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Tour & Travel X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tour & travel. 

Data untuk jamaah umrah di Tour & Travel X membutuhkan sistem yang baik dalam 

mengelola data jamaah yang dapat menghasilkan data yang akurat dan tepat. Batasan 

masalah pada penulisan ini yaitu bagaimana cara pegawai mengelola data umrah, data 

haji, data jamaah, pembayaran, kelengkapan administrasi dan pramanifest yang datanya 

masih dilakukan secara manual dengan menggunakan office yaitu Microsoft Excel agar 

menjadi  sistem yang baik sehingga dalam penyimpanan data dan pencarian informasi 

suatu data jamaah tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tujuan dalam penulisan 

laporan ini adalah melakukan penelitian yang akan memudahkan pegawai dalam 

mendapatkan data umrah dan data haji pada Tour & Travel X. Melihat permasalahan 

diatas, penulis bermaksud  menganalis Sistem Informasi Manajemen untuk menangani 

data umrah dan haji. Sistem dianalisis dan dirancang dengan menggunakan tools 

analisis UML yang menganalisis permasalahan dengan pendekatan berorientasi objek. 

 

Kata Kunci : Analisis, Sistem Data, Haji, Jamaah, Umrah 
 

1. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pada era globalisasi seperti sekarang ini dunia teknologi informasi memiliki peran 

penting yang dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam membantu manusia untuk 

memudahkan pekerjaannya baik itu dalam instansi maupun perkantoran baik bagi 

lembaga swasta maupun pemerintahan. Kebutuhan akan informasi yang cepat, akurat 

dan relevan  saat ini telah menjadi sebuah kebutuhan pokok. Dengan berkembangnya 

teknologi informasi dapat mempengaruhi kualitas dalam penyusunan data menjadi 

tersusun rapi dan aman. 

Selain itu penggunaan teknologi informasi sangat penting peranannya dalam 

mengelola data didalam suatu perusahaan. Tour & Travel X merupakan perusahaan 

yang bergerak dibidang pemberangkatan umrah dan haji. Pengelolaan data umrah pada 

Tour & Travel X datanya masih dilakukan secara manual dengan menggunakan office 

yaitu Microsoft Excel mulai dari data umrah, data haji, data jamaah, pembayaran, serta 
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kelengkapan administrasi, dan data pramanifest. Sistem manual ini yang yang dirasakan 

pegawai sebagai salah satu kendala penghambat arus informasi. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang , maka dapat diidentifikasikan masalah yang 

ada yaitu : 

1. Belum adanya sistem yang baik dalam mengelola data baik umrah, haji serta 

jamaah. 

2. Pegawai masih mengolah data secara manual menggunakan Microsoft Excel dalam 

mengolah data umrah, data haji, serta data jamaah  

3. Pegawai masih mencari informasi kelengkapan jamaah, informasi pembayaran dan 

pramanifest secara manual. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, batasan masalah dalam perancangan sistem 

informasi manajemen data umrah ini adalah : 

a. Sistem Informasi Manajemen Data Umrah ini hanya dapat digunakan oleh pegawai 

serta direktur di Tour & Travel X. 

b. Sistem Informasi Manajemen Data Umrah ini hanya digunakan untuk mengelola 

data umrah, data haji, data jamaah, data pembayaran, data kelengkapan 

administrasi, dan informasi data pramanifest.  

c. Analisis Sistem Informasi Manajemen Data Umrah ini dibuat hanya sampai tahap 

design (perancangan sistem). 

 

2. STUDI LITERATUR 

2.1  Analisis Sistem 

Menurut Jogiyanto, H.M, analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian 

dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan 

maksud untuk mengklasifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, 

kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan 

yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. (Jogiyanto H, 

1990:6). 
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Tahap analisis sistem dilakukan setelah tahap perencanaan sistem dan sebelum 

tahap desain sistem. Tahap analisis sistem merupakan tahap yang kritis dan sangat 

penting karena kesalahan di dalam tahap ini akan menyebabkan juga kesalahan di tahap 

selanjutnya. Dalam tahap analisis sistem terdapat langkah-langkah dasar yang harus 

dilakukan oleh analisis sistem diantaranya : 

1. Identify 

Yaitu mengidentifikasi masalah, merupakan langkah pertama yang dilakukan 

dalam tahap analisis sistem. Masalah dapat didefinisikan sebagai suatu pertanyaan 

yang diinginkan untuk dipecahkan. Masalah inilah yang menyebabkan sasaran dari 

sistem tidak dapat tercapai. Oleh karena itu, pada tahap analisis sistem, langkah 

pertama yang harus dilakukan oleh analis sistem adalah mengidentifikasi terlebih 

dahulu masalah-masalah yang terjadi. Tugas-tugas yang harus dilakukan : 

a. Mengidentifikasi penyebab masalah 

b. Mengidentifikasi titik keputusan 

c. Mengidentifikasi personil-personil kunci. 

2. Understand 

Yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. Langkah kedua dari analisis sistem 

adalah memahami kerja dari sisitem yang ada. Langkah ini dapat dilakukan dengan 

mempelajari secara rinci bagaimana sistem yang ada beroperasi dan biasanya 

diperlukan data yang diperoleh dengan cara penelitian. Dalam langkah ini ada 

beberapa tugas yang perlu dilakukan, yaitu : 

a. Menentukan jenis penelitian merencanakan jadwal penelitian 

b. Membuat penugasan penelitian 

c. Membuat agenda wawancara 

d. Mengumpulkan hasil penelitian 

3. Analyze 

Yaitu menganalisis sistem yang dilakukan berdasarkan data yang telah diperoleh 

dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Tahap ini meliputi: 

a. Menganalisis kelemahan sistem : menganalisis distribusi pekerjaan, 

menganalisis dokumen, menganalisis laporan dan menganalisis teknologi. 

b. Menganalisis kebutuhan  informasi pemakai/manajemen. 
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4. Report 

Yaitu membuat laporan hasil analisis. Langkah ini dilakukan dengan membuat 

laporan hasil analisis untuk dipakai sebagai rancangan selanjutnya. 

 

2.2 Unified Modelling Language (UML) 

Definisi UML menurut Rosa A. S dan M. Shalahuddin (2015:137) merupakan 

bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan 

menggunakan diagram dan teks-teks.  

Pemodelan (modeling) sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan 

permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah 

dipelajari dan dipahami. 

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukan diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa “Unified Modeling Languange (UML) adalah sebuah bahasa yang berdasarkan 

grafik atau gambar untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan 

pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis OO 

(object Oriented)”. UML merupakan suatu kumpulan teknik terbaik yang telah terbukti 

sukses dalam memodelkan sistem yang besar dan kompleks. UML tidak hanya 

digunakan dalam proses pemodelan perangkat lunak, namun hampir dalam semua 

bidang yang membutuhkan pemodelan. 

 

3. PEMBAHASAN 

3.1 Analisis Sistem Yang Berjalan 

Analisis sistem yang berjalan merupakan suatu gambaran sistem yang diamati 

yang sedang berjalan saat ini, sehingga kelebihan dan kekurangan dari sistem yang 

sedang berjalan dapat diketahui. Analisis sistem ini  merupakan penganalisaan terhadap 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pegawai di Tour & Travel X dalam proses 

pelayanan dan mengolah data seperti melakukan pelayanan pendaftaran terhadap calon 

jamaah, mengelola data jamaah, mengelola pembayaran kelengkapan administrasi serta 

data pramanifest yang dilakukan masih manual dan menggunakan sistem office dengan 

menggunakan microsoft excel.  

Analisis ini perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukannya analisis 

sistem yang akan diusulkan. Selanjutnya dari hasil analisis ini digambarkan dengan 
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metodologi berorientasi objek melalui tools use case dan activity diagram, 

pertimbangan diagram tersebut ini karena dianggap mewakili secara keseluruhan sistem 

yang berjalan yang dapat dimengerti oleh user dan analisis didokumentasikan 

selanjutnya dijelaskan analisis pelaku yang menggunakan sistem. Pada gambar 3.1 

adalah gambar activity diagram dari sistem yang sedang berjalan. 

 

Gambar 3.1 Activity Diagram Sistem yang Sedang Berjalan 

 

3.2 Analisis Dokumen 

Adapun dokumen-dokumen yang digunakan di Tour & Travel X diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Fomulir Pendaftaran 

Fomulir pendaftaran ini digunakan untuk calon jamaah yang akan mendaftar 

untuk umrah atau haji yang diberikan oleh pegawai. Yang berisi bioda data pribadi 

dari calon jamaah yang akan mendaftar. Pada gambar 3.2 adalah formulir 

pendaftaran yang akan diisi oleh calon jamaah. 
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Gambar 3.2 Formulir Pendaftaran 

2. Rincian Biaya Umrah 

Rincian biaya umrah ini digunakan sebagai rincian dari pembayaran yang 

dilakukan jamaah yang telah mendaftar mulai dari rincian biaya umrah, biaya 

pasport serta pembayaran yang dilakukan. Pada gambar 3.3 adalah rincian biaya 

umrah yang digunakan pegawai untuk jamaah yang telah melakukan proses 

pembayaran.  

 

 
Gambar 3.3 Rincian Biaya Umrah 
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3. Bukti Pembayaran 

Bukti pembayaran ini digunakan sebagai bukti bahwa jamaah telah 

melakukan transaksi pembayaran sebesar yang dibayarkan setiap jamaah 

melakukan proses pembayaran. Pada gambar 3.4 adalah bukti pembayaran untuk 

jamaah yang telah melakukan transaksi pembayaran. 

 
Gambar 3.4 Bukti Pembayaran 

4. Agenda Paket Umrah 

Agenda paket umrah ini digunakan untuk memberikan informasi kepada 

calon jamaah ketika mendaftar umrah untuk memilih paket yang disediakan. 

Agenda paket ini juga berguna untuk transaksi dalam pembayaran. Pada gambar 3.5 

Agenda Paket Umrah adalah daftar harga paket serta agenda jadwal keberangkatan 

umrah yang diberikan pegawai kepada jamaah. 

 

Gambar 3.5 Agenda Paket Umrah 
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5. Jadwal kegiatan dan syarat Umrah dan Haji 

Jadwal kegiatan dan syarat umrah ini digunakan untuk memeberikan 

informasi mengenai syarat-syarat dari umrah serta jadwal keberangkatan dari 

umrah dan haji. Pada gambar 3.6 adalah jadwal dari umrah serta haji yang akan 

dilakukan oleh calon jamaah. 

 

Gambar 3.6 Jadwal kegiatan dan syarat Umrah dan Haji 

 

6. Pramanifest Jamaah Umrah 

Pramanifest ini digunakan sebagai informasi pegawai dari kelengkapan 

administrasi jamaah yang telah lengkap. Pramanifest ini digunakan sebagai daftar 

keberangkatan jamaah yang telah lengkap persyaratannya. Pada gambar 3.7 

Pramanifest jamaah umrah adalah daftar dari jamaah dengan lengkapnya 

kelengkapan administrasi dan telah siap untuk berangkat berisi nama, jenis kelamin, 

tempat tanggal lahir, paspor. 

 
Gambar 3.7 Pramanifest Jamaah Umrah 



Jurnal Informasi  Volume VIII No.2 / November / 2016 

91 

3.3 Analisis Pelaku 

Sistem yang akan dibangun ini digunakan oleh satu pegawai yaitu admin. Admin 

memiliki hak akses sepenuhnya untuk mengolah (menambah, mengedit, menghapus dan 

mencari) seluruh data yang ada didalam sistem. Pada tabel 3.1 dijelaskan pelaku yang 

menggunakan sistem.  

 

Tabel 3.1 : Analisis Pelaku 

Pelaku Tanggung Jawab Hak Akses 
Tingkat 

keterampilan 
Pengalaman 

Admin 

Mengelola data 

yang terdapat 

didalam sistem 

Melakukan 

pengolahan 

semua data 

(menambah, 

mengedit, 

menghapus,dan 

mencari) 

Menguasai 

komputer, mengerti 

cara penggunaan 

web dan database 

Pernah 

menggunakan 

aplikasi 

berbasis web 

dan mengerti 

tentang 

database 

 

3.4 Analisis Sistem Yang Diusulkan 

Analisis yang diusulkan tidak jauh berbeda dengan analisis sistem yang sedang 

berjalan, hanya merubah sistem yang masih manual menjadi terkomputerisasi. Sistem 

yang diusulkan yaitu sistem informasi manajemen data umrah seperti, pendaftaran 

jamaah, olah data umrah, olah data haji, olah data paket, pembayaran, kelengkapan 

administrasi dan data pramanifest yang dilakukan secara terkomputerisasi yaitu dengan 

menggunankan sistem informasi. Hal ini akan membantu efektifitas waktu pekerja 

menjadi lebih cepat dan akurat. Sistem informasi ini diharapkan dapat membantu 

mengatasi masalah yang ada, dan dapat menghasilkan informasi yang cepat, tepat dan 

akurat. 

 

3.4.1 Use Case Diagram 

Use case diagram menggambarkan proses dari sistem, hubungan antara use case 

dan actor berdasarkan kebutuhan sistem dan menggambarkan fungsionalitas yang 

diharapkan dari sebuah system. Pada gambar 3.8 use case diagram sistem informasi data 

umrah pada Tour & Travel X. 
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Gambar 3.8  Use Case Diagram Sistem Yang Diusulkan 

 

3.4.2 Activity Diagram 

Activity diagram merupakan gambaran kegiatan atau aktivitas yang dilakukan 

aktor selama menggunakan sistem. Activity diagram ini merupakan representasi lebih 

detail mengenai aktivitas apa saja yang terjadi didalam use case. Berikut hasil activity 

diagram. 

 

3.4.2.1 Activity Diagram Login 

Activity Diagram pada gambar 3.9 menggambarkan aktivitas yang terjadi 

didalam use case login. Disini dijelaskan agar dapat masuk ke halaman index user harus 

melakukan login terlebih dahulu. Tentunya saat melakukan login user sudah harus 

memiliki username dan password. User yang dimaksud adalah admin dan direktur. Saat 

user  memasukan username dan password maka sistem akan melakukan verifikasi data 

dari username dan password tersebut, apabila datanya valid maka user berhak masuk ke 
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halaman index masing-masing, tapi apabila data tidak valid atau tidak sesuai maka 

sistem akan kembali menampilkan form login. 

 

 

Gambar 3.9 Activity Diagram Login 

 

3.4.2.2 Activity Diagram Input Form Pendaftaran 

Activity Diagram pada gambar 3.10 menggambarkan aktivitas yang terjadi 

didalam use case input form pendaftaran. Pada halaman index admin terdapat menu 

pendaftaran, bagian admin masuk ke halaman pendaftaran. Dihalaman tersebut 

menampilkan form pendaftaran yang akan diisi oleh admin untuk mengisi data pribadi 

jamaah setelah sistem melakukan pengisian form kemudian di submit lalu sistem 

kemudian akan divalidasi, apabila data sesuai maka data akan disimpan oleh sistem data 

jamaah dan akan menampilkan data jamaah yang selanjutnya akan dilihat oleh admin, 

dan bila tidak sesuai maka akan kembali tampil form pendaftaran tersebut.  
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Gambar 3.10 Activity Diagram Input Pendaftaran Jamaah 

 

3.4.2.3 Activity Diagram Olah Data Jamaah 

Activity Diagram pada gambar 3.11 menggambarkan aktivitas didalam  use case  

olah data jamaah. Pada halaman index admin terdapat menu data jamaah yang berisi 

data pribadi dari jamaah. Saat admin masuk ke halaman data jamaah tersebut maka 

sistem akan menampilkan data sesuai menu dan link untuk edit juga hapus data. Saat 

admin masuk ke link edit data jamaah maka sistem akan menampilkan  form data 

jamaah.  Form tersebut berguna untuk mengedit data sehingga data terupdate. Setelah 

form tersebut diisi dan disubmit ke dalam sistem maka sistem akan melakukan validasi 

untuk memeriksa kesesuaian data. Apabila data tersebut sesuai maka data akan 

disimpan dan sistem akan memperlihatkan notifikasi bahwa data tersebut telah 

tersimpan, apabila data tersebut tidak sesuai maka akan kembali ke form tambah data. 

Saat admin masuk ke hapus data sistem akan menghapus data yang dipilih oleh admin. 
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Gambar 3.11 Activity Diagram Olah Data Jamaah  

 

3.4.2.4 Activity Diagram Olah Data Umrah 

Activity Diagram pada gambar 3.12 menggambarkan aktivitas didalam  use case  

olah data umrah. Pada halaman index admin terdapat menu data umrah yang berisi 

syarat-syarat perlengkapan umrah, agenda umrah serta data jamaah yang terdaftar 

umrah. Saat admin masuk ke halaman data umrah tersebut maka sistem akan 

menampilkan data sesuai menu dan link untuk tambah, edit juga hapus data. Saat admin 

masuk ke link tambah data dan edit data umrah maka sistem akan menampilkan form 

data umrah.  Form tersebut berguna untuk memasukkan data baru. Setelah form tersebut 

diisi dan disubmit ke dalam sistem maka sistem akan melakukan validasi untuk 

memeriksa kesesuaian data. Apabila data tersebut sesuai maka data akan disimpan dan 

sistem akan memperlihatkan notifikasi bahwa data tersebut telah tersimpan, apabila data 

tersebut tidak sesuai maka akan kembali ke form data umrah. 
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Gambar 3.12 Activity Diagram Olah Data Umrah 

 

3.4.2.5 Activity Diagram Olah Data Haji 

Gambar 3.13 menggambarkan aktivitas didalam  use case  olah data haji. Pada 

halaman index admin terdapat menu data haji yang berisi syarat-syarat perlengkapan 

haji, agenda haji serta data jamaah yang terdaftar haji. Saat admin masuk ke halaman 

data haji tersebut maka sistem akan menampilkan data sesuai menu dan link untuk 

tambah, edit juga hapus data. Saat admin masuk ke link tambah data dan edit data haji 

maka sistem akan menampilkan form data haji.  Form tersebut berguna untuk 

memasukkan data baru. Setelah form tersebut diisi dan disubmit ke dalam sistem maka 

sistem akan melakukan validasi untuk memeriksa kesesuaian data. Apabila data tersebut 

sesuai maka data akan disimpan dan sistem akan memperlihatkan notifikasi bahwa data 

tersebut telah tersimpan, apabila data tersebut tidak sesuai maka akan kembali ke form 

data haji. 
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Gambar 3.13 Activity Diagram Olah Data Haji 

 

3.4.2.6 Activity Diagram Olah Data Paket 

Gambar 3.14 menggambarkan aktivitas didalam  use case  olah data paket. Pada 

halaman index admin terdapat menu data paket yang berisi harga dari paket umrah dan 

paket haji. Saat admin masuk ke halaman data paket tersebut maka sistem akan 

menampilkan data sesuai menu dan link untuk tambah, edit juga hapus data. Saat admin 

masuk ke link tambah data dan edit data paket maka sistem akan menampilkan form 

data paket. Form tersebut berguna untuk memasukkan data baru. Setelah form tersebut 

diisi dan disubmit ke dalam sistem maka sistem akan melakukan validasi untuk 

memeriksa kesesuaian data. Apabila data tersebut sesuai maka data akan disimpan dan 

sistem akan memperlihatkan notifikasi bahwa data tersebut telah tersimpan, apabila data 

tersebut tidak sesuai maka akan kembali ke form data paket. 
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Gambar 3.14 Activity Diagram Olah Data Paket 

 

3.4.2.7 Activity Diagram Pembayaran 

Gambar 3.15 menggambarkan aktivitas didalam  use case  pembayaran. Pada 

halaman index admin terdapat menu pembayaran yang berisi aktivitas pembayaran 

jamaah. Saat admin masuk ke halaman pembayaran tersebut maka sistem akan 

menampilkan menu transaksi pembayaran yang akan dilakukan apakah cash atau 

cicilan. Saat admin masuk ke menu pembayaran cicilan maka sistem akan  akan 

menampilkan form pembayaran cicilan. Form tersebut berguna untuk memasukkan data 

baru pembayaran. Setelah form tersebut diisi dan disubmit ke dalam sistem maka sistem 

akan menyimpan data. Jika pembayaran belum lunas maka admin akan masuk kembali 

ke pembayaran cicilan, namun jika pembayaran telah lunas maka sistem akan 

memperlihatkan notifikasi pelunasan. Setiap melakukan proses pembayaran akan 

muncul notifikasi serta print bukti dari pembayaran.   
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Gambar 3.15 Activity Diagram Pembayaran 

 

3.4.2.8 Activity Diagram Update Kelengkapan Administrasi 

Gambar 3.16 menggambarkan aktivitas didalam  use case  update kelengkapan 

administrasi. Pada halaman index admin terdapat menu kelengkapan administrasi yang 

berisi kelengkapan dari pembayaran, visa pasport serta kelengkapan pakaian umrah dan 

haji. Saat admin masuk ke halaman kelengkapan administrasi tersebut maka sistem akan 

menampilkan daftar jamaah berdasarkan data pembayaran. Saat admin akan melakukan 

update kelengkapan administrasi maka sistem akan menampilkan form kelengkapan 

administrasi. Form tersebut berguna untuk memasukkan data kelengkapan administrasi. 

Setelah form tersebut diisi dan disubmit ke dalam sistem maka sistem akan menyimpan 

data. Apabila data tersebut sesuai maka data akan disimpan dan sistem akan 

memperlihatkan notifikasi bahwa data tersebut telah tersimpan, apabila data tersebut 

tidak sesuai maka akan kembali ke form data kelengkapan. 
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Gambar 3.16 Activity Diagram Update Kelengkapan Administrasi 

 

3.4.2.9 Activity Diagram Lihat Pramanifest 

Pada gambar 3.17 menggambarkan aktivitas didalam use case lihat data 

pramanifest. Pada halaman index admin terdapat menu lihat data pramanifest pada 

bagian sidebar. Saat admin masuk ke halaman data pramanifest maka sistem akan 

menampilkan data pramanifest jamaah. 

 

Gambar 3.17 Activity Diagram Lihat Data Pramanifest 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis , dapat dikemukakan 

beberapa kesimpulan dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut : 
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1. Dengan adanya analisis ini diharapkan dapat membantu dan memberikan informasi 

dalam membangun sistem yang akan dibuat sesuai dengan kemajuan teknologi 

yang dapat mempermudah pegawai dalam mengelola data umrah dan data haji 

sehingga menjadi lebih cepat dan akurat. 

2. Dari analisis yang diusulkan tidak mengubah semua  yang sudah ada, hanya saja 

pengelolaan yang sebelumnya dilakukan dengan proses manual dan belum 

mempunyai sistem yang baik menjadi sistem pengelolaan data sistem yang lebih 

baik. 

3. Dengan pengelolaan data berbasis elektronik, maka data dan informasi dari 

kelengkapan jamaah, informasi pembayaran dan pramanifest yang sebelumnya 

manual dalam Microsoft Excel menjadi lebih mudah didapatkan.  
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