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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Di era serba modern seperti sekarang ini, perkembangan teknologi 

semakin maju dan terus berkembang setiap tahunnya. Seiring dengan 

perkembangannya, persaingan dalam dunia bisnis semakin pesat dan 

mengakibatkan suatu perusahaan berusaha untuk dapat menarik minat 

pelanggan dengan meningkatkan mutu pelayanan dalam memberikan kepuasan 

terhadap kebutuhan pelanggan [1]. Setiap perusahaan berlomba-lomba untuk 

dapat berkembang dan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Mulai dari 

sistem informasi hingga manajemen dalam sebuah perusahaan sekarang ini 

menggunakan teknologi komputer dalam membantu pekerjaan, karena 

dianggap lebih efektif dan efisien di bandingkan dengan cara yang masih 

dilakukan dengan manual. Kebutuhan Dalam mendapatkan informasi yang 

cepat, akurat serta relevan sekarang ini menjadi suatu kebutuhan yang amat 

sangat penting. Dalam memberikan pelayanan sebuah perusahaan harus 

memiliki kualitas produk yang baik, pelayanan memuaskan beserta harga yang 

terjangkau dan ekonomis, maka dibutuhkan sebuah program yang baik dalam 

mempengaruhi kepuasan dalam hal pelayanan. Agar pelaksanaan yang 

dikerjakan sukses dan dapat mencapai target yang diinginkan, maka diperlukan 

adanya sebuah manajemen.  

Manajemen adalah upaya yang dimiliki individu dan unsur-unsur yang 

ada dalam organisasi untuk memiliki keterampilan dan memanfaatkan sumber 

daya sesuai dengan kondisi lingkungan kerja. [2] Konsumen pada umumnya 

akan memilih suatu jasa maupun produk yang terbaik dengan biaya yang 

minim maupun terjangkau. Kepuasan konsumen atas suatu jasa tergantung 

seperti apa kinerja jasa tersebut dengan harapan yang sesuai dengan apa yang 

diinginkan oleh konsumen. Perusahaan perlu berbenah mengenai masalah yang 

menghambat atau memperlambat dalam proses 



2 
 

 
 

pelayanan terhadap konsumen, salah satunya ialah dalam hal manajemen 

perusahaan baik itu perusahaan yang berjalan dalam bidang produk maupun 

jasa. Salah satu perusahaan yang bergerak pada sektor jasa yaitu travel umroh. 

Bisnis travel umroh merupakan sektor bisnis yang berkembang pesat 

mengingat Indonesia mayoritas penduduknya beragama islam. Persaingan 

yang ketat dan perkembangan bisnis yang pesat membuat suatu perusahaan 

jasa travel umroh senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan dengan tujuan 

dapat mempertahankan perusahaan akan ketatnya persaingan dunia bisnis. 

Prinsipnya harus mengutamakan kepuasan konsumen, maka dari itu 

manajemen dalam perusahaan harus ditingkatkan demi kepuasan konsumen 

maupun perusahaan. Manajemen umroh terdiri dari informasi mengenai travel 

umroh, pendaftaran bagi calon peserta umroh dan pemberkasan data laporan 

yang dikerjakan oleh staff perusahaan. Perusahaan harus mampu memahami 

keinginan dan harapan dari konsumen tentang kualitas pelayanan yang baik. 

Umrah merupakan suatu kegiatan berkunjung ke tanah suci atau 

Baitullah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. dengan 

memenuhi syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh  syara’,  dan waktunya 

boleh dilakukan kapan saja, tidak ditentukan seperti halnya ibadah haji. Ibadah 

umroh hakikatnya menjadi sebuah sarana dan media kaum muslimin untuk 

melakukan ibadah ketanah suci setiap saat dan waktu. Kaum muslimin datang 

dan berziarah di ka’bah untuk melakukan ibadah dan juga mendekatkan diri 

pada Allah SWT. Kesempatan mengunjungi tanah suci merupakan kesempatan 

yang dinantikan oleh seluruh umat muslim, bukan hanya sekedar 

melaksanakan ibadah  tetapi juga untuk meningkatkan rasa syukur atas nikmat 

yang telah diberikan Allah SWT. [3]   

Pada sekarang ini banyak jasa travel untuk membantu 

memberangkatkan jamaah umroh maupun haji dengan fasilitas-fasilitas yang 

bagus dan terjamin. Selain itu, beberapa jasa travel umroh juga melakukan 

promosi untuk menarik semakin banyak jamaah yang memilih jasa travel 

mereka. Misalnya dengan memberikan promo umroh dengan harga yang 

murah. Karena itu konsumen adalah aset yang berperan sangat penting untuk 
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mencapai tujuan suatu perusahaan khususnya pada perusahaan travel umroh, 

menjaga hubungan baik dengan konsumen dalam memberi suatu pelayanan 

yang prima merupakan hal mutlak yang wajib dilakukan. Pelayanan yang 

prima termasuk didalamya yaitu memberikan suatu informasi penting dengan 

cepat, akurat dan relevan guna memaksimalkan segala potensi yang dimiliki 

dalam memenuhi kebutuhan kepada konsumen. Suatu perusahaan harus dapat 

lebih berkompeten dalam mengatasi persaingan-persaingan yang ada antara 

perusahaan jasa travel umroh.  Misalnya dengan memberikan diskon maupun 

promosi paket umroh murah. Seiring dengan majunya perkembangan teknologi 

seperti sekarang ini sangat membantu dalam banyak hal. Jasa travel juga harus 

mengikuti perkembangan teknologi agar semakin memudahkan pekerjaan 

pegawai maupun dalam hal pelayanan kepada konsumen. 

Pemanfaatan teknologi sekarang ini yang lebih dikenal dengan sistem 

informasi dapat membantu sebuah perusahaan dalam melakukan pengelolaan, 

pengorgaisasian maupun pendistribusian data dan informasi. Oleh sebab itu 

sistem informasi berperan penting dalam proses manajemen suatu perusahaan 

khususnya sebuah perusahaan jasa travel umroh. Sistem informasi dibuat 

dalam bentuk sebuah aplikasi yang memudahkan dalam proses pendaftaran, 

penjadwalan, keuangan sampai dengan penyampaian informasi yang lebih 

efektif. Dengan adanya aplikasi travel umroh ini, jamaah akan lebih 

dimudahkan dalam cara pengurusannya. Karena segala keperluan baik itu 

dokumen, tempat menginap, kendaraan, dan keperluan lainnya semua telah 

diurus oleh pihak travel umroh [4]. Sealin itu konsumen dapat mengetahui 

adanya promosi terbaru dari pihak travel umroh, syarat-syarat yang harus 

diberikan untu bisa berangkat umroh, dan yang paling penting bisa 

mendaftarkan diri secara online. Penambahan fitur pesan akan mempermudah 

konsumen untuk bertanya mengenai hal-hal yang kurang dimengerti, serta 

adanya jadwal pemberangkatan yang terdapat pada pilihan paket umroh akan 

semakin mempermudah calon jamaah. Sehingga calon jamaah tidak perlu 

datang berkali-kali ke perusahaan hanya untuk bertanya syarat-syarat maupun 

jadwal pembengrangkatan. Calon jamaah datang ke perusahaan saat dilakukan 
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transaksi pembayaran maupun pengumpulan berkas persyratan umroh, hal itu 

terjadi karena uang yang diberikan biasanya dalam jumlah yang banyak maka 

dari itu diperlukan kedatangan langsung calon jamaah di perusahaan sekaligus 

tanda tangan untuk kelengkapan berkas dan pembuatan passport. 

Dania Travel merupakan satu dari sekian banyak jasa Tour & Travel 

Umroh yang berada di Kabupaten Jepara. Beralamat di Jl. Wahid Hasyim No. 

124, Saripan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, dengan 

kode pos 59414. Kosumen Dania Travel berasal dari segala wilayah di dalam 

dan luar Kabupaten Jepara. Calon jamaah sangat memerlukan informasi 

mengenai travel umroh secara mudah untuk memilih jadwal umroh mana yang 

akan dipilih sebelum melakukan pendaftaran. Oleh sebab itu peneliti membuat 

aplikasi travel umroh berbasis android pada Dania Travel. Dengan adanya 

aplikasi ini, calon jamaah dapat mengetahui adanya promosi terbaru, 

pengumuman terbaru dari pihak jasa tour & travel, apa saja syarat-syarat yang 

harus diberikan untuk dapat berangkat umroh, serta dapat melakukan 

pendaftaran online melalui aplikasi ini. Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah 

untuk memberikan  kemudahan akses bagi calon jamaah umroh dengan 

memanfaatkan smartphone yang dimiliki. Karena sebelum adanya aplikasi ini, 

di Dania Travel Umroh hanya menyediakan brosur-brosur yang diberikan 

kepada calon jamaah apabila mereka datang ke kantor untuk mencari informasi 

mengenai paket umroh. Terkadang perusahaan juga menyebarkan informasi 

melalui penyebran brosur dijalan, atau memasang ilklan pada baliho maupun 

media sosial. Sedangkan dalam pengelolaan datanya, di Dania Travel Umroh 

masih menggunakan Microsoft Office.  

Sekarang ini calon jamaah membutuhkan segala sesuatu yang cepat, 

mudah dan tidak rumit, oleh karena itu dibuatlah aplikasi android untuk 

memudahkan dalam mengakses aplikasi yang sudah dirancang dapat diakses 

melalui gadget. Penggunaan gadget atau smartphone sangat melekat pada 

kehidupan sehari-hari, hampir setiap orang memilikinya. Pemilihan aplikasi 

android pada pengembangan sistem travel umroh didasarkan pada pengguna 

gadget yang terus meningkat dengan membuat media pemasaran modern yang 
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langsung menjangkau konsumen dan memberi nilai lebih pada perusahaan. 

Selain itu aplikasi android memiliki performa yang lebih cepat dam konsumen 

mendapat akses penuh pada perangkat android serta kualitas dan keamanan 

aplikasi android juga terjamin. Bahasa pemrograman yang digunakan sebagai 

pembangun sistem adalah Android dengan menggunakan dart dan visual studio 

code dan firebase untuk pengolahan databasenya. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Dahniar Medina, Kemal Farouq 

Mauladi, Ayu Ismi Hanifah (2017) yang berjudul “Aplikasi Tour & Travel Haji 

dan Umroh di Al Falah Berbasis Android”, dijelaskan bahwa penelitian yang 

sudah dijalankan ini hanya mencakup pelayanan online untuk pendaftaran 

calon jamaah Umroh dan Haji pada travel Al Falah. [5] Maka pada penelitian 

kali ini peneliti akan membuat suatu aplikasi berbasis android yang akan 

membantu Dania Travel dalam melakukan proses pendaftaran secara online, 

informasi jadwal umroh, komunikasi pelanggan dan laporan pemberkasan. 

1.2.BATASAN MASALAH 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Dania Travel. 

2. Sistem aplikasi ini nantinya hanya bisa mencakup tentang pendaftaran 

umroh secara online, menampilkan informasi paket umroh dan riwayat 

pembayaran umroh di Dania Travel. 

3. Aplikasi ini nanti hanya bisa dijalankan minimal di android 5.0 

4. Aplikasi ini dirancang berbasis android menggunakan framework flutter, 

Bahasa pemrograman Dart, dan database Firebasse. 

1.3. RUMUSAN MASALAH 

Dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah sesuai dengan judul 

penelitian yang diambil, yaitu belum adanya aplikasi manajemen yang 

mencakup pendaftaran, laporan pemberkasan seperti data calon jamaah serta 

riwayat pembayaran dan informasi mengenai paket umroh, guna mengurangi 

kesalahan pada pendataan peserta umroh dan mempercepat waktu dalam 
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melakukan proses pendaftaran dan pemberkasan data laporan pada Dania 

Travel Umroh. 

1.4. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat aplikasi manajemen di 

Dania Travel untuk mempermudah calon jamaah dalam mendapatkan 

informasi mengenai paket umroh, pendaftaran secara online, komunikasi 

dengan pihak travel dan membantu pegawai membuat laporan sampai dengan 

riwayat pembayaran. 

1.5. MANFAAT PENELITIAN 

Dalam melakukan penelitian, manfaat yang bisa diberikan sebagai berikut  : 

1. Peneliti : 

a. Sebagai bahan referensi untuk peneliti agar bisa melakukan penelitian. 

b. Dapat membangun sebuah aplikasi android yang sangat bermanfaat. 

c. Sebagai acuan dalam pengembangan pembuatan aplikasi berbasis 

android. 

2. Masyarakat : 

a. Memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi mengenai syarat-

syarat pendaftaran dan promosi yang ada di Dania Travel. 

b. Memudahkan masyarakat untuk mendaftar umroh yang ada di Dania 

Travel. 

c. Memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi jadwal 

keberangkatan yang ada di Dania Travel. 

d. Memudahkan masyarakat untuk menanyakan hal-hal yang tidak 

dimengerti atau yang ingin ditanyakan tanpa harus datang ke perusahaan. 

3. Dania Travel :  

a. Memudahkan Dania Travel dalam mempromosikan perusahaan. 

b. Membantu Dania Travel dalam proses pendaftaran. 

c. Memudahkan dalam proses rekap data calon jamaah baru. 

d. Memudahkan pegawai dalam pemberkasan laporan. 
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1.6. SISTEMATIKA PENfULISAN 

Sistematika dalam penelitian ini tersusun dari beberapa bagian yaitu : 

1. Bagian Pertama Proposal. 

2. Bagian Kedua,  yaitu pokok bahasan skripsi antara lain : 

BAB I  : Pendahuluan 

Pada bab ini diuraikan secara ringkas pembahasan 

tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika 

Penelitian. 

BAB II  : Landasan Teori  

Pada bab ini menampilkan beberapa referensi    

terkait penelitian yang dilakukan, memuat hal yang 

berkaitan dengan judul skripsi dan merangkum dari 

banyak sumber yang didapat 

BAB III  : Metode Penelitian  

Pada bab ini berisi tentang pembahasan mengenai 

metode penelitian yang digunakan dan metode 

perancangan aplikasi yang akan dibuat 

BAB IV  : Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini berisi tentang pemaparan  

implementasi dan pemaparan  hasil – hasil yang 

diperoleh peneliti dalam melakukan penelitian, serta 

menyajikan data dari hasil uji coba program serta 

hasil penelitian beserta pembahasannya.  

BAB V  : Penutup 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari suatu 

penelitian dan menyertakan sebuah saran untuk 

pengembangan lebih lanjut. 

3. Bagian ketiga berisi Daftar Pustaka dan beberpa lampiran


