
 

 

BAB  I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka memberikan pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan 

dalam memesan tiket diperlukan aplikasi berbasis Android sebagai client dan 

layanan Web service. Android adalah sebuah sistem operasi telepon seluler dan 

komputer tablet layar sentuh (touchscreen) yang berbasis linux. Layanan yang 

mampu mendukung aplikasi client adalah Web service. Web service adalah 

aplikasi yang dibuat agar dapat dipanggil atau diakses oleh aplikasi lain melalui 

internet. Kegunaan Web service disini adalah untuk petugas mengelola pemesanan 

tiket secara online (Kasman, 2015). 

Penggunaan android tercatat lebih banyak dibandingkan Ios, karena pada 

tahun 2013 Android mencapai 81% penjualan smartphone di Q3. Survey dengan 

7.000 developer ditemukan bahwa Android menjadi target mobile platform 

sebanyak 71%. Melalui aplikasi di smartphone berbasis Android ini suatu hal 

menjadi sangat dekat dengan penggunanya karena smartphone akan selalu dibawa 

ke manapun pengguna pergi (Tanutama et al 2015). 

Analisis PIECES diketahui dapat digunakan untuk menganalisis sistem 

dengan cara membandingkan sistem yang lama dengan sistem yang diusulkan 

(Fortina, 2012). Faktor yang mempengaruhi analisis PIECES adalah 

(performance, information, economy, control, efficiency, dan service). 

Berdasarkan analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sistem perlu 

diperbaharui dengan membuat software berbasis Web service dan Android. 
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Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Paryati (2010), Hartono et al. 

(2013), Rachmatullah dan Irawan (2015), Roosyanto (2013) untuk pemesanan 

tiket secara online memiliki perbedaan yaitu aplikasi yang dibuat menggunakan 

web, tidak dapat membatalkan tiket secara otomatis dan tidak mendapatan nomor 

kursi secara otomatis setelah memesan tiket. 

PO Puspa Jaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang transportasi 

yang melayani masyarakat dengan tujuan berbagai kota yg ada di pulau  Jawa, 

Sumatera dan Bali. Ada dua kelas yang disediakan oleh PO Puspa Jaya untuk 

tujuan  Jawa sampai Bali, yaitu AC Executive dan AC VIP. 

Sistem pemesanan tiket bus yang diakukan pada PO Puspa Jaya adalah 

dengan cara calon penumpang harus datang ke loket untuk mengetahui jadwal 

keberangkatan bus, harga tiket dan melakukan pemesanan tiket, sehingga 

penumpang yang bertempat tinggal jauh dari loket akan sulit untuk mendapatkan 

informasi dan memesanan tiket. Adanya antrian dalam pelayanan atau pemberian 

informasi dan pemesanan tiket karena calon penumpang harus menunggu petugas 

memeriksa daftar pesanan yang berisi data penumpang dan bangku yang kosong. 

Hal tersebut dapat menyita waktu calon penumpang dan mengurangi kepuasan 

calon penumpang. 

Aplikasi pemesanan tiket secara online ini dapat meningkatkan kepuasan 

penumpang terhadap pelayanan PO Puspa Jaya sehingga pelanggan akan setia 

menggunakan bus Puspa Jaya sebagai sarana transportasi. Aplikasi ini 

memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam memesan tiket tanpa datang ke 

loket, memberikan informasi tentang harga tiket dan waktu keberangkatan bus 

secara cepat. Banyaknya pesaing  yang bergerak dibidang transportasi membuat 



3 
 

 

PO Puspa Jaya tergerak untuk mengembangkan pemesanan tiket menjadi online 

sehingga dapat meningkatkan kualitas dan memperluas pendapatan PO Puspa 

Jaya. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis mengangkat judul 

penelitian “Perancangan Aplikasi Pemesanan Tiket Secara Online Pada PO 

Puspa Jaya” yang bertujuan untuk memudahkan calon penumpang dalam 

melakukan pemesanan tiket dan mendapatkan informasi dimanapun, kapanpun,  

lebih cepat tanpa harus antri keloket. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana proses  membuat aplikasi pemesanan tiket secara online pada 

PO Puspa Jaya. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Hanya pemesanan tiket secara online pada loket PO Puspa Jaya. 

b. Aplikasi pemesanan tiket online ini digunakan pada perangkat 

Android/PC sebagai client dan Web service sebagai servernya. 

c. Aplikasi ini tidak bekerja sama dengan Bank sehingga tidak 

membahas pembayaran tetapi pengguna hanya mengirimkan bukti 

pembayaran. 

d. Aplikasi ini tidak memilki fasilitas untuk memilih kursi yang akan 

dipesan. 
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e. Aplikasi ini tidak mengirimkan kode verifikasi ke e-mail atau pesan ke 

handphone pengguna jika telah melakukan registrasi. 

f. Aplikasi yang dibagun terdiri dari proses : 

1. Pesan tiket, Pengolahan data tujuan, data kelas, data jadwal, data 

member, data pemesanan dan laporan pemesanan tiket dan cek 

status pembayaran. 

2. Informasi jadwal keberangkatan bus dan pesan tiket, pemesanan 

tiket bus,  batalkan pemesanan, cek status pembayaran, cetak bukti 

pemesanan, history pemesanan, upload bukti pembayaran dan cek 

bukti pembayaran. 

g. Data tujuan keberangkatana bus hanya untuk pulau Jawa dan Bali. 

h. Pembayaran dapat dilakukan secara lunas oleh penumpang dengan 

cara mentransfer uang ke rekening bank PO Puspa Jaya atau 

membayar secara tunai ke loket PO Puspa Jaya. Selain itu, penumpang 

dapat menukarkan 12 buah tiket (Voucher) untuk mendapatkan satu 

tiket gratis. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah membuat aplikasi yang dapat 

digunakan untuk membantu calon penumpang dalam melakukan pemesanan tiket 

dimana saja tanpa harus mendatangi loket dan dapat membantu calon penumpang 

mendapatkan informasi jadwal keberangkatan bus, harga bus dan ketersediaan 

kursi secara cepat. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah calon 

penumpang dalam  memesan tiket secara online sehingga penumpang 

tidak perlu datang ke loket utuk memesan tiket. 

b. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan 

kepada calon penumpang dalam memberikan informasi jadwal 

keberangkatan bus, harga bus dan ketersediaan kursi secara cepat. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

Sistematika penelitian digunakan untuk mempermudah pemahaman 

sekaligus hal-hal yang dibahas. Dalam penelitian ini dapat diuraikan 

secara jelas dan terarah, maka dalam penulisan penelitian ini dibagi 

menjadi 6 bab. Dimana masing-masing bab tersebut berisi : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian serta 

sistematika penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan pustaka dan landasan teori yang 

medukung penelitian atau objek penelitian.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang kerangka penelitian, tahapana penelitian dan 

kerangka pengujian. 
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BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini membahas mengenai analisis masalah, analisis kebutuhan, analisis 

kelayakan dan perancangan. Dalam perancangan menguraikan mengenai 

rancangan proses bisnis, rancangan akses data dan rancangan antarmuka 

pengguna. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai penjelasan hasil program, pengujian dan 

implikasi penelitian. 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menguraikan mengenai beberapa nilai penting yang dapat 

disimpulkan dari pembahasan sebelumnya, yang selanjutnya diberikan 

saran yang membangun untuk menyelesaikan masalah  pemesanan tiket 

pada PO Puspa Jaya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


