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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi Pemesanan tiket  salah satu proses 

seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Teknologi informasi telah banyak 

memberikan kemudahan segala kehidupan manusia yang berbagai hal. Teknologi 

informasi memudahkan pengguna dalam melakukan dan mengolah dunia bisnis, 

salah satunya yaitu pemesanan tiket, teknologi pemesanan tiket untuk 

memudahkan  banyak orang yang melakukan sebelum melaksanakan suatu 

keberangkatan ataupun suatu penerbangan. Cara penumpang melakukan 

pemesanan tiket langsung ke perusahaan travel, namun proses pemesanan tersebut 

kurang efektif baik dari segi waktu dan biaya. 

Masalah tersebut untuk itu perlu adanya proses pemesanan tiket untuk 

lebih mengefektifkan baik dari segi waktu maupun biaya itu sendiri serta 

memudahkan pemesanan tiket  dan praktis atau lebih cepat tentunya dalam 

melakukan pemesanan tiket. Dengan perkembangan ilmu teknologi yang semakin 

pesat, banyak beberapa perusahaan yang sudah memanfaatkan kecanggihan 

teknologi tersebut, terutama penggunaan Android yang sudah banyak digunakan 

oleh beberapa perusahaan, pada saat ini banyak perusahaan yang menjual produk 

dan jasanya menggunakan Android, karena dengan menggunakan Android suatu 

perusahaan dapat lebih mudah dalam melakukan penjualan, bahkan penjualan 

menjadi lebih luas. 

 PT. ANDEVA PESONA WISATA  merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang jasa travel. PT. Andeva dalam mengembangkan usaha jasa travel 

tersebut perusahaan ini menggunakan sistem Android, hal tersebut menyebabkan 

masih terbatasnya kemajuan usaha yang dilakukan oleh perusahaan, terutama 

dalam penjualan tiket travel yang lebih banyak sehingga para pelanggan travel 

tersebut menjadi lebih bertambah Karena sistem Android bisa memudahkan 

pelanggan untuk mengakses pemesanan tiket travel kapan saja dan dimana saja. 
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Berdasarkan permasalahan di atas, maka dibutuhkan suatu aplikasi 

pemesanan tiket yang dapat digunakan untuk pemesanan tiket agar mempermudah 

dan lebih praktis. Dengan adanya aplikasi pemesanan tiket yang akan dibuat maka 

diharapkan pengguna dapat memesan tiket bus, melihat jadwal keberangkatan, 

dan memilih ketersediaan kursi yang dapat kita lihat langsung hanya melalui 

smartphone Android. Segala  jadwal keberangkatan sampai harga pemesanan tiket 

yang sudah ditentukan, semuanya dapat diakses dan didapatkan dengan mudah. 

Berdasarkan latar belakang di atas mendorong penulis untuk melakukan 

penelitian dengan judul : “ Perancangan Sistem Pengembangan Pemesanan 

Tiket Pada PT.  Andeva Pesona Wisata Berbasis Android ”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang sistem pengembangan pemesanan tiket  berbasis 

Android? 

2. Bagaimana merancang histori pemesanan tiket berbasis Android? 

 

1.3 Manfaat Dan tujuan penelitian 

1.3.1 Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat penelitian, sebagai berikut : 

1. Mempermudahkan konsumen melakukan pemesanan tiket ini untuk 

menghemat waktu, tenaga dan biaya dalam pemesanan tiket. 

2. Memberitahukan kepada konsumen bahwa sistem Android bisa dimanfaatkan 

untuk mempermudah konsumen itu memesan tiket. 

 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menyediakan layanan jadwal pemberangkatan, harga, pemesanan kursi, dan 

pembelian tiket. 

2. Membantu pihak manajemen dan konsumen sehingga proses pemesanan tiket 

melalui Android lebih efektif dan efisien. 
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1.4 Batasan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka dibuat 

batasan masalah dalam penulisan laporan kerja praktek ini agar tidak menyimpang 

dari permasalahan yang ditemukan di atas yaitu ; 

1. Penelitian ini hanya merancang pengembangan pemesanan tiket berbasis 

android.  

2. Perancangan sistem yang akan dibahas adalah pengembangan sistem yang 

akan menampilkan pengembangan yang berhubungan dengan Pemesanan 

Tiket bus atau penerbangan. 

3. Jadwal keberangkatan atau penerbangan dan harga pemesanan tiket sudah 

ditentukan dan tempat penelitian. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian [1] di bagi menjadi 3 yaitu model, metode, dan alat 

bantu (Tools). Pada penelitian ini model yang digunakan yaitu model prototype. 

Metode yang digunakan metode objek oriented sedangkan tools yang digunakan 

yaitu UML (Unified Modeling Language).  

 

1.6 Sistematika penelitian 

Dalam sistematika penulisan ini terdapat pembahasan yang tersusun dalam 

beberapa kelompok sehingga mempermudah dalam memahami maksud dan 

tujuan penulisan laporan kerja praktek ini. Sistematika penulisan laporan kerja 

praktek ini adalah sebagai berikut :  

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, manfaat 

dan tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II      LANDASAN TEORI 

Bab ini  teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari 

kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi 

serta beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian. 

 

BAB III        ORGANISASI 

Bab ini berisikan gambaran dan sejarah dari singkat, struktur 

organisasi yang bertugas dan wewenang organisasi APW Travel 

center Pangkalpinang. 

 

BAB IV       PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis menguraikan tentang pengamatan, pembahasan 

dan permasalahan yang dihadapi, alternatif pemecahan masalah, 

analisa proses, UML (Unified Modelling Language) sistem yang 

berjalan, serta alternatif pemecahan masalah. 

 

BAB V       PENUTUP 

Berisi tentang bab ini peneliti akan menjelaskan kesimpulan dan 

saran yang berkaitan dengan apa yang di peneliti lakukan dalam 

peneliti Laporan Kerja Praktek ini. Serta dengan analisa dan 

pemesanan tiket berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya. 

 

 




