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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Studi 

Adapun jurnal yang berhubungan dengan penelitian peneliti untuk 

dijadikan bahan referensi sekaligus sebagai media bertukan informasi yang ada 

dan menentukan metode yang akan digunakan nanti oleh peneliti antara lain : 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad Azizul Hakim, Singgi 

Pratama, Fransiska Prihatini S (2019) yang berjudul “Sistem Informasi 

Manajemen Hubungan Pelanggan Berbasis Web Pada PT. Arya Media Tour & 

Travel” dalam jurnal ini membahas tentang pemesanan tiket pesawat, 

pemesanan hotel, rental mobil dan ibadah haji atau umroh. Perusahaan ini 

memiliki keterbatasan dalam melakukan promosi, akibatnya pelanggan kurang 

mengetahui informasi dengan benar. Selain itu keluhan pelangan selama dalam 

perjalanan yang seringkali tidak tersampaikan kepada direktur, tetapi pelangan 

selalu menyampaikan lewat  tourguide. Dengan dibuatnya sistem ini dapat 

membatu penyampaian informasi serta membantu meningkatkan loyalitas 

pelanggan. Disini peneliti menggunakan metode iterasi yang terdiri dari fase 

perencanaan, fase analisis masalah, fase perancangan, fase implementasi, dan 

fase pemeliharaan. Bahasa pemrograman yang digunakan pada aplikasi yaitu 

PHP dan menggunakan program notepad++ serta MySQL sebagai database.. 

Hasil dari penelitian ini yaitu penulis dapat membangun suatu sistem informasi 

manajemen hubungan pelanggan berbasis web [6] 

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” dalam jurnal ini membahas tentang 

instansi yang bergerak dalam bidang tour and travels yang dimana bisnis 

utamanya adalah pemesanan paket perjalanan ibadah umrah dan haji. Sistem 

pelayanan ini sangat kurang efektif dan sering adanya permasalahan sehingga 

pelanggan kurang atau kesulitan dalam mendapatkan informasi yang ada di
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Tour & Travel Haji dan Umroh di Al Falah. Dalam meyelesaikan masalah yang 

ada, peneliti menggunakan metode Use Case Diagram, Activity Diagram dan 

Sequence Diagram. Untuk dapat merancang aplikasi yang akan penulis buat, 

dengan dibuatnya sistem aplikasi pelayanan onlines yang akan diterapkan 

dalam pendaftaran calon jamaah Umroh dan Haji. Maka penulis dapat 

mernacang suatu aplikasi berbasis android yang nantinya dapat dijadikan 

solusi sistem informasi dalam permasalahan tersebut. [7] 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Fidya Rosa, M.Rajab Fachrizal 

(2019) yang berjudul “Sistem Informasi Pemesanan Paket Wisata Berbasis 

Web Pada Adeeva Tour dan Travel” jurnal ini membahas tentang instansi 

dibidang tour and travel yang menyediakan paket pariwisata bagi pelanggan 

domestik. Adeeva tour memiliki kendala dalam melakukan pemesanan paket 

yang diantaranya pendaftaran, pemesanan, pembatalan dan pembayaran serta 

dalam pembuatan laporanya. Berdasarkan masalah tersebut peneliti akan 

membuat sistem informasi berbasis web. Disini peneliti menggunakan metode 

deskriptif dalam merancang sistem yang akan dibuat. Dengan adanya sistem 

informasi berbasis web akan memudahkan bagi konsumen dalam memesan 

paket wisata. Hasil dari penelitian ini yaitu penulis dapat membuat suatu 

aplikasi sistem informasi pemesanan paket pariwisata berbasis web. [8] 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Nauval Kemal,S.Sos (2018) yang 

berjudul “Implementasi Promosi Paket Promo Transportasi Online (Go-Jek) 

Terhadap Loyalitas Konsumen” jurnal ini membahas tentang promosi paket 

promo transportasi online terhadap pelanggan yamh menggunakan aplikasi 

GOJEK untul memudahkan pelanggan dalam kehidupan sehari hari. Maka 

permasalahan yang akan diteliti dalam perusahaan ini adalah bagaimana 

menerapkan  permasalahan adanya  promosi paket promo transportasi online 

(GO-JEK) terhadap loyalitas pelanggan. Disini peneliti menggunakan metode 

pendekatan kualitatif deskriftif. Dengan adanya promosi paket promo 

transportasi online dapat meningkatkan daya tarik pelanggan untuk 

menggunakan aplikasi  transportasi online tersebut. Hasil dari penelitian 

adalah dapat  mengimplementasikan adanya promosi paket promo transportasi 
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online (GO-JEK) terhadap pelanggan ini dapat menarik konsumen untuk 

menggunakan aplikasi GO-JEK. [9] 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Ferry Susanto (2018) yang 

berjudul “Sistem Informasi Pengolahan Data Pasien Pada Puskesmas Abung 

Pekurun Menggunakan Metode Prototype” jurnal ini membahas tentang 

Pengolahan data dan informasi secara cepat, tepat dan efisien adalah hal 

penting yang dibutuhkan bagi lembaga atau instansi, yaitu salah satunya adalah 

lembaga instansi puskesmas. Permasalahan yang terjadi  proses penerimaan 

data pasien selama ini masih menggunakan cara  manual, pada saat mendaftar 

berobat masih menggunakan formulir dengan datang langsung ke puskesmas. 

Dengan adanya teknologi website ini di harapkan dapat membantu calon 

pasien untuk mendaftar  dengan jangkauan yang jauh dari Puskesmas Abung 

Pekurun. Agar bagian pendaftaran pasien dapat meningkatkan kinerja dan 

memudahkan pasien untuk mendaftar dan mendapatkan informasi maka 

penulis membuat suatu aplikasi system informasi penerimaan pasien baru pada 

puskesmas. Metode yang digunakan peneliti adalah metode Prototype. 

Software yang digunakan untuk pembuatan antara lain marcromedia 

dreamwefer 2008, database phpmysql dan desain menggunakan photoshop dan 

perancangan sistem menggunakan UML. Hasil dari aplikasi dapat 

mempermudah masyarakat khususnya kecamatan Abung Pekurun dalam  

memperoleh pelayanan berobat di puskesmas abung pekurun karena website 

ini memiliki fasilitas cetak kartu berobat. [10] 

Dari Penelitian – penelitian sebelumnya, peneliti pada aplikasi ini 

terdapat tambahan fitur chat untuk komunikasi agar pelanggan yang 

membutuhkan informasi lebih atau jaamah umroh dania travel yang barangnya 

tertinggal bisa menghubungi pihak Dania Travel melalui aplikasi. 

2.2. Tinjauan Pustaka 

2.2.1.Travel Umroh 
Travel umroh adalah suatu perusahaan pada bidang jasa yang 

memberikan layanan perjalanan ibadah umroh yang bertujuan 

memberangkatkan seseorang untuk bisa melaksanakan ibadah umroh ke tanah 
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suci Makkah. Umroh sendiri berarti Menuju dan Mengunjungi ka’bah dengan 

waktu yang dapat dilakukan kapan saja berbeda dengan ibadah haji yang 

hanya dapat dilakukan saat bulan Zulhijjah. Umroh merupakan perjalanan 

menuju ke Baitullah dan tempat-tempat/waktu-waktu yang bisa dilakukan 

kapan saja untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula. Yang 

dimaksud dengan tempat-tempat tertentu adalah Ka’bah yang menjadi tujuan 

utama dan Mas’a (tempat sa’i), juga Arafah, Muzdalifah dan Mina [11]. 

Sebelum menjalani umroh calon jamaah harus memenuhi syarat-syarat 

berikut ini : 

a. Beragama islam 

b. Berakal sehat (tidak gila) 

c. Merdeka bukan budak 

d. Istitaah (mampu secara fisik, ilmu dan biaya) 

Rukun merupakan hal-hal yang wajib dilakukan seseorang ketika 

menjalankan sebuah ibadah, jika salah satu tidak dikerjakan maka ibadah 

tersebut tidak sempurna dan wajib untuk diulang. Seperti diantaranya rukun 

dalam ibadah umroh yaitu : 

a. Ihram dari miqot 

Menggunakan pakaian putih yang disebut juga dengan pakaian suci. 

Ihram untuk pria yaitu pakaian putih yang tidak boleh dijahit dan 

dipakai dengan cara melilitkan pada pada tubuh. Menggunakan 

ihram berati pertanda bahwa ibadah telah dimulai. 

b. Tawaf di ka’bah 

Mengelilingi ka’bah tujuh kali putaran dimulai dan diakhiri pada 

Hajar Aswad dan Ka’bah selalu berada di sebelah kiri. 

c. Sa’i  

Berlari-lari kecil antara 2 bukit yaitu Safa dan Marwah. Dimulai dari 

Safa dan diakhiri pada Marwah sebanyak 7 kali putaran. 
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d. Tahalul  

Mencukur rambut kepala, baik hanya sebagian ataupun cukur habis. 

Dikerjakan setelah selesai sa’i, pertanda bahwa kita telah 

melaksanakan ibadah umroh dengan sempurna. 

e. Tertib 

Dikerjakan secara berurutan. [12] 

Selain syarat dan rukun umroh yang harus dikerjakan, dalam bisnis 

travel umroh juga terdapat manajemen yang membantu dalam proses 

mencapai tujuan perusahaan. Manajemen travel umroh terdiri dari 

penyampaian informasi, pendaftaran calon jamaah dan pemberkasan data 

calon jamaah sampai dengan pemberangkatan hingga pemulangan calon 

jamaah. Setiap perusahaan travel memiliki manajemen yang berbeda-beda 

dalam menjalankan sebuah bisnis. Seperti penyampaian informasi yang 

dilakukan dengan menyebarkan brosur-brosur maupun mengiklankan jasa 

melalui media cetak atau sosial media. Pendaftaran yang juga dilakukan 

secara face to face dengan mendatangi langsung perusahaan dengan 

membawa beberapa berkas yang diperlukan dan beberapa uang sebagai uang 

muka pendaftaran. Manajemen yang dilakukan masih dengan cara yang 

maunual, diharapkan dengan adanya perkembangan teknologi seperti 

sekarang ini manajemen dalam sebuah perusahaan khususnya pada jasa travel 

umroh dapat dilakukan dengan teknologi. Hal tersebut akan sangat membantu 

dalam penyebaran informasi dan juga pendaftaran yang dapat dilakukan 

dengan melihat aplikasi yang telah disediakan. 

2.2.2. Android 
Android merupakan sebuah sistem operasi berbasis Open Source yang 

diperuntukan untuk Handphone, terutama untuk Smartphone maupun tablet. 

Android sendiri menyediakan beberapa platform yang terbuka bagi para 

pengembangnya guna dapat mengembangkan dan menciptakan sebuah 

aplikasi android sendiri yang dapat digunakan disegala smartphone saat ini.   

Android didirikan pada awal 2003 oleh Andy Rubin  di California, 

ia juga pendiri dari Danger, dan ia tidak sendiri dalam mendirikan android, ia 



13 
 

 
 

bersama Rich Miner atau pendiri dari Wildfire Communications,Inc, lalu 

Nick Sears dan Crist White atau kepada desain dan pengembangan antarmuka 

WebTV. Tujuan awal dari dikembangkan android  ialah guna 

mengembangkan sebuah sistem operasi canggih yang diperuntukan untuk 

pasar smartphone yang mana itu lebih banyak peminatnya. [13] 

2.2.3.Framework Flutter 
Flutter adalah framework untuk mengembangkan aplikasi mobile 

yang dibuat oleh google. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Dart 

yang digunakan untuk membangun suatu aplikasi mobile dari suatu kode 

dasar dan bisa disusun ke dua platform sekaligus yaitu iOS maupun Android. 

Flutter dibuat agar memungkinkan developer untuk membuat aplikasi yang 

akan berjalan mengikuti platform dimana ia berjalan, hal ini meliputi 

scrolling, tipografi, icon  dll. 

Flutter mengadopsi kerangka kerja modern dengan style react, 

render engine  2D, widget  siap pakai, dan alat pengembangan. Komponen ini 

bekerja sama untuk membantu kita dalam merancang, membuat, menguji, dan 

menjalankan  aplikasi yang dibuat. Berdasarkan data diatas peneliti menarik 

kesimpulan bahwa saat ini android menjadi  sistem operasi yang paling 

banyak digunakan untuk semua kalangan masyarakat Indonesia, oleh karena 

itu peneliti memilih sistem operasi android dalam perancangan aplikasi yang 

akan peneliti buat. [14] 
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Gambar 2. 1 Contoh Framework Flutter 

2.2.4. Firebase Realtime Database 
Firebase Realtime Database merupakan database yang di-host di cloud. 

Data disimpan sebagai JSON dan disinkronkan secara realtime ke setiap klien 

yang terhubung. Saat membuat Aplikasi lintas- platform dengan SDK 

Android, iOS, dan JavaScript, semua klien akan berbagi sebuah instance 

Realtime Database dan menerima update data terbaru secara otomatis. [15] 

Kemampuan utama dari firebase adalah : 

1. Realtime   

Firebase Realtime Database mempunyai kemampuan untuk 

melakukan sinkronisasi atau pembaruan secara otomatis setiap kali 

ada perubahan data, dan semua perangkat yang terhubung menerima 

update dalam hitungan detik.  

2.  Offline  

Firebase akan tetap bisa responsif ketika offline dikarenakan SDK 

Firebase Realtime Database untuk menyimpan ke disk, dan ketika 

koneksi sudah kembali tersambung klien akan langsung menerima 

perubahan yang telah terlewat dan otomatis melakukan 

singkronisasi kedalam server.  

3. Dapat diakses dari perangkat lain  
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Firebase Realtime Database bisa diakses secara langsung melalui 

perangkat seluler atau melalui web browser dan tidak memerlukan 

server aplikasi.  

4. Menskalakan di beberapa database 

Firebase Realtime Database mendukung kebutuhan data aplikasi 

pada skala ertentu dengan membagi data anda di beberapa instance 

database di projek firebase yang sama.  

 

Gambar 2. 2 contoh firebase 

2.2.5. Metode Pengembangan Sistem 
Metode Prototype ialah sebuah metode pengembangan perangkat 

lunak yang digunakan untuk membuat sebuah yang mana pengembang dapat 

berinteraksi dengan pengguna aplikasi nantinya selama proses pembuatan 

aplikasi, karena sering kali pengguna hanya menjelaskan secara singkat dan 

sering tidak dipahami oleh pengembang, dan kadang ada juga tambahan fitur 

atau saran ditengah tengah pembuatan dari aplikasi, dan dengan metode 

Prototype, pengembang dapat terus menyelesaikan tambahan secara tepat 

dan cepat. Tahapan pengembangan menggunakan metode ini dibagi menjadi 

2 bagian, yaitu bagian pertama prototype jenis 1 dan bagian kedua prototype 

jenis 2. Untuk langkah langkah prototype jenis satu adalah sebagai berikut : 
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1. Mengidentifikasi kebutuhan dari pengguna. Tahapan ini merupakan 

tahapan dimana dilakukan wawancara terhadap pengguna guna 

mendapat pandangan yang diinginkan oleh pengguna nantinya. 

2. Mengembangkan prototype. Untuk tahap ini, dilakukan pembuatan 

sebuah prototype dengan menggunakan tools pembangun prototype. 

3. Menentukan kebutuhan prototype. Pada tahap ini pengguna 

melakukan pengujian pada prototype dan melakukan evaluasi bila 

ada kesalahan dan mengumpulkan data tentang kebutuhan pengguna.  

4. Menggunakan prototype yang sudah menghasilkan sebuah sistem 

operasional.  

 

Gambar 2. 3 Prototype jenis 1 [16] 
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Pengembangan prototype 2 ada tiga langkah pertama sama dengan 

prototype jenis 1. Adapun langkah-langkah nya sebagai berikut: 

1. Mengkodekan sistem operasional. Seorang programmer 

menggunakan prototype untuk pengkodean sistem.  

2. Menguji sistem operasi. Pada tahapan ini digunakan pengujian 

pemakai dan memberikan masukan penerimaan sistem.  

3. Menggunakan sistem informasi.  

 

Gambar 2. 4 Prototype jenis 2 [17] 

 

2.2.6. Pemodelan UML (Unified Modelling Language) 
UML merupakan suatu alat komunikasi yang konsisten dalam 

mensuport para pengembang sistem untuk saat ini. UML memungkinkan para 
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pengembang untuk bekerja sama dengan bahasa model yang sama dalam 

mengaplikasikan beragam sistem.UML sendiri  menyediakan rangkaian 

gambar dan diagram. Beberapa diagram terfokus pada teori object oriented 

dan sebagian pada detail rancangan maupun kontruksi, ditujukan sebagai 

sarana komunikasi programmer maupun pengguna. [18] 

2.2.6.1. Use Case Diagram 
Usecase Diagram adalah suatu perilaku yang menggambarkan fungsi 

tertentu. Use Case memiliki Diagram yang bersifat statis. Diagram ini 

mempunyai suatu himpunan usecase dan aktor-aktor. Diagram ini terutama 

sangat penting untuk mengelompokkan dan memodelkan suatu sistem yang 

dibutuhkan serta diharapkan oleh pengguna. 

Tabel 2. 1 Simbol UseCase Diagram 

SIMBOL NAMA SIMBOL KETERANGAN 

 

Case 

Menggambarkan proses / 

kegiatan yang dapat 

dilakukan oleh actor 

 

Aktor 

Menunjukkan entitas/subjek 

yang melakukan suatu 

proses 

 

Relasi 

Menunjukkan hubungan 

antara case dengan actor 

ataupun case dengan case 
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Contoh Usecase Diagram 

 

Gambar 2. 5 Contoh UseCase Diagram 

2.2.6.2. Activity Diagram 
Activity Diagram merupakan diagram yang bersifat dinamis, 

Diagram aktivitas adalah suatu tipe khusus dari diagram status yang 

menampilkan alur  dari suatu aktivitas ke aktivitas yang lainnya dalam suatu 

sistem. Diagram ini sangatlah begitu penting dalam suatu pemodelan fungsi-

fungsi sistem dan memberi tekanan pada aliran kendali antar objek. [19] 

Tabel 2. 2 Simbol Activity Diagram 

SIMBOL KETERANGAN 

 

Action state, berfungsi menggambarkan 

keadaan elemen dalam suatu aktivitas 

 

State, berfungsi untuk menggunakan 

kondisi suatu elemen 
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Flow dan Control, sebagai penghubung 

aliran aktivitas dari elemen satu ke 

elemen lain 

 

Initial State, menunjukkan titik awal 

dari suatu elemen 

 

Final State, menunjukkan titik akhir 

dari suatu elemen 

 

Contoh Activity Diagram 

Gambar 2. 6 Contoh Activity Diagram 

2.2.6.3. Sequence Diagram 
Sequence Diagram merupakan interaksi antara objek didalam dan di 

sekitar sistem (termasuk pengguna dan display) berupa pesan yang 

digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri diantara dimensi 

vertical (waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang terkait). Sequence 

diagram biasa juga untuk digunakan menggambarkan suatu skenario atau 
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langkah-langkah dari rangkaian yang dilakukan sebagai tanggapan atau respon 

dari suatu elemen untuk menghasilkan suatu yang diinginkan. [20] 

Tabel 2. 3 Simbol Sequence Diagram 

SIMBOL KETERANGAN 

 

Object, berfungsi menggambarkan suatu 

pos-pos objek yang menerima pesanan 

dan mengirim pesan 

 

 

Message, berfungsi untuk menggunakan 

suatu aliran pesan yang dikirim melewati 

pos-pos objek 
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2.3. Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 2. 7 Kerangka Pemikiran 


