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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Pada zaman sekarang perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sangatlah pesat, salah satunya 

pada bidang komputer.  Sekarang ini komputer sudah tidak 

menjadi barang mewah dan tidak menjadi barang asing. 

Karena komputer  memegang peran penting dalam 

mempermudah dan menyelesaikan suatu pekerjaan, 

meningkatkan efisiensi kerja serta meningkatkan kreatifitas 

dan aktifitas sehingga mampu menunjang kinerja 

seseorang. Software aplikasi dekstop bisa dimanfaatkan 

untuk berbagai macam kegiatan seperti pencatatan barang 

di gudang, transaksi di toko, Peminjaman buku 

perpustakaan dll.  

Seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu 

pesat, kebutuhan akan informasi juga sangat diperlukan 

terlebih lagi informasi yang dihasilkan mengandung nilai 

yang benar, akurat, cepat dan tepat. Sehingga seseorang 

yang menggunakan informasi tersebut dapat menangani 

berbagai masalah yang terjadi dengan cepat. Terlebih 

apabila dapat mengolah informasi secara hemat waktu, 

ruang dan biaya tanpa mengurangi ketepatan informasi 

pasti akan menambah kualitas dalam menyelesaikan
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suatu pekerjaan, sehingga sangat diperlukan pada 

permasalahan yang membutuhkan kecepatan waktu 

terutama pada bidang transportasi. Pada alat transportasi 

khususnya bus saat ini masih menggunakan telephone 

untuk berkomunikasi antar penyedia  tiket bus. Karena 

menggunakan sarana yang hanya bisa menyampaikan pesan 

suara saja terkadang informasi yang didapat kurang akurat 

dan sering terlambat dalam penyampaian informasi. 

Pencatatan yang masih manual juga memungkinkan banyak 

terjadi kesalahan serta durasi waktu yang lebih lama 

daripada menggunakan software khusus pencatatan pada 

komputer. 

Dari permasalahan diatas maka penting untuk 

merancang aplikasi terdistribusi dekstop sistem informasi 

penjualan tiket bus menggunakan vb.net dan sql server 

dengan memanfaatkan services dan remote yang mampu 

mengkoordinasikan antar penyedia layanan penjualan tiket 

yang berbeda tempat. Serta dapat mengolah data dan 

memberikan informasi yang akurat kepada pelanggan. 

1.2.  Tujuan 

1.2.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari tugas akhir ini adalah: 

a. Sebagai salah satu syarat kelulusan Diploma III 

(D3) pada Program Studi Teknik Informatika 
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Fakultas Teknologi Informasi Universitas 

Kristen Satya Wacana. 

b. Menerapkan hasil belajar di program studi 

teknik infomatika pada perancangan aplikasi 

yang utuh dan sesuai kebutuhan masyarakat. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari tugas akhir  ini adalah: 

a. Mengaplikasikan ilmu yang didapat 

diperkuliahan terutama di bidang Pemrogaman 

dan membuat karya yang berguna untuk 

meningkatkan kinerja pegawai penyedia 

layanan penjualan tiket bus dalam melayani 

pelanggan serta mempermudah pembeli tiket 

untuk melakukan transaksi. 

b. Untuk menghasilkan sebuah aplikasi bantu 

sebagai pengolah data penyedia layanan 

penjualan tiket bus serta sebagai sarana untuk 

mengkoordinasi antar penyedia layanan 

penjualan tiket bus yang berbeda tempat. 

c. Memberi informasi ketersediaan kursi bus 

kepada calon pembeli tiket.  
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1.3.  Rumusan Masalah 

Adapun masalah yang ditemukan berdasarkan latar 

belakang tersebut adalah : 

1. Bagaimana cara mengkoordinasi antar penyedia 

layanan penjualan tiket bus secara efisien, hemat waktu 

dan akurat. 

2. Bagaimana merancang aplikasi dekstop yang bisa 

mengkoordinasi antar penyedia layanan penjualan 

tiket. 

3. Bagaimana merancang aplikasi dekstop untuk merubah 

pencatatan data secara manual menjadi pencatatan data 

menggunakan komputer. 

4. Bagaimana merancang aplikasi dekstop sebagai pusat 

informasi ketersediaan kursi bus penyedia layanan 

penjualan tiket bus dalam 1 (satu) area terminal. 

5. Bagaimana merancang pelaporan berbasis print out 

dengan data akurat dari database penyimpanan data. 

1.4.  Batasan Masalah 

Adapun yang menjadi batasan masalah pada 

perancangan aplikasi dekstop sistem informasi penjualan 

tiket bus dengan vb.net dan sql server ini adalah : 

1. Program ini hanya dirancang untuk menangani User 

interface dari 3 penyedia layanan penjualan tiket dalam 

1(satu) PO di tempat yang berbeda. 
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2. Program ini hanya dapat diaplikasikan untuk 

membantu kelancaran dalam pendataan penumpang, 

data bus beserta penjadwalan bus dan data pegawai. 

3. Data penumpang yang tercatat hanya penumpang yang 

memesan tiket dari penyedia layanan penjualan tiket 

bus yang memiliki service yang sudah terhubung. 

4. Program ini hanya bisa dijalankan di sistem operasi 

berbasis windows yang mempunyai .Net framework 3.5 

dan 4. 

5. Penambahan fitur informasi ketersediaan kursi bus 

penyedia layanan penjualan tiket dalam satu terminal 

hanya dirancang untuk cabang Salatiga. 

6. Hanya memberikan 4 (empat) penyedia layanan 

penjualan tiket bus yang berbeda untuk fitur informasi 

ketersediaan kursi bus penyedia layanan penjualan tiket 

dalam satu Terminal 

1.5.  Metodologi 

  Adapun metodologi yang dilakukan penulis  dalam 

melakukan penelitian antara lain : 

1.5.1  Analisa Kebutuhan 

Metode penelitian sangat diperlukan untuk 

mendapatkan bukti kebenaran suatu konsep dan 

teori yang diperoleh serta untuk menemukan dan 

menguji suatu pengetahuan. Adapun penulis dalam 

hal ini menggunakan metode sebagai berikut : 
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1. Identifikasi pemakai dan masalah 

2. Studi Pustaka 

Studi Pustaka merupakan sebuah metode 

pengumpulan data dengan cara membaca dan 

membandingkan literature, buku, internet, dan 

artikel yang terkait dengan tugas akhir penulis. 

3. Identifikasi Kebutuhan 

Tujuan dari identifikasi kebutuhan ini adalah 

untuk mengetahui apa saja yang diperlukan oleh 

pengguna yang nantinya akan diterapkan pada 

sistem, indentifikasi kebutuhan tersebut antara 

lain : 

a. Pendefinisian Data 

Data yang dimaksud adalah data yang 

diperoleh hasil penelusuran juga 

pengumpulan data dari sumber lain yang 

berkaitan. 

b. Penetapan fitur-fitur yang akan diterapkan 

pada aplikasi. Pada tahap ini akan dilakukan: 

 Pencatatan secara terperinci tentang 

kebutuhan–kebutuhan bagi pengguna. 

 Mendefinisikan fitur–fitur apa saja yang 

akan difungsikan pada aplikasi untuk 

menjawab kebutuhan pengguna. 
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1.5.2  Tahapan Rancangan 

Beberapa tahapan dalam perancangan sistem ini 

adalah : 

1. Membuat User Interface untuk service 

Membuat desain untuk tampilan penyedia 

penjualan tiket bus sekaligus untuk melakukan 

pengambilan data sebagai sarana testing tiap 

tahapnya. 

2. Membuat data access Layer 

Merupakan tahapan yang dilakukan untuk 

membuat data access untuk mengambil dan 

menyimpan pegawai, data bus dan transaksi 

yang dilakukan secara keseluruhan dan akan 

disimpan kedalam database. 

3. Membuat Business Layer 

Menyediakan business layer class pegawai, 

data bus dan transaksi pada service agar 

nantinya bisa menghubungkan antara service 

dengan data access . 

4. Membuat service 

Merancang service yang nantinya akan 

dihubungkan atau menjadi referensi untuk 

aplikasi berupa structure yang mengambil 

fungsi dari bussiness layer. 

5. Membuat data accees pada remote 
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Merancang akses data untuk kelas remote untuk 

mengambil data ketersediaan tiket bus dari 

beberapa penyedia layanan dalam satu terminal. 

6. Membuat class remote 

Merancang kelas remote untuk memberikan 

informasi ketersediaan bus dari penyedia lain. 

7. Membuat Desain tampilan untuk remote 

Merancang user interface pada aplikasi yang 

nantinya akan digunakan sebagai pusat 

informasi ketersediaan kursi bus dengan 

tampilan denah terminal tingkir Salatiga. 

8. Menghubungkan Service ke UI, Remote ke UI 

dan testing 

Merupakan tahap akhir yaitu menghubungkan 

dari service yang sudah dibuat ke aplikasi dan 

remote ke aplikasi . dan juga membuat wadah 

untuk memanggil setiap function dari service 

maupun remote. Kemudian melakukan testing. 



 

 


