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BAB IV  

HASIL DAN ANALISI 

4.1. Hasil Karya / Implementasi 

Hasil karya yang diciptakan adalah sebuah aplikasi 

dekstop sistem informasi penjualan tiket bus berbasis web 

service dan remote yang berisi infornasi ketersediaan kursi 

bus beserta pengolahan data penyedia layanan penjualan 

tiket bus sehingga mampu mempermudah pegawai 

penyedia layanan penjualan tiket bus dalam memberikan 

layanan kepada calon penumpang. 

Aplikasi terdistribusi dekstop sistem informasi 

penjualan tiket bus menggunakan vb.net dan sql server 

dengan memanfaatkan services dari setiap penyedia 

penjualan tiket, aplikasi ini mampu mengkoordinasi setiap 

data. Baik data bus, data penumpang, maupun data 

keberangkatan tiap bus berdasarkan plat nomor / kode bus.  

Setiap services penyedia penjualan tiket akan 

diperoleh calon penumpang yang memesan tiket, sehingga 

tiket yang dijual tidak akan melebihi kapasitas dari setiap 

bus serta meningkatkan ketepatan informasi setiap calon 

penumpang dari berbagai cabang penyedia layanan 

penjualan tiket. Dalam perancangan ini remote digunakan 

untuk area lokal dalam hal ini adalah terminal, sehingga 

pengunjung bisa melihat ketersediaan tiket bus dari 

beberapa penyedia layanan penjualan tiket bus di satu 
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tempat saja, sehingga akan membuat pengunjung menjadi 

lebih nyaman. Selain itu rancangan ini juga mampu 

mempermudah sekaligus mempercepat dalam pengolahan 

setiap transaksi yang ada. Dalam aplikasi ini semua hasil 

maupun inputan data akan disimpan kedalam database 

engine dengan menggunakan sql server 2008. Sehingga 

data akan lebih aman karena transaksi yang terjadi tidak 

akan hilang dan akan mempermudah dalam pembuatan 

laporan. Perancangan aplikasi seperti ini diharapkan akan 

membatu pegawai dari penyedia layanan penjualan tiket 

untuk mempermudah dan mempercepat dalam memberikan 

pelayanan kepada pelanggan. Berikut tampilan aplikasi 

dekstop Sistem Informasi Penjualan Tiket Bus : 

a. Login Pegawai 

Tampilan dimana proses pegawai memasukan 

user name dan Password untuk bisa menggunakan 

aplikasi penjualan tiket bus sesuai dengan hak akses 

setiap jabatan dan kota kerja dengan memilih button 

login. Pada tampilan ini juga ada button minimize dan 

juga button close. Button minimize digunakan untuk 

kembali ke dekstop tanpa keluar dari aplikasi. Button 

close digunakan untuk keluar dari aplikasi. 
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Gambar 4. 1 Tampilan login pegawai 

 

b. Menu Utama - Tentang Kami 

Setelah pegawai Login maka pada kanan atas 

tampilan menu utama akan tertera status pegawai yang 

login (Nama, Jabatan, Kota Kerja).  

 

Gambar 4. 2Tampilan Status Pegawai 

Tampilan awal setelah pegawai melakukan 

proses login adalah menu “Tentang Kami” yang 

berisikan deskripsi singkat mengenai penyedia layanan 

penjualan tiket bus PO. Rosalia Indah beserta syarat 

dan ketentuan pemesanan atau pembelian tiket bus. 

Tampilan ini juga dilengkapi contact person dari 

kantor pusat PO. Rosalia Indah. 
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Gambar 4. 3 Tampilan Menu Utama – Tentang Kami 

c. Menu Utama - Armada - Excecutive 

Tampilan ini berfungsi untuk menampilkan foto 

bus dan foto-foto setiap fasilitas yang dimiliki oleh 

Aramada bus Excecutive PO. Rosalia Indah. 

 

Gambar 4. 4Tampilan Menu Utama – Armada - Excecutive 

 

d. Menu Utama - Armada - Bisnis 

Tampilan ini berfungsi untuk menampilkan foto 

bus dan foto-foto setiap fasilitas yang dimiliki oleh 

Aramada bus Bisnis PO. Rosalia Indah. 
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Gambar 4. 5Tampilan Menu Utama – Armada - Bisnis 

e. Transaksi 

Pada tampilan ini pegawai bisa melakukan 

proses transaksi kepada customers / pelanggan yang 

ingin memesan kursi bus. Sebelum memesan kursi, 

pegawai akan menanyakan tanggal keberangkatan, 

jenis bus, kota tujuan dan jam keberangkatan sebagai 

kriteria awal untuk melihat ketersediaan kursi pada 

kriteria bus dan jadwal yang diinginkan pelanggan. 

Setelah pemilihan kriteria selesai maka pada bagian 

kiri sebagai denah kursi bus akan muncul warna 

ketersediaan bus.  
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Gambar 4. 6 Tampilan Transaksi 

Warna merah menandakan bahwa kursi bus 

sudah dipesan dari cabang Salatiga, warna hijau 

menunjukan menunjukan bahwa kursi sudah dipesan 

dari cabang Kudus, warna kuning menunjukan bahwa 

kursi sudah dipesan dari cabang Jakarta dan wana biru 

menandakan bahwa kursi tersebut belum ada yang 

memesan. Secara otomatis juga data bus yang dipilih 

akan muncul seperti kode bus dan juga daftar fasilitas 

apa saja yang dimiliki oleh bus. Jika pelanggan ingin 

melihat foto dari fasilitas maka petugas akan kembali 

ke tampilan Armada seperti pada gambar 4.4 atau 

gambar 4.5 . 

Saat melakukan pemesanan tunggal (hanya 1 

kursi) , pegawai bisa memilih kursi yang berwana biru, 

setelah dipilih maka kursi yang dipilih akan ditandai 

dengan warna orange. Kemudian  pegawai memasukan 
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data calon penumpang, setelah selesai maka akan 

muncul daftar pembayaran tunggal seperti pada 

gambar4.7.  Pegawai hanya mengisikan nominal yang 

dibayarkan oleh pelanggan selebihnya perhitungan 

dilakukan secara otomatis. 

 

Gambar 4. 7 Tampilan Transaksi – Pemesanan tunggal 

Pada proses pemesanan kursi ini juga memiliki 

fasilitas dimana pelanggan bisa memesan kursi bus 

lebih dari 1 sekaligus, hal ini diberlakukan apabila 

pelanggan memiliki alamat dan nomor telephone yang 

sama dalam hal ini adalah keluarga atau kasus-kasus 

serupa. Petugas hanya menandai banyak kursi sehingga 

button dalam denah kursi bus yang berwarna orange 

lebih dari 1. Tampilan ini juga sudah menyediakan 

khusus daftar pembayaran dari pemesanan lebih dari 1 

kursi. Petugas hanya perlu memasukan nominal secara 

keseluruhan yang dibayarkan pelanggan. Selebihnya 
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perhitungan juga akan dilakukan secara otomatis dan 

pembayaran akan disamaratakan. 

 

 

Gambar 4. 8 Tampilan Transaksi – Pemesanan lebih dari 1 

Pada tampilan Transaksi ini petugas mampu 

melakukan proses pemesanan tiket, merubah 

pemesanan tiket, membatalkan pemesanan tiket dan 

mencetak tiket. Karena pemesanan memiliki fasilitas 

hutang maka secara otomatis jika pembayaran belum 

lunas maka tiket belum bisa dicetak dan digantikan 

lembaran pembayaran DP yang nantinya akan 

ditukarkan tiket keberangkatan saat pelunasan 

pembayaran. 

 

Gambar 4. 9 Tampilan Transaksi –Fasilitas Transaksi  
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f. Lihat Data – Transaksi 

 

Gambar 4. 10 Tampilan Lihat Data –Transaksi 

Pegawai dapat melihat daftar transaksi secara 

keseluruhan dan dapat juga berdasarkan tanggal atau 

jenis bus bisa juga dengan tanggal dan jenis bus dengan 

menggunakan panel parameter. Pada tampilan bawah 

akan terdapat keterangan jumlah dari banyaknya yang 

terdapat pada daftar transaksi. 

 

g. Lihat Data – Data Bus 

Petugas bisa melihat data bus secara 

keseluruhan pada tampilan ini. Untuk petugas di kantor 

pusat memiliki kewenangan untuk menambah, 

merubah dan menghapus data bus. Selain pegawai 

kantor pusat hanya bisa melihat daftar data bus saja. 
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Gambar 4. 11 Tampilan Lihat Data – Data Bus 

h. Lihat Data – Data Pegawai 

 

Gambar 4. 12 Tampilan Lihat Data –Data Pegawai 

Kepala Bagian setiap kota kerja mampu melihat 

daftar pegawai secara keseluruhan yang dibawahinnya 

dan hanya mampu menambah, merubah dan 

menghapus data pegawai yang memiliki kota kerja 

sama dengan kepala bagian tiap cabang. Untuk Kepala 

bagian kantor pusat mampu melihat semua data 
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pegawai dari setiap cabang dan mampu menambah, 

merubah dan menghapus data semua data pegawai. 

 

i. Denah Terminal Tingkir Salatiga 

Saat pelanggan ingin memesan kursi dan 

ternyata sudah tidak ada ketersediaan kursi (penuh) 

maka pelanggan tidak perlu pergi mencari dari 1 PO ke 

PO lain. Aplikasi ini sudah dilengkapi denah terminal 

Tingkir Salatiga yang hanya dimiliki oleh cabang 

salatiga. Denah ini mampu melihat ketersediaan kursi, 

fasilitas dan juga harga dari Semua PO yang berada 

dalam terminal Tingkir Salatiga. denah ini hanya 

bersifat Informatif yang artinya pelanggan tidak bisa 

memesan tiket dari tampilan ini. Dengan denah ini 

pelanggan juga bisa melakukan perbandingan dengan 

informasi fasilitas dan juga harga yang didapat. 

 

Gambar 4. 13 Tampilan Denah Terminal 
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j. Denah Terminal Tingkir Salatiga – PO. Safari 

Ketika pelanggan ingin melihat PO. Safari , 

petugas tinggal memilih kotak pada denah dan denah 

kursi bus PO. Safari akan muncul pada bagian kanan 

tampilan. Pada bagian ini pelanggan tinggal memilih 

kriteria lalu akan Denah ketersediaan Kursi, Fasilitas 

dan juga harga. 

 

Gambar 4. 14Tampilan Denah Terminal – PO. Safari 

k. Denah Terminal Tingkir Salatiga – PO. Gunung Mulia 

Tampilan ini hampir sama dengan gambar 4.14, 

bedanya adalah tampilan ini muncul jika pelanggan 

memilih PO Gunung Mulia. Maka informasi yang 

keluar juga seputar PO Gunung Mulia. 
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Gambar 4. 15 Tampilan Denah Terminal – PO. G Mulia 

 

l. Denah Terminal Tingkir Salatiga – PO. Adi Putro 

Tampilan ini hampir sama dengan gambar 4.15, 

bedanya adalah tampilan ini muncul jika pelanggan 

memilih PO Adi Putro. Maka informasi yang keluar 

juga seputar PO Adi Putro. 

 

Gambar 4. 16 Tampilan Denah Terminal – PO. Adi Putro  
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m. Denah Terminal Tingkir Salatiga – PO. Handoyo 

Tampilan ini hampir sama dengan gambar 4.16, 

bedanya adalah tampilan ini muncul jika pelanggan 

memilih PO Handoyo. Maka informasi yang keluar 

juga seputar PO Handoyo. 

 

Gambar 4. 17 Tampilan Denah Terminal – PO. Handoyo 

n. Laporan– Transaksi 

Pada tampilan ini pegawai bisa mencetak 

laporan. Laporan digunakan untuk memantau dan 

sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil suatu 

kebijakan. Laporan ditujukan untuk atasan yang tidak 

memiliki akses untuk menggunakan Aplikasi ini, 

sehingga petugas Operator/Kepala Bagian bisa 

melaporkan apa saja yang terjadi dengan cara mencetak 

laporan dan diserahkan kepada atasan. 
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Gambar 4. 18 Tampilan Laporan – Transaksi 

Laporan Transaksi mencakup transaksi secara 

keseluruhan dan bisa juga berupa laporan 

harian/bulanan dengan memilih panel parameter 

dibagian atas. Pada bagian k  i atas ada pencarian 

instan berdasarkan tanggal menggunakan fasilitas 

grouping. Pada baggian akhir laporan maka akan ada 

jumlah transaksi yang ada dan perhitungan aktiva 

lancar yang didapat dari total pendapatan dari 

penjualan tiket yang sudah dibayarkan dan juga total 

piutang yang didapat dari jumlah hutang/pembayaran 

yang belum dibayarkan. 
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o. Laporan – Data Bus 

 

Gambar 4. 19Tampilan Laporan – Data Bus 

Untuk Laporan Data Bus dapa langsung dicetak 

karena bersifat keseluruhan. Sehingga dari laporan ini 

dapat diketahui jumlah armada bus secara keseluruhan. 

p. Laporan – Data Pegawai 

Untuk laporan data pegawai maka akan mucul 

daftar pegawai keseluruhan dari setiap kantor cabang 

maupun kantor pusat. 

 

Gambar 4. 20 Tampilan Laporan – Data Pegawai 
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q. Setting Akun Pribadi 

Pada tampilan pojok kanan maka akan 

ditemukan simbol setting. 

 

Gambar 4. 21 Tampilan Laporan – Data Pegawai 

Jika petugas memilih button tersebut maka akan 

muncul setting akun dan juga log out. Untuk setting 

akun  maka akan muncul tampilan data pribadi 

pegawai yang menggunakan aplikasi tersebut, pada 

tampilan ini pegawai bisa merubah sandi dan juga 

username untuk login dengan syarat harus memasukan 

password  sebelumnya. Jika petugas menekan tombol 

log out maka akan kembali kepada tampilan login 

awal. 
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4.2. Hasil Pengujian 

Pengujian dilakukan dengan cara menjalankan 

aplikasi dekstop sistem informasi penjualan tiket bus 

berbasis web service dan remote. Program dianggap sukses 

apabila seluruh fungsi masukan, proses, dan keluaran 

aplikasi berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai. Dalam hal ini, penulis melakukan pengujian 

aplikasi secara mandiri dengan melakukan percobaan 

menggunakan 5 (lima) buah PC yang sudah saling 

terhubung menggunakan kabel LAN. 1 (satu) PC berperan 

sebagai penyedia layanan service, 1 (satu) PC berperan 

sebagai Remote pusat data ketersediaan kursi bus dalam 

area terminal, 3 tiga) PC yang lain berperan sebagai UI 

untuk digunakan pegawai penyedia layanan penjualan tiket 

bus yang disimulasikan berada di 3 (tiga) tempat yang 

berbeda, Kemudian pengujian aplikasi dilakukan dengan 

cara melakukan simulasi transaksi beserta pengolahan data 

bus dan pegawai di 3 PC yang berperan sebagai 3 UI 

berbeda tempat secara bersamaan. 

4.3. Analisis 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, 

aplikasi dekstop sistem informasi penjualan tiket bus 

berbasis web service dan remote ini mampu 

mengkoordinasi 3 penyedia layanan penjualan tiket yang 

berbeda tempat dengan baik. Sehingga waktu yang 
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diperlukan lebih singkat daripada berkoordinasi 

menggunakan telepon, informasi yang di dapat lebih valid 

dan pendataan penumpang lebih efisien dan tidak akan 

melebihi dari jumlah kursi bus yang tersedia. Untuk 

pengolahan data menjadi lebih praktis dan cepat karena 

User Interface yang mudah digunakan dan dipelajari. 

Penyimpanan data semakin aman karena semua data 

disimpan kedalam database. Pelaporan bisa melakukan 

fungsi print out sewaktu-waktu karena aplikasi dekstop 

sistem informasi penjualan tiket bus berbasis web service 

dan remote ini slalu merekap data yang masuk maupun 

yang sudah diolah. Fasilitas denah sekaligus pusat 

informasi ketersediaan kursi bus sangat memudahkan 

penumpang untuk melihat ketersediaan kursi , fasilitas dan 

harga dari setiap penyedia layanan penjualan tiket bus yang 

berada di area terminal. 



 

 


