
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

Modernisasi dan  globalisasi teknologi informasi serta komunikasi berbasis 

internet saat  ini  telah membuka  peluang bagi setiap pengusaha agar terus 

berkompetisi dalam mengembangkan aktivitas bisnisnya. Internet (Interconnected 

Network) merupakan sekumpulan jaringan komputer global yang saling terhubung 

satu dengan yang lainnya, yang mampu menyediakan akses yang tidak terbatas 

untuk layanan komunikasi dan sumber daya informasi.Oleh karena itu, penerapan 

teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis internet dalam suatu 

perusahaan, merupakan suatu kebutuhan yang wajib untuk terpenuhi. 

PT. Indah Karya Madani merupakan bisnis yang bergerak di bidang 

transfortasi travel yang terletak di Jalan SM. Amin (Arengka II) Kota Pekanbaru. 

PT.Indah Karya Madani melayani pelayanan pemesanan tiket travel. Selama ini 

proses reservasi yang terjadi di PT. Indah Karya Madani yaitu pelanggan datang 

secara langsung atau dengan cara menelpon, dan semua proses informasi data 

pelanggan masih menggunakan buku untuk melakukan pengolahan data 

pelanggan sehingga pada saat mencari data pelanggan maka admin harus melihat 

banyaknya data yang ada di buku sehingga  proses tersebut membuat lama dan 

tidak efesien dalam pemanfaatan waktu dan seringnya terjadi kesalahan nama 

pada saat konfirmasi tiket terhadap pihak PT. Indah Karya Madani dikarena 

penulisan yang kurang rapi dan kurang efektif ketika menanyakan data pelanggan 

via telepon sehingga dapat menyebabkan kekecewaan terhadap pelanggan. 

Pemesanan yang terjadi setiap bulannya di PT. Indah Karya Madani 

mengalami naik turun sehingga menyebabkan keuangan yang terjadi di PT. Indah 

Karya Madani tidak stabil, pada bulan mei dan agustus PT. Indah karya madani 

mengalami Penjualan tiket yang sangat tinggi. Pada bulan januari dan oktober PT. 

Karya Indah Madani mengalami penurunan penjualan tiket, jika penjualan tiket 

yang tidak stabil ini berlanjut maka akan berdampak kerugian sehingga perlu 

adanya pengembangan Sistem di PT. Indah Karya Madani dan dalam proses 

pemasaran di PT. Indah  Karya Madani yang hanya menggunakan media reklame 



2 
 

atau papan sebagai informasi tentang PT. Indah Karya Madani tersebut, sehingga 

membuat para masyarakat tidak mengetahui tentang informasi PT.Indah Karya 

Madani dengan baik, oleh sebab itu perlu adanya pengembangan dalam proses 

pemasaran yang terjadi di PT. Indah Karya Madani untuk meningkatkan penjualan 

tiket. 

Dari uraian diatas Penulis merancang sistem informasi Pemesanan tiket 

travel berbasis web ini dengan tujuan untuk membantu meningkatkan proses 

bisnis pada penyedia jasa pemesanan tiket yang bergerak dibidang jasa travel dan 

sistem tersebut juga dapat melakukan penyimpanan data secara aman. Dengan 

sistem ini nantinya pemesanan atau booking tiket diharapkan dapat dilakukan 

dengan cepat. Sistem nantinya bisa memberikan layanan informasi harga tiket, 

jadwal keberangkatan dan untuk melakukan pemesanan tiket. Dari permasalahan 

di atas maka penulis mengambil judul dalam penelitian ini adalah “ Rancang 

Bangun Sistem Informasi Pemesanan Tiket Berbasis Web ( Studi kasus : PT. 

Indah Karya Madani)“ 

 

1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dapat diambil 

sebuah rumusan masalah, “Bagaimana membuat suatu sistem informasi 

pemesanan tiket Berbasis Web pada PT. Indah Karya Madani.“ 

 

1.3   Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan yang meluas, diperlukan adanya batasan 

masalah dalam menganalisis dan merancang sebuah sistem, yaitu: 

1. Penelitian dilakukan pada bagian admin menginput data pemesanan tiket 

2. Pada sistem ini terdapat beberapa fitur data pemesanan tiket, kelola 

informasi kontak, kelola user, kelola penjadwalan, dan laporan 

3. Pengembangan sistem menggunakan Metode Pieces  

4. Sistem berbasis web dan pembuatan sistem menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan database MySql dengan fitur JQuery dan 

Javascript. 

5. Hak akses dalam sistem ini Admin, Pelanggan, dan Pimpinan. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Membangun Sistem informasi pemesanan tiket berbasis web di PT. 

Indah Karya Madani. 

2. Untuk merancang sebuah media alternative yang di usulkan dalam 

melayani kosumen dalam pemesanan di PT. Indah Karya Madani. 

3. Memudahkan pemimpin untuk melihat laporan pemesanan tiket 

 

1.5   Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari Pemesanan Tiket Travel Berbasis Web yang disusun 

dalam tugas akhir ini adalah: 

1. Dapat mempermudah pelanggan melihat informasi tentang pemesanan 

tiket 

2. Memberikan informasi kepada instansi dan masyarakat mengenai 

keberadaan PT.Indah Karya Madani. 

3. Dapat meningkatkan pelayanan terhadap para pelanggan. 

4. Agar proses pengolahan data laporan dan proses pemesanan  lebih  

mudah dan cepat. 

 

1.6     Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan ini disusun agar dalam pembuatan laporan 

dapat lebih terstruktur, sehingga dapat memberikan gambaran singkat mengenai 

isi laporan Tugas Akhir ini. Laporan Tugas Akhir ini dibagi dalam enam bab dan 

setiap bab dibagi lagi dalam sub-sub bab yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari Tugas Akhir, yang 

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan membahas teori-teori yang berhubungan dengan 

pembahasan tugas akhir. Teori yang diangkat yaitu mengenai teori-

teori tentang sistem informasi Pemesanan Tiket Berbasis Web. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian yang 

digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Mulai dari tahap 

perencanaan, tahap pengumpulan data, tahap analisa dan 

perancangan, tahap implementasi dan pengujian, sampai dengan 

tahap dokumentasi. 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN  

Berisikan tentang analisa sistem yang sedang berjalan dan analisa 

sistem usulan serta melakukan perancangan terhadap sistem 

informasi pemesanan Travel 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 Berbasis Web yang dibangun ini dapat 

dikembangkan lagi. 

 


