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1.1. Latar Belakang  

Pemanfaatan  teknologi  informasi  sudah seharusnya  dimanfaatkan  

sebagai  sarana  dalam mempercepat  proses  bisnis.  Teknologi  informasi bisa  

dijadikan  sebagai  saran  promosi  bisnis  dalam mempercepat  penyebaran  

informasi  kepada  calon pelanggan dan  dianggap sebagai salah satu faktor 

penting yang dapat mendorong kemajuan suatu organisasi atau industri. 

Penggunaan teknologi informasi yang optimal akan menunjang efisiensi dan 

efektivitas kerja, sehingga dapat menghasilkan keluaran yang akurat (Maita, 

2017). Salah  satunya  adalah sistem  informasi yang  berbasiskan  website.  Saat  

ini mayoritas lembaga  bisnis  atau  pelaku  bisnis  telah  memiliki website  

sebagai  media  informasi  mereka, salah satunya  adalah  bisnis  reservasi tiket. 

Bidang kerja PT ALP (Atosim Lampung Pelayaran) adalah perusahaan 

yang bergerak pada bidang jasa. Jenis pengangkutan kapal  terdiri dari kapal 

penumpang dan kendaraan. PT Atosim Lampung Pelayaran ini berdiri sejak tahun 

2012, direktur utama PT Atosim Lampung Pelayaran adalah Bapak Ryan 

Bernandus. Selain itu PT Atosim Lampung memilki beberapa golongan kabin 

kapal seperti ekonomi dan exklusif. PT Atosim Lampung Pelayaran memiliki rute 

Panjang-Tj Priok terdapat 8 kapal, Bakauheni-Merak 4 Kapal, Jakarta 3 Kapal, 

dan menambah 3 kapal untuk melayani Short Sea Shipping. Permasalahan yang 

dialami PT Atosim Lampung Pelayaran saat ini adalah dalam pemesanan tiket 

kapal, pelanggan harus datang langsung ke loket penjualan. Dan akan direkap 
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kedalam aplikasi ms excel, walaupun sudah dilakukan secara terkomputerisasi 

masih terdapat beberapa kendala yaitu penumpukan sheet dikarnakan tidak ada 

aplikasi penyimpanan data, tidak adanya laporan secara priode (bulanan dan 

tahunan) laporan yang dimiliki hanya laporan perhari, Selain itu masyarakat 

kesulitan mendapatkan informasi jadwal keberangkatan kapal.  

Solusi yang ditawarkan untuk permasalahan tersebut adalah dengan 

membuat pemesanan tiket kapal online berbasi web menggunakan metode User 

Centered Design sehingga permasalahan tersebut dapat di atasi. Metode User 

Centered Design (UCD) adalah pendekatan pembangunan perangkat lunak yang 

memusatkan fokus pada pengguna pada setiap proses pembangunan perangkat 

lunak (Preece, 2002). UCD perancangan harus terkoneksi langsung dengan 

user/pengguna akhir atau calon user/pengguna melalui beberapa metode antara 

lain: wawancara, survey dan workshop pada saat perancangan, yang nantinya 

akan diuji menggunakan aspek usability dari suatu produk.  

Implementasi sistem reservasi tiket kapal Online, yang akan dibangun 

menggunakan aplikasi dreamwever dan MySQL sebagai database. Diharapkan  

dapat mempermudah pelanggan dalam memesan tiket dimana saja dan kapan saja, 

serta menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan dan perusahaan.  

Hasil penelitian ini adalah sistem reservasi tiket kapal dengan 

menggunakan Metode User Centered Design (UCD) digunakan untuk 

mempermudah bagian admin dalam mengelola data pemesanan tiket dan 

menghasilkan laporan pemesanan tiket yang sesuai dengan keinginan perusahaan. 

Salah satunya dengan dibuat aplikasi secara online yang akan dibangun dengan 
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menampilkan informasi mengenai tiket yang dijual dan menghasilkan laporan 

yang dibutuhkan oleh perusahaan, dan pelangan tidak perlu datang langsung untuk 

melakukan pemesanan tiket dan transaksi pembayaran. 

 Kontribusi dari sistem reservasi tiket kapal yang akan dibangun akan 

dibuatkan aplikasi raport dengan menggunakan aplikasi Dreamwever dan MySQL 

sebagai database sehingga memudahkan PT Atosim Lampung Pelayaran untuk 

mengelola data reservasi tiket dengan cepat dan tepat. Dari latar belakang tersebut 

maka diusulkan penelitian dengan judul “Reservasi Tiket Online Menggunakan 

Model User Centered Design (Study Kasus :PT Atosim Lampung Pelayaran)”  

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam  

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana membuat sistem reservasi tiket pada PT Atosim Lampung 

Pelayaran yang dapat membantu dalam pemesanan tiket kapal? 

2. Bagaimana mengimplementasikan Sistem Reservasi Tiket Kapal Online 

dengan model User Centered Design dapat meningkatkan kinerja 

Perusahaan? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam penelitian ini, 

agar pembahasannya tidak terlalu luas atau menyimpang, yaitu : 
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1. Mengelola data pemesanan tiket kapal pada PT Atosim Lampung Pelayaran, 

data yang dibahas adalah data pelanggan, data pemesanan, transaksi 

pembayaran,  dan  jenis kapal serta golongan kapal 

2. Menghasilkan laporan pemesanan dan laporan pembayaran 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan 

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah: 

1. Untuk merancang reservasi tiket kapal pada PT Atosim Lampung Pelayaran. 

2. Untuk mengelola data reservasi tiket kapal pada PT Atosim Lampung 

Pelayaran. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis 

 Penulis dapat menganalisis suatu permasalahan di sistem yang lama sehingga 

peneliti mengembangkan sistem yang baru yang dapat berguna bagi pengguna 

di bidang reservasi tiket. 

2. Bagi Perusahaan 

Reservasi tiket kapal yang dibuat mampu mengubah sistem manual menjadi 

komputerisasi, dan diharapkan mampu mempermudah pengolahan dan 

penyimpanan data sehingga mengahasilkan laporan sesuai dengan yang 

dibutuhkan. 


