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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Menurut Hartati (2008), bioskop adalah tempat hiburan berupa totonan film 

sebagai produk yang menyediakan berbagai minat penonton. Gambar pada roll-

roll film diproyeksikan oleh sebuah alat bernama proyektor sehingga bisa dilihat 

dengan jelas pada layar lebar. Bioskop sebagai media hiburan pada masa sekarang 

ini sangatlah dibutuhkan untuk setiap peminat yang suka menonton film tebaru. 

Bioskop merupakan sarana penayangan film yang banyak diminati oleh 

masyarakat terutama para kaula muda atau keluarga yang membutuhkan hiburan 

di tengah-tengah aktifitas sehari hari mereka yang padat,  pertunjukan film di 

bioskop dengan menggunakan layar lebar, gambar film diproyeksikan ke layar 

yang menggunakan proyektor (Widiatmiko, 2009). 

Di Pekanbaru bioskop saat ini sangat banyak diminati oleh anak muda untuk 

mengisi masa kosong dengan menonton film yang diminatinya. Dunia perfilman 

saat ini sangat maju dan canggih sehingga banyak orang yang suka menonton 

bioskop dan tidak ingin ketinggalan perkembangan film-film tersebut, meskipun 

harus datang jauh-jauh untuk menonton dan mendapatkan tiket agar bisa 

menonton film yang disukai.    

Di Pekanbaru terdapat beberapa bioskop yang salah satunya adalah bioskop 88 

yang mempunyai dua cabang yaitu bioskop Holiday 88 dan Studio 88. bioskop 

Holiday 88 didirikan pada tanggal 18 November 1991 bertempat di Jl. Sultan 

Syarif Kasim No.120 kota Pekanbaru Riau. Holiday 88 mempunyai empat 

ruangan untuk menonton dan mempunyai tiga orang kasir untuk pemesanan tiket. 

Bioskop 88 buka setiap hari mulai jam 10:00 pagi sampai jam 23:00 malam, 

menjual tiket dengan harga yang bervariasi dari hari Senin sampai Jumat dan 

Sabtu sampai Minggu. Sedangkan Studio 88 yang didirikan tahun 2010 yang lalu, 

bertempat di Jl. Pepaya di dalam Plaza Citra yang mempunyai tiga ruangan untuk 

menonton dan juga mempunyai dua orang kasir untuk pemesanan tiket. 
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Pada umumnya prosedur dalam proses menonton film di bioskop adalah 

langsung mendatangi bioskop tersebut untuk membeli tiket dan memperoleh 

tempat duduk. Bila tiket telah diperoleh, barulah dengan leluasa film yang 

diinginkan dapat ditonton. Permasalahan yang paling mendasar adalah bila film 

yang akan diputar sangat digemari oleh banyak orang ramai pengunjung yang 

datang ke bioskop. Hal ini akan membentuk antrian yang panjang, dan biasanya 

memakan waktu yang lama. Dari situasi seperti ini tidak semua pembeli 

mendapatkan tiket karena kehabisan tiket. Hal ini akan mengakibatkan 

pengunjung harus mencari jadwal film yang lain atau mencari tempat bioskop 

yang lain untuk menyaksikan film yang disukai, sedangkan jarak tempuh dari satu 

tempat bioskop cukup jauh. Masalah ini  tentu memakan waktu yang cukup lama. 

Jika ada pemesanan tiket online ini, pemesan tidak perlu jauh-jauh untuk 

memesan tiket, dan tidak membuang waktu terlalu lama dalam pengantrian.  

Kedua bioskop ini mempunyai sebuah website, namun masih  mempunyai 

kekurangan, diantaranya pelanggan tidak dapat melakukan pemesanan tiket 

bioskop secara online. Selama ini hal yang sering terjadi saat pengunjung harus 

mengantri untuk mendapatkan tiket. Antrian yang sangat panjang tersebut akan 

memakan waktu yang lumayan lama. Permasalahan yang sering ditemukan adalah 

pengunjung tidak bisa memilih tempat duduk sesuai dengan keinginannya. Jika 

pengunjung tersebut telat mendatangi bioskop, tempat duduk yang diinginkan 

biasanya sudah ditempati oleh pengunjung lain dan akhirnya pengunjung tersebut 

harus memilih tempat duduk lain yang belum tentu nyaman. Dari permasalahan 

ini, akan berdampak menurunkan kualitas pelayanan terhadap pengunjung. 

Selain itu pada  pembuatan laporan transaksi penjualan tiket  dari masing-

masing bioskop. Proses pembuatan laporan ini menggunakan Microsoft Excel 

dengan cara manual dimana sering terjadi kesalahan dalam penulisan data ataupun 

manipulasi data oleh karyawan, sulitnya mencari laporan karena sudah banyak 

data-data yang menumpuk. Dengan adanya pemesanan tiket bioskop online ini, 

transaksi penjualan secara otomatis akan tersimpan langsung didalam sistem 

tersebut dan dapat mempermudah dalam proses pelaporan transaksi penjualan 

tiket. 
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Untuk membangun sistem informasi pemesanan tiket ini, dibutuhkan metode 

dalam pengembangannya agar sistem tersebut sesuai dengan harapan pengguna. 

Untuk itu maka digunakan metode Object Oriented Analysis Design (OOAD). 

Menurut Jubilate (2012), OOAD adalah cara baru dalam memikirkan suatu 

masalah dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar dunia 

nyata. Dasar pembuatan adalah objek, yang merupakan kombinasi antara struktur 

data dan prilaku dalam satu entitas. Pengertian “Berorientasi Objek” berarti bahwa 

kita mengorganisasi perangkat lunak sebagai kumpulan objek tertentu yang 

memiliki struktur data dan prilakunya (Jubilate, 2012). Dalam metode OOAD alat 

bantu yang digunakan untuk membangun sistem ini adalah Unified Modeling 

Language (UML). UML adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam 

industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumenitasi sistem piranti lunak. 

UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem (Halim, 

2013). Untuk mempermudah dalam pengembangan dan merancang sebuah sistem 

berbasis web, sebelumnya akan dianalisa dengan metode PIECES yang 

merupakan dasar untuk mendapatkan pokok permasalahan yang lebih jelas dan 

spesifik seperti, Performance (Kinerja), Information (Informasi), Economy 

(Ekonomi), Control (Pengendalian), Efficiency (Efisiensi), dan Service (Suranta 

2012). 

Dengan melakukan pengembangan sistem ini diharapkan dapat 

mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan tiket yaitu tanpa harus 

mengantri panjang untuk mendapatkan tiket, dan pelanggan bisa memilih tempat 

duduk sesuai dengan keinginan. Sedangkan bagi pihak bioskop manfaat yang 

didapat adalah  meningkatkan kualitas pelayanan, dan mempermudah pengolahan 

laporan serta jangkaun pemasaran tiket yang sangat luas, dan sebagai langkah 

promosi melalui teknologi web. 

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat diambil judul penelitian yakni Rancang 

Bangun Sistem Informasi Pemesanan Tiket Bioskop Online berbasis Web dengan 

menggunakan metode OOAD pada Holiday 88 dan Studio 88 Pekanbaru. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat diambil pokok 

permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini yaitu bagaimana merancang 

dan membangun sistem informasi pemesanan tiket Bioskop 88 berbasis web 

dengan menggunakan OOAD. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan-batasan masalah yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah: 

1.  Sistem ini dibangun hanya membahas tentang pemesanan tiket bioskop 

secara online, pengolahan laporan, data pelanggan, data penjualan dan 

pemberian informasi film yang ditayangkan. 

2.  Sistem ini dibangun berbasis web dengan menggunakan bahasa 

pemograman PHP dan Basisdata MySql. 

3.  Sistem yang dibuat bisa diterapkan dibeberapa bioskop di Pekanbaru, 

akan tetapi pada penelitian ini hanya dibatasi untuk dua bioskop yang 

ada di Pekanbaru yaitu, Holiday 88 dan Studio 88. 

4.  Perancangan sistem menggunakan metode OOAD yang dibatasi 4 tools 

yaitu, use case diagram, activity diagram, sequence diagram dan class 

diagram. 

5.  Use case dibatasi tiga pengguna diantaranya yaitu, kasir bioskop 

sebagai admin, manager  yang melihat data laporan, dan pelanggan 

sebagai user. 

6.  Pengujian menggunakan User Acceptance Testing (UAT). 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1.  Tujuan pembuatan Tugas Akhir ini adalah untuk merancang dan 

membangun sistem informasi pemesanan tiket berbasis web pada 

bioskop Holiday 88 dan Studio 88. 

2.   Diharapkan penelitian ini agar dapat membantu dan 

mempermudahkan pelanggan mendapatkan informasi dan melakukan 
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pemesanan tiket bioskop serta memudahkan penyedia jasa pemesanan 

tiket dalam mempromosikan jasanya. 

3.   Agar dapat mempermudahkan penyedia jasa dalam mengelola data 

pelanggan dan dalam pembuatan laporan. 

 

1.5. Manfaat  Penelitian 

Manfaat dari tugas akhir ini adalah 

1. Dengan adanya sistem ini, diharapkan konsumen dapat dengan 

mudah memesan tiket tanpa harus datang ke bioskop. 

2. Konsumen tidak perlu antri dalam memesan tiket bioskop. 

3. Mempermudah konsumen untuk melihat jadwal dan nomor bangku 

yang telah disediakan oleh pihak bioskop. 

4. Memudahkan pelaporan seperti, penjualan tiket, dan harga tiket. 

5. Meningkatkan kualitas pelayanan, serta jangkauan pemasaran tiket 

diseluruh bioskop Pekanbaru, dan sebagai langkah promosi melalui 

teknologi web. 

6. Dengan adanya sistem informasi pemesanan tiket bioskop ini, pihak 

bioskop tidak terlalu sulit untuk menjual tiket yang telah ada kepada 

konsumen. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan laporan penelitian ini terdiri pokok-pokok 

permasalahan yang dibahas pada masing-masing bab yang diuraikan menjadi 

beberapa bagian: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan secara umum mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan mengenai landasan teori tentang teori-teori 

umum yang mendukung judul penelitian, teori-teori tentang topik 
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yang dibahas, teori-teori tentang masalah yang dibahas untuk 

digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. 

BAB III     METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan uraian langkah-langkah dalam melakukan 

penelitian, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data 

penelitian sampai dengan pembuatan laporan. 

BAB IV     ANALISA DAN PERANCANGAN  

Berisikan tentang analisa sistem yang sedang berjalan dan analisa 

sistem usulan serta melakukan perancangan terhadap Sistem Informasi 

Pemesanan Tiket Bioskop Online Berbasis Web yang akan 

dikembangkan. 

BAB V       IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai batasan implementasi, lingkungan 

implementasi dan hasil dari implementasi. Serta menjelaskan 

pengujian perangkat lunak dan hasil pengujian. 

BAB VI     PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari Tugas Akhir yang dibuat dan 

menjelaskan saran-saran penulis kepada pembaca, agar Sistem 

Informasi Pemesanan Tiket Bioskop Online Berbasia Web yang 

dibangun ini dapat dikembangkan lagi. 

 

 


