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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.   Penelitian Terdahulu 

Acuan berupa teori serta temuan-temuan dari 

penelitian terdahulu merupakan data pendukung yang 

digunakan dalam perancangan sistem informasi desktop 

penjualan tiket bus.  Sebagai bahan pertimbangan dalam 

perancangan sistem informasi ini, yang menjadi data 

pendukung adalah penelitian terdahulu yang relevan serta 

permasalahan-permasalahan yang sedang dibahas dalam 

penelitian ini. Fokus penelitian yang dijadikan sebagai 

acuan adalah terkait dengan teknologi informasi.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Kusuma(2014) tentang aplikasi penjualan tiket yang dibuat 

dengan menggunakan software PHP sebagai pembuat 

interface utama dan MySQL sebagai basis datanya. 

Pengolahan data penjualan tiket yang masih konvensional 

yaitu tanpa terkomputerisasi menimbulkan beberapa 

masalah, diantaranya proses pengelolaan penjualan tiket 

relatif lama dan pengolahan data tidak terjamin kebenaran 

dan ketepatannya. 

Alamsyah(2011) dalam penelitiannya mengemukakan 

bahwa penggunaan sistem informasi yang berbasis 

komputer dapat meningkatkan kualitas pengolahan data dan 

memberikan informasi yang akurat sehingga pelayanan 
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terhadap pelanggan yang menggunakan jasa perusahaan 

Biro Perjalanan Umum P.O Metro Express akan menjadi 

lebih maksimal. Data yang ditampilkan dengan sistem 

informasi juga lebih cepat, tepat dan akurat sehingga 

tercapai efisiensi dan efektifitas kerja. 

Hartono (2012) juga pernah melakukan penelitian 

tantang pembuatan sistem reservasi tiket bus yang 

diterapkan pada android mobile yang akan menampilkan 

jadwal keberangkatan bus, ketersediaan tiket bus dan 

tempat duduk, serta konfirmasi pembayaran tiket.  

Menurut Hartono (2012) keberadaan web service 

mampu mengelola administrasi dari penjualan tiket bus 

yang diharapkan dapat memudahkan agen dalam 

melakukan pekerjaannya, karena para agen cukup 

menyediakan device dan sebuah aplikasi client yang dapat 

mengolah transaksi yang dikirim oleh web service itu. 

Dari acuan-acuan tersebut, penulis menyadari 

pentingnya peranan aplikasi  terdistribusi dekstop sistem 

informasi penjualan tiket bus dalam pengelolaan penjualan 

tiket bus. Penulis juga menemukan pemanfaatan layanan 

service berbasis web service untuk koordinasi data dalam 

penjualan tiket bus. Berdasarkan penelitian-penelitian 

tersebut, penulis melakukan perancangan sistem informasi 

desktop penjualan tiket bus berbasis web service. 
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2.2.   Landasan Teori 

1. Sistem 

Sistem adalah kumpulan komponen dimana 

masing-masing komponen memiliki fungsi yang saling 

berinteraksi dan saling tergantung serta memiliki satu 

kesatuan yang utuh untuk bekerja mencapai tujuan 

tertentu.(Nuraida 2008). 

2. Sistem Informasi 

Definisi sistem informasi merupakan seperangkat 

prosedur yang terorganisasi dengan sistematik yang 

jika akan dilaksanakan akan menyediakan informasi 

yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembuatan 

keputusan.(Nuraida 2008) 

3. Visual Studio .Net 

Visual Studio .Net merupakan core dari 

pembuatan aplikasi berbasis .Net yang mempermudah 

tahapan desain, development, debugging, dan 

deployment dari aplikasi berbasis .Net dan XML Web 

Service, serta meningkatkan efisiensi developer dengan 

menyediakan lingkungan pemrograman yang sudah 

biasa digunakan dan bisa di share. (Suharly 2005). 

4. Web Service 

Web service merupakan jenis class yang 

dijalankan di internet. Kita bisa mendeklarasikan 

instance dari web service di aplikasi dan kemudian 

memanggil metodenya.(Suharly 2005). 
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5. SQL Server 

Merupakan hasil kerja sama antara Microsoft 

dengan Sybase untuk memproduksi sebuah software 

penyimpanan data (database) yang bekerja pada sistem 

operasi OS/2. Sistem operasi OS/2 merupakan sistem 

operasi microsoft dengan IBM yang mengenal bentuk 

perintah DOS, sekligus memiliki kemampuan 

multitasking.(Santoso 2006). 

 

6. Penjualan Tiket 

Merupakan suatu cara untuk mendokumentasikan 

proses penjualan dari aktifitas perjalanan pelanggan 

tanpa harus mengeluarkan dokumen berharga secara 

fisik ataupun paper ticket.Setyawan(2013). 



 

 


