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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi telah banyak dimanfaatkan oleh semua 

perusahaan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jenis dari 

handphone yang banyak digunakan pada saat ini adalah smartphone (Manurung & 

Nasution, 2019). Berdasarkan Wikipedia, “Smartphone adalah telepon genggam 

yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi, terkadang dengan fungsi yang 

hampir menyerupai komputer”.  

Smartphone android mengalami perkembangan yang cepat didukung oleh 

kemampuan yang semakin baik serta harga yang semakin murah, maka 

smartphone dengan sistem operasi Android banyak dipilih masyarakat dalam 

menyelesaikan kebutuhan sehari- hari. Mengikuti perkembangan teknologi 

dibidang mobile device yang diterapkan pada sarana transportasi sangat jarang 

ditemukan pada sarana transportasi bus yang melalui perangkat mobile, dimana 

perangkat mobile sudah didukung fitur internet. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh 

perusahaan jasa transportasi darat untuk mengatasi permasalahan penyajian 

informasi khususnya dalam ketersediaan tiket dan proses pemesanan yang masih 

bersifat manual. Keberadaan aplikasi pemesanan tiket pada perangkat mobile 

dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di perusahaan transportasi (S Tex, 

2019). 

 Menurut (Kaban et al., 2019) bahwa besarnya pengguna smartphone 

berbasis android sudah selayaknya dimanfaatkan oleh perusahaan yang bergerak 

dalam jasa transportasi darat. Seperti contoh Perwakilan Bus Bintang Prima ini 

telah melayani jasa transportasi darat kepada masyarakat baik antar kota selama 

beberapa tahun ini. Namun, pelayanan Perwakilan Bus Bintang Prima masih 

belum menerapkan secara online yang dapat dengan mudah diakses oleh 

masyarakat. Calon penumpang harus datang langsung ke loket atau 

berkomunikasi melalui telepon dengan petugas loket guna untuk mendapatkan 

informasi jenis bus, tujuan, dan jadwal keberangkatan, pemesanan tiket dan 

pembayaran. Komunikasi menggunakan telepon untuk 
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mendapatkan informasi mengenai bus bisa saja mengalami permasalahan seperti 

saluran telepon yang sibuk dikarenakan oleh calon penumpang yang bisa saja juga 

sedang menelpon dan juga petugas loket yang harus menjawab pertanyaan yang 

sama secara berulang. Pada hari atau waktu tertentu seperti libur nasional, terdapat 

antrian panjang penumpang pada loket untuk mendapatkan informasi jadwal 

keberangkatan dan melakukan pemesanan tiket bus. Untuk pemesanan tiket 

dengan cara langsung tempat keberangkatan dianggap kurang efektif dikarenakan 

hal ini justru membuang-buang waktu dan tenaga khususnya calon penumpang 

yang bertempat tinggal jauh dari terminal tersebut, juga pada calon penumpang 

yang memiliki aktivitas yang sibuk, melakukan pembelian tiket pada hari itu juga. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dibutuhkan suatu aplikasi 

pemesanan tiket bus di Perwakilan Bus Bintang Prima agar lebih mudah dan lebih 

praktis. Apalagi ditengah pandemi covid-19 ini masyarakat dilarang untuk datang 

ke tempat keramaian dan juga berkumpul. Dengan adanya perancangan aplikasi 

android yang dibuat tersebut diharapkan pengguna dapat memesan tiket bus, 

melihat jadwal keberangkatan dan memilih ketersediaan kursi yang dapat kita 

lihat langsung hanya melalui smartphone android. 

Cara tersebut dapat digunakan oleh pengguna secara praktis dan sangat 

mempermudah juga tidak merepotkan. Dan dengan adanya aplikasi ini juga 

pengguna dapat melakukan proses pemesanan tiket bus, dan melihat jadwal 

keberangkatan. Aplikasi ini lebih efisien karena bermanfaat untuk melakukan 

pemesanan tiket kapan saja dan dimanapun mereka berada tanpa harus datang ke 

tempat keberangkatan sehingga calon penumpang lebih hemat waktu, tenaga, dan 

biaya.  

Oleh karena itu, dalam penyusunan penelitian ini penulis membuat 

penelitian dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi Pemesanan Tiket Bus 

Berbasis Android (Studi Kasus: Perwakilan Bus Bintang Prima)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana rancang bangun aplikasi pemesanan tiket 

bus berbasis android (Studi kasus: Perwakilan Bus Bintang Prima)?” 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah “Merancang aplikasi sistem 

pemesanan tiket pada smartphone yang berbasis android sehingga pengguna atau 

konsumen dapat melakukan pemesanan tiket melalui smartphone dan dapat 

mengetahui informasi layanan yang disediakan”. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi masyarakat: 

a. Mempermudah masyarakat dalam melakukan pemesanan tiket. 

b. Membantu masyarakat mengetahui informasi mengenai jadwal 

keberangkatan, harga tiket, dan kota tujuan. 

2. Bagi peneliti: 

a. Memahami hal-hal yang berhubungan dengan pemesanan tiket bus 

b. Memahami pemrograman berbasis android yang digunakan pada aplikasi 

3. Bagi Universitas: 

a. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi pembelajaran 

yang diperoleh di bangku kuliah. 

b. Mampu memberikan gambaran tentang kesiapan mahasiswa dalam 

menghadapi dunia kerja yang sebenarnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori adalah salah satu tahapan dalam melakukan proses penelitian 

yang harus dilakukan oleh peneliti. Penyusunan kajian teori yang menjadi dasar 

perimbangan awal mula melakukan sebuah penelitian. Seorang peneliti haruslah 

mempunyai kesadaran yang tinggi perihal penyusunan kajian teori yang baik dan 

benar.   

1. Pengertian Rancang Bangun 

Menurut Maulani dkk (2018:157), rancang bangun adalah menciptakan dan 

membuat suatu aplikasi atau sistem yang belum pernah ada pada suatu instansi 

atau objek tersebut. Menurut Hasyim dkk (2014:2), menyatakan bahwa rancang 

bangun adalah penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau 

pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah menjadi satu kesatuan yang 

lengkap dan fungsional. Sedangkan menurut Zulfiandri, dkk (2014:474) 

menyatakan bahwa perancangan merupakan kegiatan menerjemahkan hasil 

analisis ke dalam paket perangkat lunak yang kemudian sistem tersebut akan 

membuat atau menyempurnakan sistem yang ada.  

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan rancang 

bangun merupakan menciptakan dan membuat suatu aplikasi yang belum pernah 

ada yang di analisis ke dalam bentuk paket perangkat lunak. 

2. Pengertian Aplikasi 

Menurut Sutabri (2012), aplikasi adalah alat terapan yang difungsikan 

secara khusus dan terpadu sesuai kemampuan yang dimilikinya. Menurut 

Asropudin (2013), menyatakan bahwa aplikasi adalah software yang dibuat oleh 

suatu perusahaan komputer untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu misalnya Ms. 

Word dan Ms. Excel. Sedangkan menurut Hengky W. Pramana (2012), aplikasi 

merupakan satu unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani kebutuhan akan 
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beberapa aktivitas seperti sistem game, pelayanan, masyarakat, periklanan atau 

semua proses yang dilakukan manusia. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan aplikasi 

merupakan software yang dibuat khusus untuk melayani aktivitas kebutuhan 

proses yang dilakukan manusia.  

3. Pengertian Sistem Informasi 

Menurut Rahayu (2018), sitem informasi adalah elemen yang saling 

berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk menciptakan ataupun membentuk 

aliran informasi yang mendukung pembuatan sebuah keputusan. Menurut 

Hutahaean (2015), menyatakan bahwa sistem informasi yaitu sebuah sistem dalam 

organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksasi harian, 

mendukung operasi dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan 

pihak luar tertentu laporan yang dibutuhkan. Sedangkan menurut Purba (2016), 

sistem informasi merupakan sebuah sistem dalam sebuah organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian lalu mendukung fungsi 

operasi organisasi dan menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-

laporan yang ada. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan sistem 

informasi adalah suatu elemen yang saling berintaksi yang datanya dikelola untuk 

diproses menjadi suatu bentuk yang dapat dipahami. 

4. Pengertian Aplikasi Mobile 

Menurut Pressman dan Bruce (2014), aplikasi mobile adalah aplikasi yang 

dirancang khusus untuk platform mobile (misalnya iOS, android, atau windows 

mobile). Menurut Dona Savitri (2015), aplikasi mobile merupakan suatu aplikasi 

yang terdapat pada perangkat mobile atau nirkabel dan dapat digunakan walaupun 

penggunaannya berpindah-pindah tanpa memutuskan sambungan atau komunikasi 

seperti yang terdapat pada handphone. Sedangkan menurut Rangsang Purnama 

(2010), aplikasi mobile merupakan disebut untuk aplikasi yang berjalan di mobile 

device  dimana digunakan aplikasi mobile agar dengan mudah dilakukan 

diberbagai macam aktifitas dimulai dari hiburan, berjualan, belajar, browsing dan 

lain sebagainya 
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Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

Aplikasi mobile adalah suatu aplikasi yang dirancang khusus untuk platform 

mobile seperti iOS dan android yang mudah dilakukan diberbagai macam 

aktifitas. 

5. Pengertian Transportasi 

Menurut Nasution (2008), transportasi adalah sebagai pemindahan barang 

dan manusia dari tempat asal ke tempet tujuan. Menurut Miro (2005), transportasi 

diartikan untuk memindahkan, menyangkut atau mengalihkan suatu objek dari 

suatu tempat ke tempat lain dimana objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat 

berguna di tujuan tertentu, Sedangkan menurut Nasution (2003). Transportasi 

adalah sebagai pemindahakan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat 

tujuan. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dengan menggunakan 

wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin.  

6. Pengertian Tiket 

Menurut Darsono (2004), tiket adalah salah satu dokumen perjalanan dan 

merupakan kontrak tertulis suatu pihak yang berisikan ketentuan yang harus 

dipatuhi oleh penumpang selama memakai jasa perjalanan dengan masa periode 

tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tiket adalah karcis kapal, 

pesawat terbang, dan sebagainya. Sedangkan pengertian karcis menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia adalah surat kecil(carik kertas khusus) sebagai tanda telah 

membayar ongkos, dan sebagainya (untuk naik bus, menonton bioskop dan karcis 

masuk adalah karcis untuk masuk (menonton pertunjukkan film, sirkus, dan 

pertandingan sepak bola). Sedangkan menurut Wikipedia, tiket adalah suatu kartu 

atau kertas slip yang digunakan untuk memperoleh admisi dari suatu lokasi atau 

event.  

Berdasarkan definisi dan beberapa sumber tentang tiket, maka penulis 

menyimpulkan tiket merupakan kartu atau slip yang digunakan sebagai tanda 

bukti antara pengguna jasa di dalam pengangkutan ke berbagai tujuan yang sudah 

disepakati. 
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7. Android 

Masruri (2015), android merupakan sistem operasi open source yang di 

mana semua orang bisa mengembangkannya, hal itulah yang membuat 

perkembangan aplikasi android semakin cepat dan bertumbuh kembang. Menurut 

Agus Wahadyo (2013), menyatakan bahwa android adalah sistem operasi 

disematkan pada gadget, baik itu handphone, tablet, juga sekarang merambah ke 

kemera digital dan jam tangan. Sedangkan menurut Juhara (2016), android adalah 

sebuah sistem operasi berbasis Linux yang di modifikasi untuk perangkat 

bergerak (mobile device) yang terdiri dari sebuah sistem operasi middleware dan 

aplikasi utama. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa android adalah sebuah sistem operasi yang 

berbasis Linux. 

8. Android Studio 

Menurut Falker (2013), Android Studio adalah sebuah IDE(Integrated 

Development Environment) dari Google yang diperkenalkan saat event Google 

I/O pada bulan Mei tahun 2013 dan merupakan IDE(Integrated Development 

Environment). Alternative selain IDE(Integrated Development Environment) 

Eclipse. Dalam website resminya dikatakan bahwa Android Studio adalah IDE 

(Integrated Development Environment) resmi untuk mengembangkan aplikasi 

android yang berbasis intellij IDEA. Android Studio menawarkan banyak fitur 

yang meningkatkan produktivitas anda dalam membuat aplikasi android seperti; 

1. Sistem Build berbasis Gradle yag fleksibel 

2. Emulator yang cepat dan kaya fitur 

3. Lingkungan terpadu tempat anda bisa mengembangkan aplikasi untuk 

semua perangkat android 

4. Terapkan perubahan untuk melakukan push pada perubahan kode dan 

reource keaplikasi yang sedang berjalan tanpa memulai ualng aplikasi 

5. Template kode dan integrasi GitHub untuk membantu anda membuat fitur 

aplikasi uum dan mengimpor yang lengkap 

6. Framework dan alat pengujian yang lengkap 

7. Alat lint untuk merekam perfoma, kegunaan, komatibilitas, versi, dan 

masalah lainnya 
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8. Dukungan C++ dan NDK 

9. Dukungan bawaan untuk Google Cloud Platform, mempermudah 

pengintegrasian Google Cloud Messaging dan App Engine 

 

Gambar 1. Android Studio 

(sumber: https://www.codepolitan.com) 

9. Android SDK 

Menurut Supardi (2015), Android SDK merupakan alat atau tool yang 

digunakan untuk membuat aplikasi platform android menggunakan bahasa 

pemrograman Java. Menurut Safaat (2011), Android SDK adalah tool API 

(Application Programming Interface) yang diperlukan untuk mengembangkan 

aplikasi pada platform android menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa android sdk adalah tool yang digunakan untuk membuat 

aplikasi platform android menggunakan bahasa java. 

Menurut Khannedy (2011:1), mengemukakan bahwa “Java Development 

Kit merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan proses 

kompilasi dari kode java menjadi bytecode yang dapat dimengerti dan dijalankan 

oleh Java Runtime Envirotment”. Java SE Development Kit adalah salah satu 

cotoh SDK dan menjadi Bahasa pemrograman yang paling sering digunakan 

untuk mengembangkan aplikasi android.  

 

Gambar 2. Java SE Development Kit 

(sumber: https://java community.com) 

https://www.codepolitan.com/
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10. Pengertian Database Firebase 

Firebase adalah suatu layanan dari google untuk memberikan kemudahan 

bahkan mempermudah para developer dalam mengembangkan aplikasinya. 

Firebase adalah Baas (Backend as a Service) yang saat ini dimiliki oleh Google. 

Firebase pertama kali didirikan pada tahun 2011 oleh Andrew Lee dan James 

Tamplin. Produk yang pertama dikembangkan yaitu Realtime Database, dimana 

developer dapat menyimpan dan melakukan sinkronisasi data ke banyak user. 

Kemudian berkembang menjadi layanan penyedia pengembangan aplikasi 

(Piliang and Sariana 2020). 

Firebase adalah serangkaian alat (bantu) untuk developer aplikasi, namun 

bukan hanya untu developer aplikasi android tetapi developer iOS dan juga Web 

menggunakan firebase. Firebase memiliki fitur-fitur yang dapat membantu 

developer diantaranya Authentication, Firestore Database, Realtime Database, 

Storage, Hosting, Functions, Machine Learning dan sebagainya. 

 

Gambar 3. Firebase Console 

(sumber: https://dev.to/menard_codes/next-js-sign-in-page-with-firebase-ui-

and-firebase-auth-5375) 

Seperti halnya aplikasi alinnya, firebase memiliki beberapa versi 

diantaranya sebagai berikut: 

Tabel 1. Versi Firebase 

Platform sdk Version Relase date 

Firebase javascript SDK 3.7.0 2017-03-01 

Firebase C++ SDK 3.0.0 2017-02-27 

Firebase Unity SDK 3.0.0 2017-02-27 

Firebase ios SDK 3.14.0 2017-02-23 

Firebase Android SDK. 10.2 2017-02-15 
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Platform sdk Version Relase date 

Firebase Admin Node.js SDK 4.1.1 2017-02-14 

Firebase Admin Java SDK 4.1.2 2017-02-14 

Sumber: (Overflow Documentation 2017) 

11. Permodelan Sistem (UML/Unified Modeling Language) 

Menurut Ariani R. Sukamto dalam Taufik (2017), UML merupakan bahasa 

visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan 

menggunakan diagram teks pendukung. Menurut Rosa dan Shalahudidin 

(2015:133), Unified Modelling Language (UML) merupakan salah satu standar 

bahasa yang banyak digunakan didunia industri untuk mendefinisikan requiment 

,membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam 

pemrograman berorientasikan objek. Sedangkan menurut Santi dkk (2015), 

Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah bahasa yang telah menjadi 

standar dalam industri untuk merancang dan mendokumentasikan sistem 

perangkat lunak serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi 

obyek. Jadi Unified Modelling Language (UML) dapat diartikan sebagai bahasa 

visual untuk menggambarkan defenisi tentang requiment, membuat analisis dan 

desain dalam pemrograman dengan menggunakan teks pendukung. 

Berikut ini merupakan beberapa contoh model diagram dari UML: 

11.1 Use Case Diagram 

Menurut Rosa dan Shalahuddin (2015:155) use case diagram merupakan 

pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem informasi yang akan dibuat. Syarat 

penamaan pada use case adalah nama didefinisikan sesimpel mungkin dan dapat 

dipahami. Ada dua hal pada use case yaitu pendefinisian apa yang disebut aktor 

dan use case. 

1) Aktor merupakan orang, proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan 

sistem informasi yang akan dibuat diluar sistem informasi yang akan dibuat itu 

sendiri, jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum 

tentu merupakan orang. 

2) Use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit 

yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. 

Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada use case diagram: 
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Tabel 2. Simbol-simbol pada use case diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 
 

 

 
Actor 

Orang, proses atau sistem lain yang 

berinteraksi dengan sistem informasi 

yang akan dibuat di luar sistem itu 

sendiri. 

2 

 

 
 

 

 

Dependency 

Hubungan dimana perubahan yang 

terjadi pada suatu elemen mandiri 

(independent) akan mempengaruhi 

elemen yang bergantung padanya 

elemen yang tidak mandiri 

3 

 
 

 

 
Generalization 

Hubungan generalisasi dan 

spesialisasi (umum- khusus) antar 

dua buah use case dimana fungsi 

yang satu adalah fungsi yang lebih 

umum dari yang lainnya. 

4 

 
 

 

 

Include 
Relasi use case tambahan ke sebuah 

use case, dimana 

use case yang ditambahkan dapat 

berdiri sendiri. 

 

 

5 

 

 

 

 

 
 

Extend 

Relasi use case tambahan ke sebuah 

use case, di mana use case yang 

ditambahkan memerlukan use case 

ini untuk menjalankan fungsinya 

atau sebagai syarat dijalankan use 

case ini. 

 

6 
 

 

 
Association 

Komunikasi antar aktor dan use case 

yang berpartisipasi pada use case 

atau use case memiliki interaksi 

dengan aktor. 

7 
 

 

System 
Menspesifikasikan paket yang 

menampilkan sistem secara terbatas. 

 

8 

 
 

 

 
Use case 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang 

menghasilkan suatu hasil yang 

terukur bagi suatu aktor. 

 

9 
 

 

 
Collaboration 

Interaksi aturan-aturan dan elemen 

lain yang bekerja sama untuk 

menyediakan perilaku yang lebih 

besar dari jumlah dan elemen-

elemennya (sinergi). 

10 
 

 

 

 

Note 

Elemen fisik yang eksis saat aplikasi 

dijalankan dan mencerminkan suatu 

sumber daya komputasi 

Sumber : Rosa & Shalahuddin, (2014) 
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11.2  Activity Diagram 

 Rosa & Shalahudin (2014:161), berpendapat bahwa diagram aktivitas atau 

activity diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari 

sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Yang 

perlu di perhatikan disini adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan 

aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat 

dilakukan oleh sistem. 

Tabel 3. Simbol-simbol pada activity diagram  

No Simbol   Keterangan 

1 
 

 
Titik Awal 

2 
 

 
Titik Akhir 

3  

 

 
Activity 

4 
 Pilihan untuk pengambilan 

keputusan 

5  
 

Fork : digunakan untuk 

menunjukkan kegiatan yang 

dilakukan secara paralel atau 

untuk menggabungkan dua 

kegiatan paralel menjadi satu 

6 
 

 
Rake : menunjukkan adanya 

dekomposisi 

7 
 

 Tanda waktu 

8 
 Tanda pengiriman 

9 
 

 Tanda penerimaan 

10 Simbol Keterangan 

11 
 

 
Aliran akhir (Flow Final) 

Sumber: Rosa & Shalahuddin , (2014) 

11.3 Class Diagram 

Rosa & Shalahuddin (2014:141), berpendapat bahwa diagram kelas atau 

class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas 



13 
 

 
 

yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa yang disebut 

atribut dan method atau operasi. Berikut penjelasan atribut dan method: 

1) Atribut merupakan variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas 

2) Operasi atau method adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas 

Class adalah kumpulan objek dan mempuyai struktur umum, behavior 

umum, relasi umum, dan semantik/kata yang umum.  

Berikut in adalah simbol-simbol yang ada pada class diagram: 

Tabel 4. Simbol-simbol pada class diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

 

1 
 

 

 
Association 

Hubungan antar kelas dengan makna 

umum, asosiasi biasanya juga disertai 

dengan multiplicity. 

2 

 

 

Nary 

Association 

Upaya untuk menghindari asosiasi 

dengan lebih dari 2 objek. 

3 

 

 
Class 

Himpunan dari objek-objek yang 
berbagi atribut serta operasi yang sama. 

4 
 

 Realization 
Operasi yang benar-benar dilakukan 
oleh suatu objek. 

 

5 

 

 

 

 

Dependency 

Hubungan dimana perubahan yang 

terjadi pada suatu elemen mandiri 

(independent) akan mempegaruhi 

elemen yang bergantung 

padanya elemen yang tidak mandiri 

 

6 

 
 

 

 

Generalization 

Hubungan generalisasi dan spesialisasi 

(umum-khusus) antar dua buah Use 

case dimana fungsi yang satu adalah 

fungsi yang 

lebih umum dari yang lainnya. 

7  

 

Agregasi/aggre 

gation 

Hubungan antar kelas dengan makna 

semua- 

bagian (whole part) 

 

Sumber: Rosa & Shalahuddin,  (2014) 

12. Pengujian Black Box 

Menurut Rosa dan Shalahuddin (2015:275), black box testing yaitu menguji 

perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode 
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program. Menurut Rizky (2011:264), black box testing adalah tipe testing yang 

memperlakukan perangkat lunak yang tidak diketahui kinerja internalnya. 

Sedangkan menurut Mustaqbal dkk (2015:34), black box testing berfokus pada 

spesifikasi fungsional dari perangkat lunak, kumpulan kondisi input dan 

melakukan pengetesan pada fungsional program. Adapun black box testing 

biasanya sering menemukan hal yaitu fungsi yang tidak benar ataupun tidak ada, 

kesalahan antarmuka, kesalahan di struktur data dan akses pada basis data, 

kesalahan performansi, kesalahan inisialisasi dan terminasi. 

13. Reseacrh and Development (R&D) 

Menurut Raqius dan Rakasiwi (2017), Research and Development (R&D) 

merupakan metode penelitian untuk menghasilkan produk atau menguji keaktifan 

sebuah produk. Menurut Hermawan (2019), Research and Development (R&D) 

adalah proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan produk baru atau 

menyempurnakan produk yang sudah ada. Sedangkan menurut Agus dan Pratomo 

(2015), Reseacrh and Developmnet (R&D) merupakan upaya guna menghasilkan 

sebuah produk berupa media, bahan, alat dan strategi belajar untuk menyelesaikan 

suatu masalah sehingga dapat disimpulkan bahwa Reseacrh and Development 

(R&D) adalah sebuah metode yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk 

yang terbaru ataupun mengembangkan sebuah produk yang telah ada. 

2.2 Hasil Penelitian yanng Relevan 

Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang 

penulis lakukan sebagai berikut: 

1. Penelitian dari (Manurung & Nasution, 2019) yang berjudul: Sistem 

Pemesanan Tiket Bus Online Pada Bandara Udara Di Medan Berbasis Android. 

Adapun hasil penelitian tersebut adalah Perkembangan teknologi informasi telah 

banyak dimanfaatkan oleh semua perusahaan untuk meningkatkan pelayanan 

Komunitas. Penggunaan teknologi informasi dalam suatu perusahaan tentunya 

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desain sistem di perusahaan. Teknologi 

tidak lagi dilihat sebagai pelengkap, tetapi sudah menjadi kebutuhan untuk 

implementasi tujuan dan strategi perusahaan. Teknologi yang berkembang tentu 

sangat pesat perlu diterapkan dalam proses bisnis yang ada di perusahaan bandar 
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udara. Bandara, khususnya di Medan biasanya menyediakan layanan bus untuk 

mengantar penumpang bandara yang akan pulang kampung. Proses dari 

Pemesanan jasa bus ini biasanya dilakukan secara konvensional yang cukup 

merepotkan penumpang harus antri dan pergi ke loket penjualan tiket dulu. Selain 

itu, reservasi tiket konvensional tidak bisa tentukan pilihan posisi tempat duduk 

yang akan ditempati. Berdasarkan permasalahan tersebut, aplikasi berbasis mobile 

akan dibangun untuk memungkinkan penumpang memesan tiket dan memilih 

kursi secara online. Dalam proses pengembangan file sistem informasi 

menggunakan framework Laravel dan bahasa pemrograman Java. Dari hasil Pada 

penelitian ini diperoleh sistem aplikasi pemesanan tiket bus online di perusahaan 

bandar udara tersebut. 

2. Penelitian dari (Kaban et al., 2019) yang berjudul: Aplikasi Pemesanan 

Tiket Bus Berbasis Android(Study kasus: PT. ALS Terminal Pasar X Tanjung 

Beringin). Adapun hasil penelitiannya adalah PT. ALS adalah perusahaan yang 

bergerak dalam layanan transportasi bus dimana penyajian pemesanan tiket, 

informasi jadwal keberangkatan dan transaksi pembayaran masih dilakukan secara 

manual dengan langsung datang ke loket bus. Penelitian ini bertujuan untuk 

merancang aplikasi pemesanan tiket agar memudahkan petugas loket dan calon 

penumpang dalam proses pemesanan tiket. Dalam tahap pengumpulan data, 

penulis melakukan studi lapangan, observasi langsung dan wawancara pada 

petugas loket PT. ALS Terminal Pasar X Tanjung Beringin.Perancangan aplikasi 

ini menggunakan metode desain berorientasi objek dengan UML (Unified 

Modeling Language). Aplikasi berbasis android ini dibangun dengan bahasa 

pemrograman Java menggunakan Android studio dan pada petugas loket untuk 

mengelola pemesanan tiket menggunakan bahasa pemrograman PHP, Bootstrap 

sebagai interface dan MariaDB sebagai database. Output dari penelitian ini berupa 

aplikasi dalam bentuk file APK yang dapat digunakan pada smartphone android 

oleh calon penumpang untuk mendapatkan informasi bus, tujuan keberangkatan, 

tempat duduk, jadwal keberangkatan dan pemesanan tiket.  

3. Penelitian (Tex, 2019) yang berjudul: Membangun Aplikasi Pemesanan 

Tiket Bus Pada PO. Puspa Jaya Berbasis Android. Adapun hasil penelitiannya 

adalah PO. Puspa Jaya Bandar Lampung merupakan perusahaan yang bergerak 
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dalam bidang jasa transportasi bus di mana penyajian informasi jadwal 

keberangkatan, pemesanan tiket dan transaksi pembayaran masih dilakukan secara 

manual. Untuk mempermudah pelayanan akan kebutuhan tersebut perlu adanya 

pengembangan sebuah sistem informasi pemesanan tiket bus berbasis Android 

secara online. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan aplikasi 

pemesanan tiket bus pada PO. Puspa Jaya yang berbasis android secara online. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, wawancara dan 

observasi. Metode Pengembangan Sistem yang digunakan Extreme Programming, 

yang memiliki keunggulan pengembangan sistem yang lebih cepat dan proses 

pengembangan lebih responsive. Alat pengembangan sistem yang digunakan 

adalah Unified Modeling Language (UML) yang meliputi use case diagram, class 

diagram dan activity diagram. Aplikasi terdiri dari dua bagian yakni, Admin 

berbasis web dan pengguna (user) yang berbasis mobile Android. Sistem Admin 

dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dengan beberapa software pembantu 

seperti text editor, Notepad++, browser Google Chrome, dan XAMPP. 

Sedangkan, sistem pengguna dibangun menggunakan sublime tex. Aplikasi 

pemesanan tiket ini dapat digunakan oleh semua orang untuk mencari informasi 

tentang Bus Puspa Jaya dan pemesanan tiket bus secara online. Bagi pihak PO. 

Puspa Jaya, pengolahan data menjadi lebih baik sehingga pelayanan 

terhadap konsumen dapat ditingkatkan dan laporan penjualan tiket dapat diakses 

dengan mudah. 

4. Penelitian (Ananda, 2018) yang berjudul: Mobile Commerce Berbasis 

Android pada PT. Mega Mulia Pharma Palembang. Adapun hasil penelitiannya 

adalah Perkembangan E-Commerce di Indonesia meningkat dengan cepat. Hal 

tersebut menuntut pelaku usaha untuk dapat beradaptasi dengan melakukan 

penjualan secara online. Salah satu platform terbanyak saat ini yang digunakan 

adalah pengguna internet adalah android. Tujuan penelitian ini untuk membuat 

aplikasi penjualan online. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan 

agar dapat mempermudah transaksi penjualan dengan berbasis android. Saat ini 

aplikasi berbasis mobile telah banyak digunakan seiring semakin mudahnya 

perangkat smartphone. Seiring dengan hal tersebut, maka banyak aplikasi yang 

dikembangkan dan dapat diunduh oleh pengguna melalui smartphone. PT. Mega 
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Mulia Pharma Palembang merupakan sebuah distributor yang bergerak dibidang 

obat-obatan yang mempunyai kantor di Jl. Semangka I No. 11 B, Bukit Kecil, Ilir 

Barat II Kelurahan 20 Ilir, Palembang. Produk yang ditawarkan PT. Mega Mulia 

Pharma Palembang ini mempunyai beberapa kategori diantaranya seperti obat 

keras dan obat bebas. Pada penelitian ini dilakukan untuk perancangan aplikasi 

berbasis mobile serta pengujian dengan menggunakan metode Jacobson OOSE 

(Object Oriented Software Engineering). Metode ini diimplementasikan E-

Commerce ke dalam sebuah aplikasi penjualan baju berbasis mobile. 

Pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi dan wawancara. Kemudian 

data diimplementasikan untuk dapat diaplikasikan pada aplikasi mobile. 

Dari keempat judul jurnal di atas membuktikan bahwa penelitian tentang 

aplikasi pemesanan tiket ini sudah banyak dilakukan walaupun dari keempatnya 

melakukan teknik yang digunakan berbeda-beda. Adapun hasil beberapa 

penelitian tersebut menunjukkan adanya peningkatan pelayanan komunitas, serta 

penggunaan teknologi informasi. Penelitian tentang meningkatkan pelayanan 

komunitas serta penggunaan teknologi informasi ini dikarenakan menurut peneliti 

sangat perlu dilakukan karena peneliti menganggap peningkatan pelayanan dan 

penggunaan teknologi informasi diperlukan agar mudah bagi konsumen ataupun 

masyarakat, sehingga dirasa perlu untuk ditingkatkan. Menurut peneliti penelitian 

ini sangat perlu dilakukan karena peneliti menganggap adalah sebuah hal baru 

dalam menggunakan media smartphone atau berbasis android secara online 

dengan menggunakan software Android Studio. Adapun penelitian ini dianggap 

baru karena penelitian ini terletak pada peningkatan pelayanan dan teknologi 

informasi yang menggunakan media smartphone atau berbasis android dengan 

menggunakan software Android Studio yang masih jarang dilakukan dalam 

penelitian. Penggunaan media smartphone  atau berbasis android dengan 

menggunakan software  Androis Studio dapat mempermudah dalam pelayanan 

pemesanan. 

2.3 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan suatu bagan yang dibuat untuk menjelaskan 

permasalahan yang terdapat pada penelitian yang dilakukan. Kerangka pikir ini 

digunakan dalam menentukan arah proses penelitian, dimana digunakan agar 
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penelitian yang dilakukan tetap berfokus pada kajian yang diteliti. Alur kerangka 

pikir ini dijelaskan sebagai berikut: Dalam melakukan pemesanan tiket bus pada 

Perwakilan Bus Bintang Prima masih menggunakan metode manual dengan 

datang langsung ke tempat tersebut yaitu perwakilan sehingga memungkinkan 

penggunaan banyak tenaga dan waktu. 

Adapun penelitian ini dapat dilihat pada gambar berbentuk diagram 

sebagai berikut:  

  Perwakilan Bus Bintang Prima, Kec. Wara, Kota Palopo, Sulawesi 

Selatan 91911. 

Dalam melakukan pemesanan tiket bus pada Perwakilan Bus 

Bintang Prima, masih menggunakan metode manual dengan datang 

langsung ke tempat tersebut sehingga memungkinkan penggunaan 

banyak tenaga dan waktu. 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Perwakilan Bus 

Bintang Prima, solusi yang ditawarkan oleh penulis yaitu membuat 

aplikasi pemesanan tiket bus berbasis android, tentunya 

menggunakan aplikasi Android Studio dan Database Firebase. 

Dengan adanya aplikasi pemesanan tiket bus ini nantinya dapat 

memudahkan bagi masyarakat yang ingin berpergian ke tempat 

tujuan lebih mudah dan tidak memakan waktu yang bayak maupun 

tenaga, dan juga pihak perwakilan bus dapat mengakses dan 

melakukan pengelolaan pekerjaan dengan mudah. 

Gambar 4. Kerangka Pikir 


