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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Internet merupakan salah satu media yang dilirik perusahaan untuk promosi sekaligus 

membangun image (image building) kepada masyarakat luas. Banyak perusahaan yang telah 

membangun website sendiri demi kelancaran usaha mereka dan bertujuan memberikan 

kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan melakukan transaksi secara  online. 

Peran sistem informasi terhadap kemajuan organisasi sudah tidak diragukan lagi. Dengan 

dukungan sistem informasi yang baik, maka sebuah organisasi atau perusahaan seperti halnya 

Perusahaan Otobus / PO. Bus akan memiliki sebuah keunggulan kompetitif sehingga mampu 

bersaing dengan perusahaan Otobus lainnya. Pemanfaatan komputer sebagai alat bantu kerja, 

khususnya sebagai media pengolah data, baik yang skala besar maupun yang berskala kecil yang 

terus berkembang secara pesat. Itu semua berkat kemajuan teknologi yang didorong oleh 

keinginan manusia untuk dapat melakukan pekerjaan dengan cepat, akurat dan aman. 

 

Perusahaan Otobus merupakan  suatu perusahaan yang bergerak dibidang transportasi. 

Sebagai perusahaan yang profesional dibidangnya, Perusahaan Otobus senantiasa berusaha 

memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan memuaskan pelanggannya. Pelanggan yang akan 

memesan tiket tentunya bisa langsung melalui internet tidak perlu lewat telepon atau datang 

langsung ke tempat loket. Hal ini tentu saja akan lebih memudahkan pelanggannya tanpa harus 

antri ke loket dan tentunya tidak terlalu menyita banyak waktu. Satu hal yang menjadi perhatian 

pihak manajemen Perusahaan Otobus adalah bagaimana cara yang ditempuh untuk memberikan 
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pelayanan yang mudah bagi mereka dalam hal pemesanan tiket perjalanan tanpa harus antri di 

agen penjualan tiket dan mengganggu jam kerja. Pengelolaan data pemesanan tiket yang masih 

manual ini membuat pelayanan terhadap calon penumpang yang memesan tiket bukan di agen 

utama menjadi kurang maksimal. Hal ini dikarenakan setiap penumpang harus menunggu 

konfirmasi dari agen utama sebelum mendapat kepastian mengenai no kursi yang mereka 

dapatkan. Hal ini tentunya juga berakibat pada ketidakefisiensian biaya dan ketidakefektifan 

waktu bagi agen dan penumpang, yang pastinya juga dapat mempengaruhi minat dari calon 

penumpang yang lain untuk menggunakan layanan dari PO. Berdasarkan latar belakang di atas 

penulis memilih judul “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI DARING PEMESANAN 

TIKET PADA PERUSAHAAN OTOBUS”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan agar penelitian ini berpusat pada subtansi 

masalah yang menjadi pilihan maka penulis dapat merumuskan masalah sebagi berikut: 

 

1. Bagaimana rancang bangun sistem pemesanan tiket bus on-line berbasis web? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Batasan masalah yang dibahas daam penelitian ini hanya pemesanan tiket bus  online dan 

merancang antar muka pemesanan tiket. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 

Memperoleh informasi mengenai pemesanan tiket bus sehingga memudahkan pelanggan 

untuk memilh tempat duduk dan waktu yang diinginkan. 

 

1.5 Tujuan  Penelitian 

Adapun tujuan penelitian: 

 

1. Penelitian ini bertujuan untuk rancang bangun aplikasi sistem pemesanan tiket secara 

online. 

2. Menambah pengetahuan penulis dalam penelitian pemesanan tiket bus secara online 


