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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Informasi merupakan kebutuhan yang menjadi dasar sebagai alat 

untuk menentukan sebuah keputusan dalam perusahaan, didukung dengan 

teknologi yang semakin pesat perkembanganya memungkinkan perusahaan 

akan lebih maju dibidangnya, dengan terus berkembangnya teknologi saat ini 

sering ditemukan sistem secara online, online tidak hanya menjadi alat bantu 

yang tidak hanya menyediakan informasi, namun mampu mengolah data, 

proses pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi secara online 

menyebabkan online menjadi media informasi yang dinamis, khususnya 

dibidang transportasi, perkembangan transportasi di Indonesia sangatlah 

pesat, berkembangnya transportasi pada masa sekarang merupakan kebutuhan 

yang sangat penting bahkan menjadi faktor yang mendukung semua jenis 

perkerjaan manusia,  

 Kebutuhan transportasi yang tinggi, menjadi usaha yang menguntungkan 

bagi perusahaan penyedia layanan transportasi sehingga dapat mempermudah 

masyarakat dalam melakukan pekerjaan maupun suatu perjalanan salah 

satunya yaitu penyedia layanan transportasi bus. 

 PO. Puspa Jaya merupakan penyedia layanan transportasi berupa Bus yang 

disediakan untuk masyarakat dalam melakukan perjalanan maupun pekerjaan, 

pelayanan yang baik dan cepat tentunya akan memberikan keuntungan bagi 

konsumen maupun perusahaan, kegiatan yang biasa dilakukan pada layanan 

transportasi yaitu penjualan tiket, tiket selalu menjadi syarat untuk 
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mendapatkan layanan transportasi, tetapi sering menjadi keluhan bagi 

masyarakat karena lamanya mengantri untuk mendapatkan tiket bus. Sistem 

penjulan yang berjalan pada PO. Puspa Jaya masih dilakukan secara manual 

yaitu pada pemesanan tiket dimana konsumen harus datang keloket-loket 

penjualan tiket yang telah disediakan pada PO. Puspa Jaya dan membeli tiket 

bus dengan tujuan keberangkatan yang dikehendaki, sehingga sering terjadi 

antrian pada loket saat membeli tiket, kurang nya informasi tentang 

ketersedian kursi yang belum terjual serta terkendala jarak yang cukup jauh 

bagi calon penumpang dari luar bandar lampung dan waktu penjualan tiket 

yang tidak berlaku selama 24 jam, dengan dilakukanya penjulan secara online 

dan dengan mamanfatkan teknologi informasi saat ini, diharapkan dapat 

mempermudah masyarakat untuk memperoleh tiket bus secara online. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik 

untuk mengangkat judul “Perancangan Aplikasi Pemesanan Tiket Otobus 

Online (Studi Kasus Pada PO. Puspa Jaya)”. 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana sistem penjualan tiket otobus pada PO. Puspa Jaya ? 

2. Bagaimana merancang aplikasi pemesanan tiket otobus pada PO. Puspa Jaya 

secara online? 

1.3 Batasan Masalah 

Penulis memberikan batasan masalah pada penelitian ini, agar 

pembahasan tidak terlalu meluas atau menyimpang, yaitu merancang aplikasi 

pemesanan tiket secara online. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui proses penjualan tiket otobus pada Po. Puspa Jaya. 

2. Untuk membuat rancangan aplikasi penjualan tiket otobus pada Po. Puspa 

Jaya secara online. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah : 

1. Mempermudah konsumen dalam memesan tiket otobus pada PO. Puspa Jaya 

secara online.  

2. Mempermudah Admin PO. Puspa Jaya dalam menjual tiket secara mudah, 

tanpa terjadi penumpukan penumpang karena antrian diloket penjulan tiket. 

1.6 Tinjauan Pustaka 

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain : 

Tabel 1.1. Tinjauan Pustaka 

No. Nama Peneliti Judul Kesimpulan 

1 Wong (2013) Sistem Informasi 

Pemesanan Pada 

Agen Perjalanan 

(Travel Agency) 

Sistem informasi pemesanan 

pada agen perjalanan ini 

berhasil dibuat. Sistem ini 

dapat mengolah data yang 

masuk, menyimpan data 

transaksi yang terjadi, dapat 

mengecek data ya`ng telah 

tersimpan dalam database, 

serta 

mencetak bukti transaksi dan 

laporan yang telah dilakukan. 
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Tabel 1.1. Tinjauan Pustaka (Lanjutan) 

2 Hidayah (2010) Sistem Informasi 

Pemesanan Tiket 

Pesawat Berbasis 

Web Pada Bana 

Tour (PT. Wali 

Angkasa Mitra 

Utama) 

Pelanggan bana tour dapat 

melakukan pemesanan tiket 

pesawat, dapat dilakukan 

dimana pun dan kapanpun 

pelanggan berada, karena 

sistem berbasis web. 

3 Kartini (2013) Perancangan 

Sistem Informasi 

Pemesanan 

Tiket Konser 

Musik Online 

Berbasis Lokasi 

pada (Agen 

Tikon) 

Pengunjung dapat memesan 

tiket 

langsung dengan cara 

registrasi dulu kemudian baru 

melakukan pemesanan tiket 

melalui website ini. Dan cara 

untuk mendapatkan tiketnya 

ada bermacam cara, 

pengunjung tinggal memilih, 

apa via pos atau datang 

langsung keagen TiKon 

dengan membawa bukti 

registrasi dan pembayaran 

online, atau pas acara konser 

music dengan membawa 

bukti pembayaran onlinenya. 

Jadi disini tidak terjadi 

pembayaran tiket ke calo. 
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Tabel 1.1. Tinjauan Pustaka (Lanjutan) 

4 Kusuma (2014) Sistem Informasi 

Penjualan Tiket 

Bus Pada PO. 

Agra Mas Pacitan 

Sistem Informasi Penjualan 

Tiket Bus Pada 

PO. Agra Mas ini 

mempermudah kerja 

kepada pihak Admin untuk 

mengetahui data 

penjualan tiket. 

5 Cucus (2011) Sistem Informasi 

Pemesanan Tiket 

Kerata Api Kelas 

Eksekutif Jurusan 

Jakarta Melalui 

Internet 

engan sistem informasi ini 

diharapkan dapat 

mengefisienkan waktu 

pemesanan dan pembatalan 

tiket serta informasi lain 

seperti nama kereta, jadwal  

keberangkatan, jadwal 

kedatangan, status kursi yang 

kosong dan harga tiket. 

 


