mysql dengan tabel sebagai berikut:
1. Tabel Utama
Merupakan tabel yang di rancang untuk
melakukan transaksi yang terdiri dari tabel
Customer, TourPackage, dan Transaction.
Tabel 2. Tabel Customer
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Tabel inbox digunakan untuk menampung
data sms yang di kirim oleh customer.
Tabel 6.Tabel Outbox
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Tabel outbox digunakan untuk menampung
data sms yang akan dikirimkan.
Tabel 7. Tabel sentitems
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3.3.3 Proses Pemesanan Paket Wisata
Diagram activity ini menjelaskan mengenai
fungsi yang akan digunakan untuk melakukan
pemesanan paket wisata yang dilakukan oleh
aktor user sebagai customer dimulai dari
membuka halaman pemesanan, mengisi data
pemesanan sampai system menyimpan data
pesanan serta mengirim SMS.

Tabel sentitems digunakan untuk menampung
data sms yang sudah dikirimkan.
3.3 Pemodelan Proses
3.3.1 Proses Pendaftaran Member
Diagram activity ini menjelaskan mengenai
fungsi yang akan digunakan untuk melakukan
pendaftaran yang dilakukan oleh aktor user
sebagai pelanggan baru.

Gambar 7. Proses Pemesanan Paket Wisata
3.3.4 Proses Pengelolaan Admin
Diagram activity ini menjelaskan mengenai
fungsi yang akan digunakan untuk melakukan
pengelolaan administrasi web yang dilakukan oleh
aktor user sebagai admin dimulai dari membuka
halaman utama dan memilih pengelolaan web
admin yang terdiri dari data customer, data paket
wisata, data transaksi serta data laporan.

Gambar 5. Proses Pendaftaran Member
3.3.2 Proses Mengubah Password
Diagram activity ini menjelaskan mengenai
fungsi yang akan digunakan untuk melakukan
perubahan password yang dilakukan oleh aktor
user sebagai pelanggan yang sudah terdaftar.

Gambar 8. Proses Pengelolaan Admin
Gambar 6. Proses Mengubah Password
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3.4 Generalisasi Aplikasi
3.4.1 Halaman Pendaftaran Member
Halaman pendaftaran digunakan untuk
mendaftar user yang ingin menjadi member
dengan cara mengisikan data pribadi mulai dari
nama, alamat, telepon, nama bank yang akan
digunakan untuk transaksi, nomor rekening dan
password. Setelah data lengkap pilih tombol
daftar untuk menyimpan data.

Gambar 9. Halaman Pendaftaran Member
3.4.2 Halaman Mengubah Password
Jika ingin merubah password member dengan
cara mengisikan password lama dan mengisi
password baru sebanyak dua kali, kemudian
memilih update untuk melakukan perubahan.

Gambar 11. Halaman Pemesanan Paket Wisata
3.4.4 Halaman Pengelolaan Admin
Semua administrasi web dilakukan dihalaman
ini dengan cara login terlebih dahulu sebagai
admin. Setelah berhasil akan muncul halaman
utama yang terdiri dari pengelolaan data
customer, data paket wisata, data transaksi serta
data laporan. Didalam pengelolaan data dapat
melakukan penambahan, pengubahan dan
penghapusan data.

Gambar 12. Halaman Pemesanan Paket Wisata
3.5

Gambar 10. Halaman Mengubah Password
3.4.3 Halaman Pemesanan Paket Wisata
Untuk melakukan pemesanan hal pertama
yang harus dilakukan adalah memilih tujuan
wisata mana yang akan dipesan. Setelah terpilih
akan muncul pilihan daftar paket wisata yang
akan di pesan. Jika ingin melanjutkan memesan
pilih tombol tambah pesanan kemudian isikan
jumlah pesanan yang di inginkan dan pilih tombol
selesai.
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Pengujian
Pengujian digunakan untuk mengetahui
apakah program yang akan digunakan sudah
berjalan secara maksimal. Untuk itu serangkaian
unit program tersebut harus di uji terlebih dahulu
agar program berjalan sesuai dengan yang
diharapkan. Sebelum aplikasi dijalankan yang
harus di lakukan pertama kali adalah
menghubungkan Komputer dengan handphone
atau modem.
3.5.1 Pengujian Hardware
Pada pengujian ini dilakukan cek kondisi
hardware yang dibutuhkan untuk aplikasi ini.
Setelah komputer menyala dan modem terpasang
cek koneksi komputer dengan modem yang
terpasang dengan melalui device manager. Hasil
pengujian dinyatakan valid dapat dilihat pada
gambar 13.
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Gambar 13. Pengujian Modem
3.5.2 Pengujian Web Server dan Database
Pengujian ini dilakukan untuk pengecekan
software
server
yang
digunakan
untuk
menjalankan web dan database sebagai
penyimpan data. Hasil pengujian dapat berjalan
dan dinyatakan valid dapat dilihat pada gambar
14.

Gambar 14. Pengujian server web dan database
3.5.3 Pengujian Server SMS Gateway
Pengujian yang dilakukan untuk mengecek
Service Gammu SMS Gateway. Hasil pengujian
dapat berjalan dan dinyatakan valid dapat dilihat
pada gambar 15.

Gambar 15. Pengujian Service Gammu SMS
Gateway
3.5.4 Pengujian Halaman User
Pengujian halaman user untuk mengelola
data password dan untuk melakukan pesanan.
Hasil pengujian dapat berjalan dan dinyatakan
valid dapat dilihat pada gambar 16.
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Gambar 16. Pengujian Halaman User
3.5.5 Pengujian Halaman Admin
Pengujian halaman administrasi untuk
mengelola data customer, paket tour, transaksi,
dan laporan. Hasil pengujian dapat berjalan dan
dinyatakan valid dapat dilihat pada gambar 17.

Gambar 17. Pengujian Halaman Admin

3.5.6 Pengujian Sistem sms
Integrasi dan pengujian system diuji dengan
mengedit password dan melakukan transaksi
pemesanan paket wisata. Hasilnya berupa
autoreply program yang dapat mengirimkan SMS
ke user. Hasil pengujian dapat berjalan dan
dinyatakan valid dapat dilihat pada gambar 17.

Gambar 18. Pengujian hasil SMS

7

Vol. 7 No. 1 – Tahun 2019

Kesimpulan dan saran
Berdasarkan
hasil
penelitian
dan
implementasi sistem maka dapat di ambil
kesimpulan bahwa :
a. Telah di hasilkan aplikasi E-tourism yang
didukung dengan SMS Gateway.
b. SMS dapat membackup informasi perubahan
password dan info pesanan yang dilakukan
oleh pelanggan
c. Dengan adanya aplikasi ini maka akan lebih
memudahkan customer untuk mendapatkan
informasi yang lebih valid, akurat dan cepat.
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4.

Beberapa saran yang dapat penulis berikan
agar aplikasi dapat berjalan dengan lancer
adalah:
a. Gunakan spesifikasi hardware yang tinggi
agar akses komputer lebih cepat
b. Pilihlah sim card yang memiliki jaringan luas
dan sinyal yang bagus.
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