
                                                                                                                  

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Jasa transportasi telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat (Menhub, 

2017). Angkutan umum telah diklasifikasikan sebagai mode perjalanan yang 

penting (Swara dkk, 2016). Seperti halnya moda transportas air menjadi yang 

terpopuler di Tembilahan pada saat ini, dikarnakan Tembilahan memiliki jalur 

perairan yang sangat luas yaitu 7.207 Km² (Inhilkab, 2011). maka di butuhkan 

transportasi air yang dapat membawa penumpang dengan banyak dan cepat 

sehingga dapat membantu roda perekonomian dan bisnis. Seiring dengan 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, komputer sudah merupakan 

kebutuhan pokok bagi setiap instansi, perusahaan dan organisasi. Pemanfaatan 

teknologi dalam perusahaan tidak hanya mendukung proses bisnisnya saja tetapi 

juga sangat berpengaruh terhadap keuntungan yang di peroleh perusahaan. Hal ini 

juga membuat para pemilik perusahaan terus mengembangkan inovasi yang dapat 

memberi kemudahan dan kenyamanan dengan menggunakan teknologi dalam 

bisnis mereka. 

PT. Sinar Romindo Indah merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 

dibidang pelayaran angkutan speed boat, perusahaan ini berdiri pada 21 januari 

1990 yang di pimpin oleh Saleh, perusahaan ini memiliki 3 agen resmi yaitu 

Tembilahan, Guntung, dan Batam. Saat ini proses bisnis yang sedang berjalan 

pada PT. Sinar Romindo Indah masih kurang efektif dikarenakan calon 

penumpang yang hendak berangkat harus mendatangi loket untuk memesan tiket, 

keterbatasan waktu dan biaya yang dimiliki calon penumpang menjadi kendala 

utama pada perusahaan ini, setelah calon penumpang berada diloket maka calon 

penumpang akan memesan tiket sesuai dengan rute yang diinginkan lalu 

membayar biaya tiket tersebut, selanjutnya calon penumpang menunggu 

keberangkatan sampai waktu keberangkatan tiba. Untuk menjaga stok 

ketersediaan tiket perusahaan harus mencetak tiket terlebih dahulu agar tiket bisa 
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diberikan kepada calon penumpang, proses ini membutuhkan biaya yang besar 

yaitu Rp. 3000 untuk setiap tiketnya. 

Perusahaan ini beroperasi setiap hari dari pukul 07:00 hingga 12:00 Wib. 

memiliki 9 unit speed boat yang beroperasi yaitu Tobindo Express, Rahmat Jaya 

08,dan Rahmat Jaya 09, yang memiliki kapasitas angkut sebanyak 80, 112, hingga 

130 penumpang dengan rute tujuan (Batam,Guntung,dan Tembilahan). Harga 

tiket sesuai dengan rute tujuan yang diinginkan mulai dari Rp.100.000 hingga 

Rp.500.000. dalam sehari perusahaan ini bisa melayani sebanyak 100 orang calon 

penumpang.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada PT. Sinar Romindo 

Indah terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam proses pemesanan tiket. 

Untuk mengetahui lebih jelas apa yang menjadi masalah dalam penelitian ini 

dilakukan wawancara dengan karyawan PT. Sinar Romindo Indah pada bagian 

loket pemesanan tiket. Permasalahan tersebut diantaranya sulitnya calon 

penumpang yang jauh dari loket untuk memesan tiket. Banyaknya dana yang di 

butuhkan perusahaan untuk mencetak tiket yaitu sebesar Rp.3000 setiap tiketnya. 

Pencatatan data penumpang yang masih kurang efektif. Kertas tiket mudah sobek 

rusak bahkan hilang. Sulitnya calon penumpang yang ingin mendapatkan 

informasi seperti harga, rute, dan jadwal keberangkatan.  

Sistem informasi merupakan solusi untuk mengatsi masalah pada PT. 

Sinar Romindo Indah. Pemesanan tiket perjalanan secara online berbasis web 

bertujuan untuk memberikan alternatif kemudahan serta efisiensi waktu dalam 

pemesanan tiket dan informasi jadwal keberangkatan kota tujuan (Hatta, 2012). 

Aspek dari pemesanan tiket secara online ini merupakan salah satu bagian yang 

penting dari pemasaran. Apabila dapat meningkatkan penjualan dengan cara ini 

akan memberikan dampak positif bagi kemajuan usaha-usaha kecil di masa datang 

(Ibrahim, 2012). Diharapkan dengan adanya sistem informasi pemesanan tiket 

berbasis Web dapat memberi kemudahan serta kenyamanan bagi calon 

penumpang untuk memesan tiket dimanapun dan kapanpun selama 24 jam, 

mempercepat proses pemesanan tiket, mempermudah pencarian jadwal dan rute 

keberangkatan, serta mengurangi antrian diloket saat ini. Sistm informasi 
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pemesanan tiket berbasis web pada PT. Sinar Romindo Indah, dapat memberi 

kemudahan dan kenyamanan penggunanya dalam memesan tiket menggunakan 

perangkat dekstop yang dapat juga di operasikan pada perangkat mobile tanpa 

harus datang jauh ke loket, sehingga lebih efisien dan efektif. Keadaan ini 

mendorong suatu usaha untuk membangun suatu aplikasi pemesanan tiket 

berbasis web pada PT. Sinar Romindo Indah. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini akan mengangkat topik 

sistem informasi pemesanan tiket Speed Boat berbasis web. Dengan adanya sistem 

informasi pemesanan tiket speed boat ini diharapkan daat memudahkan dalam 

melakukan pemesanan tiket pada PT. Sinar Romindo Indah. 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang akan dikaji dalam Tugas Akhir ini adalah Bagaimana 

merancang dan membangun perangkat lunak Sistem Informasi Pemesanan Tiket  

Speed Boat  Berbasis Web Pada PT. Sinar Romindo Indah. 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, perlu adanya batasan masalah agar analisa yang 

dilakukan tidak keluar dari inti permasalahan yang dihadapi. Ada lima batasan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Sistem informasi pemesanan tiket speed boat dibangun berbasis web 

dan hanya di fungsikan untuk memesan tiket speed boat pada PT. Sinar 

Romindo Indah. 

2. Sistem ini hanya melayani rute keberangkatan pada agen resmi yaitu 

Tembilahan, Guntung, dan Batam. 

3. Sistem ini hanya memiliki tiga user yaitu admin, agen, dan pelanggan. 

4. Sistem informasi ini dirancang dengan metode pengembangan 

Waterfall dan pengujian sistem informasi menggunakan Blackbox 

Testing. 

5. Metode analisis dan perancangan menggunakan metode Object 

Oriented Analys and Design (OOAD). 
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6. Pembuatan sistem berdasarkan wawancara terhadap narasumber, data 

yang diperoleh dari PT. Sinar Romindo Indah dan Kantor 

Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Tembilahan. 

7. Pembuatan sistem menggunakan php dengan mysql sebagai database 

server. 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari tugas akhir ini yaitu membangun sebuah sistem 

informasi pemesanan tiket speed boat berbasis web yang dapat memberi 

kemudahan bagi pihak perusahaan PT. Sinar Romindo Indah dalam memberi 

pelayanan yang cepat dan mudah kepada penumpang speed boat yang ingin 

memesan tiket. 

1.5 Manfaat 

Empat manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Memudahkan calon penumpang untuk memesanan tiket dimana pun 

kapanpun. 

2. Mempercepat peroses pemesanan tiket tanpa harus mengunjungi loket. 

3. Mempermudah pencarian info jadwal dan rute keberangkatan. 

4. Mengurangi antrian pemesanan tiket di loket. 

1.6 Sistematik Penulisan 

Untuk memudahkan dalam memahami laporan penulisan Tugas Akhir 

maka dikemukakan sistematika penulisan agar menjadi satu kesatuan yang utuh. 

BAB I  PENDAHULUAN 

Menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang teori-teori yang berasal dari jurnal, buku, serta 

studi kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori dalam 

pembuatan laporan Tugas Akhir ini. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi penjelasan tentang rencana, langkah dan tahapan kegiatan yang 

akan dilakukan dalam penelitian, mulai dari awal sampai selesai dan 

didapatkan hasil. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini berisi penjelasan tentang prediksi hasil akhir atau output 

penelitian yang akan diteliti dan akan diselesaikan atau dihasilkan. Pada 

bab ini peneliti juga menjelaskan tentang analisa dan perancangan 

menggunakan metode Waterfall. 

BAB V  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Pada bab ini, berisi tentang pembuatan sistem informasi pemesanan tiket 

speed boat berbasis web dan melakukan pengujian dengan menggunakan 

blackbox testing serta pembuatan coding. 

BAB VI PENUTUP 

 Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil  Tugas  Akhir ini  dan  saran 

yang dibutuhkan. 

 


