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BAB I 

Pendahuluan 

 

1.1    Latar Belakang  

   Perusahaan Otobus (PO) Puspa Jaya Lampung memiliki  2  tipe unit  mobil  

yang  mampu melayani permintaan penumpang yaitu: 50 bus AC executive 

memiliki kamar mandi didalamnya dan 50 bus AC Patas tanpa kamar mandi. 

Pemesanan sehari kurang lebih 100 penumpang. Pemesanan bus dari Lampung ke 

luar Lampung dilakukan secara manual untuk hari biasa kurang lebih 6 sampai 10 

bus per-hari dan untuk hari libur seperti: tanggal merah, libur sekolah nasional dan 

lebaran mencapai 25 sampai 30 bus pe-hari. Pemesanan yang kurang lebih sampai 

1000 penumpang sehari diperlukan sarana sistem secara komputerisasi untuk 

mempermudah Agen dalam mengelola tiket bus tersebut. 

 Permasalahan yang dihadapi dari konsumen yaitu konsumen harus datang 

langsung ke tempat loket bus untuk membeli/memesan tiket bus, konsumen sulit 

mengetahui informasi tentang jumlah penumpang yang telah memesan tiket bus.  

Pembelian tiket PO Puspa Jaya masih menggunakan cara manual  dengan menulis 

dan memberikan tiket secara langsung kepada konsumen maka, penulis melalui 

pembuatan sistem yang terkomputerisasi berbasis web diharapkan dapat 

mempermudah  pemesanan  dan pembayaran tiket bus, sehingga dapat 

mengurangi kesalahan yang ada, sehingga mempermudah PO Puspa Jaya  untuk 

menghasilkan laporan penjualan tiket bus.  Berdasakan uraian latar belakang di 

atas, maka membuat usulan penelitian berjudul “Sistem Informasi E-Ticketing 

pada PO Puspa Jaya Lampung”. 
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1.2       Rumusan Masalah  

      Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, 

maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana cara agar konsumen tidak harus datang langsung untuk 

membeli/memesan tiket bus? 

2. Bagaimana cara mengetahui informasi tentang jumlah penumpang yang 

telah memesan tiket? 

1.3       Batasan Penelitian 

     Luasnya ruang lingkup sistem informasi yang dilakukan, maka batasan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data yang dikelola yaitu: data konsumen, data tiket, data pemesanan, data 

pembayaran bus dari Lampung ke luar Lampung. 

2. Output dari sistem menghasilkan cetak tiket bus dan cetak laporan 

penjualan tiket bus. 

3. Teknologi yang dikelola menggunakan web desain dengan bahasa 

pemograman php, aplikasi pembuatan script web “Macromedia 

Dreamwever”, database “MySQL”. 

1.4       Keaslian Penelitian 

1. Penelitian tentang sistem informasi pemesanan dan pembayaran tiket bus 

pada PO Puspa Jaya Lampung yang penulis akan lakukan berbeda dengan 

yang sudah pernah dilaksanakan dari segi judul dan pembahasan mengenai 

sistem informasi pemesanan oleh Peneliti: Hanuji (2012) membahas 
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tentang Sistem Informasi Pemesanan Tiket Online Pada PO Maju Lancar 

Gunung Kidul Yogyakarta, memiliki kelebihan dapat menampilkan 

informasi pemesanan tiket, fasilitas bus, jadwal keberangkatan bus, lokasi 

agen dan jenis kelas yang di tawarkan, sehingga perusahaan ini dapat 

dikenal masyarakat luas dan bagi pihak pelanggan dapat memesan tiket 

dan mendapatkan informasi secara cepat dan tepat. Alamsyah (2011) 

membahas Sistem Informasi Penjualan Tiket PO Metro Express memiliki 

kelebihan administrator  dapat  mengetahui informasi  tentang  transaksi  

penjualan  tiket langsung  pada  hari  bersangkutan, tanpa harus  

menunggu  laporan  yang  dapat memakan waktu berbulan-bulan lamanya. 

2. Kelebihan dari sistem yang dirancang oleh penulis tentang sistem 

informasi e-ticketing pada PO Puspa Jaya Lampung, yaitu:, pembayaran 

tiket bus dapat dilakukan secara online, Konsumen yang ingin 

membatalkan pemesanan tiket bus pada sistem hanya dibatasi satu hari 

sebelum keberangkatan bus dan uang dikembalikan 100% melalui pihak 

loket bus, jika tidak maka secara otomatis sistem memberikan informasi 

pemesanan tiket tidak dapat dibatalkan, Konsumen yang ingin memesan 

tiket pada sistem tidak dapat disimpan, jika informasi tiket sudah penuh. 

Dari kelebihan tersebut, maka sistem yang dirancang penulis akan lakukan 

berbeda dengan yang sudah pernah diteliti sebelumnya. 

1.5       Manfaat Penelitian 

 Manfaat dengan terlaksananya penelitian sistem informasi e-ticketing 

pada PO Puspa Jaya Lampung, diharapkan mampu memberikan, yaitu : 
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1. Manfaat untuk PO Puspa Jaya Lampung “Memberikan kemudahan kepada 

pihak Administrasi/agen dalam mengelola data pemesanan dan 

pembayaran tiket bus”. 

2. Masyarakat Umum/Konsumen “Memberikan kemudahan dalam 

melakukan pemesanan dan pembayaran tiket bus”. 

3. Penulis “Memberikan pengetahuan tentang pemesanan dan pembayaran 

tiket bus pada PO Puspa Jaya Lampung”. 

1.6      Tujuan Penelitian 

Kegiatan penyusunan laporan proposal, setiap Mahasiswa terlebih 

dahulu menjalani penelitian sehingga, dengan demikian mahasiswa paham dan 

mengerti tujuan dari penulisan penelitian yang diusulkan. Adapun tujuan yang 

ingin dicapai peneliti, yaitu mengetahui :  

1. Konsumen melakukan transaksi pemesanan tiket secara online, sehingga 

konsumen dapat melakukan dimanapun kapanpun tanpa harus datang ke 

loket bus. 

2. Agen mengelola data pemesanan menggunakan sistem terkomputerisasi 

secara online, sehingga mempermudah menghasilkan laporan penumpang 

dengan lebih mudah dan cepat. 

3. Sistem pemesanan secara online memberikan informasi kepada konsumen 

tentang jumlah penumpang yang memesan tiket bus, sehingga konsumen 

dapat mengetahui masih ada atau tidaknya bangku tempat bus yang 

kosong. 

 


