
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi di era modern ini, 

mengakibatkan segala sesuatu yang memungkinkan diatur secara teknologi yang 

diusahakan secara maksimal atau secara besar-besaran, dimana sistem kerja secara 

manual perlahan-lahan mulai tergeser dengan adanya teknologi yang semakin 

canggih.  

Usaha untuk memunculkan terobosan baru di bidang teknologi tentunya 

sangat mendukung proses kerja yang pada awalnya memerlukaan waktu yang 

relatif lama menjadi dapat terselesaikan dengan waktu yang relatif singkat dengan 

hasil yang memuaskan, walaupun dengan teknologi yang modern pengeluaran 

atau biaya operasional yang diperlukan akan semakin banyak. 

Dinas Perhubungan Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Basuki 

Rahmat No. 34, Sumur Putri, Teluk betung Utara, Kota Bandar Lampung,  

merupakan instansi yang bergerak di bidang perhubungan, salah satunya di bidang 

Angkutan. Sistem Pengolahan data trayek angkutan umum yang ada di Dinas 

Perhubungan Bandar Lampung mencakup beberapa hal, salah satunya yaitu 

Perpanjang Surat Keterangan Izin Trayek. 

Perizinan Perpanjangan SK Trayek, pemilik angkutan darat diharuskan 

memperpanjang ijin trayeknya, karena itu sudah termasuk aturan yang sudah 

ditetapkan. Adapun pengujian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota 

Bandar Lampung seperti: lampu dan daya pancar, gas buang, sistem kemudi, kaki 



2 
 

mobil dan trusk, speedometer, sistem pengereman, ban mobil, kaca mobil, tidak 

dimodifikasi , dan klakson berfungsi dengan baik.  

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampungmasih banyak memakan waktu 

tenaga dan biaya dalam proses penginputan datanya yaitu dengan cara menuliskan 

data trayek angkutan umum kedalam buku register yang telah disediakan, dan 

dalam proses pencarian datanya, dengan cara melihat buku register  untuk 

mengetahui masa berlaku Surat Keputusan (SK) dan Kartu Pengawasan (KP). 

Dalam proses  pengolahan data tersebut sudah tidak efektif dan efisien karena 

terja dua kali  proses penyimpanan dan belum terkomputerisasi. 

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus 

informasi di era globalisasi ini, diharapkan dapat membantu suatu instansi 

 pemerintah agar meringankan pegawainya dalam pengolahan data, salah satu 

diantaranya dapat menghasilkan informasi yang efektif dan efisien, maksudnya 

adalah suatu kinerja yang tepat waktu (menghemat waktu dan tenaga) agar 

memperoleh kemudahan dalam suatu aktivitas untuk mencapai suatu tujuan.  

Maka berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis 

mengangkat tema dengan judul “RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI 

PENGOLAHAN DATA TRAYEK ANGKUTAN DARAT BERBASIS WEB ( 

Studi Kasus : DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG )” 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diperoleh dari pembuatan sistem informasi  

Pengolahan data trayek angkutan umum antaralain :   
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1. Bagaimana cara mengolah Data trayek Angkutan Umum secara cepat, 

tepat dan akurat. 

2. Bagaimana memberikan cara yang mudah kepada Admin Angkutan 

dalam hal pencarian data Angkutan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penulis membatasi ruang lingkup permasalahan dalam pembuatan 

sistem informasi pengolahan data angkutan darat pada Dinas Perhubungan 

Kota bandar Lampung :  

1. Sistem Informasi Pengolahan Data Angkutan Darat hanya dikelola 

oleh Admin Angkutan Darat.  

2. Membahas penyimpanan dan pencarian data trayek angkuatan umum.  

3. Pada penulisan ini program dibuat menggunakan bahasa pemograman 

PHP dan  MY SQL sebagai database-nya. 

4. Pembuatan laporan untuk pemilik kendaraan.  

 

1.4 Tujuan 

Tujuan pembuatan Sistem Informasi Pengolahan data trayek 

angkutan umum berbasis web sebagai Program Angkutan Umum di Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung antaralain :  

1. Cara mengolah Data trayek Angkutan Umum secara cepat, tepat dan 

akurat. 

2. Memberikan cara yang mudah kepada Admin Angkutan dalam hal 

pencarian data Angkutan 
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1.5 Manfaat 

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari sistem ini sebagai 

berikut : 

1. Manfaat bagi penulis adalah membuat aplikasi yang dapat memberikan 

infomasi secara cepat, tepat dan akurat dalam proses pengolahan data. 

2. Manfaat bagi instansi adalah dapat mempermudah proses penginputan dan 

pencarian data trayek angkutan umum di Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampumg. 

3. Manfaat bagi akademik adalah dapat memberikan tambahan pengetahuan 

dan dapat menjadi bahan referensi dalam bidang pendidikan khususnya 

bidang studi sistem informasi dan bermanfaat dalam menambah terapan 

ilmu di perpustakaan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas 

Teknokrat Indonesia.  

 

1.6.  Metode Pengumpulan Data  

  Penulis dalam pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut:  

a. Wawancara  

Metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara dilakukan 

penulis dengan cara bertanya langsung kepada bagian admin Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung  mengenai data-data yang dibutuhkan 

dalam laporan ini.  

b. Observasi  

Penulis melakukan pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau 

observasi dan secara sistematika terhadap unsur-unsur yang diamati 
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Perhubungan Kota Bandar Lampung seperti proses pengujian kendaraan 

dan semua kegiatan yang dilakukan untuk mendukung penulisan 

penelitian.  

c. Dokumentasi  

Metode pengumpulan data, dokumentasi yang digunakan yaitu berupa 

dokumentasi foto, form dan wawancara. 

 

1.7 Keaslian Penelitian  

Penelitian tentang Rancang Bangun Sistem Informasi Pengolahan Data 

Trayek Angkutan Darat Berbasis Web ( Studi Kasus : Dinas Perhubungan 

Kota Bandar Lampung), sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. 

Sebagai pendukung pernyataan maka penulis mendapatkan hasil dari 

referensi beberapa jurnal. 

 

 

 

 

 

 

 

 


