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ABSTRACT 

 

Technology designed to facilitate human activity. with technology we can do 

things more easily and quickly. if the earlier times we had to go to the store to shop, we 

can now shop from home using the internet and online stores. so by booking tickets. If in 

earlier times we had to go to the ticket sales counters, now many applications that make 

it easy to order tickets from home, even from anywhere as long as it is connected to the 

internet. 

The emerging technology is strengthened by the presence of Android. Based on 

open source operating system made by Google is warmly welcomed by lovers of the 

various layers of technology. Operating system android mobile devices popping up, and 

led to great interest for the writer to develop Android-based applications. 

PO Sinar Dempo is a company engaged in transportation services. For decades 

the company has been serving the service ground transportation across the province. 

Applications android-based ticket booking bus aims to facilitate customers in making 

reservations Sinar Dempo tickets. 
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1. Pendahuluan 

P.O sinar dempo merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa 

transportasi. Selama puluhan tahun perusahaan jasa ini telah melayani 

transportasi darat lintas provinsi. Sebagai mitra yang bekerja melayani 

masyarakat, Sinar Dempo perlu mengikuti perkembangan teknologi agar 

konsumen semakin puas terhadap layanan yang diberikan. Salah satunya 

dengan menyediakan akses untuk pemesanan tiket secara lebih mudah dan 

cepat.  

Selama ini untuk memesan tiket, pembeli masih harus mendatangi loket 

penjualan. Pengarsipan pemesanan juga masih mengandalkan sebuah buku. 

Penumpang juga ketika melakukan pemesanan tiket harus mendatangi loket 

penjualan, kemudian menunggu petugas memeriksa buku pemesanan yang 

berisi data penumpang dan bangku kosong yang masih tersedia. Hal ini tentu 

saja tidak praktis dan sedikit merepotkan. Penumpang akan menghabiskan 

banyak waktu untuk mendatangi loket, menunggu petugas mencatat pemesanan, 

dan memeriksa data pemesanan. 

Aplikasi pemesanan tiket bis PO Sinar dempo berbasis android ini 

bertujuan untuk mempermudah pelanggan sinar dempo dalam melakukan 

pemesanan tiket. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini pelanggan dapat 

melakukan pemesanan secara lebih cepat dan mudah. 

 

2. Landasan Teori 

2.1 Sejarah Android 

 
The first truly open and comprehensive platform for mobile devices, all of the software to 
run a mobile 
phone but without the proprietary obstacles that have hindered mobile innovation.

1 

 
 Android adalah sistem operasi untuk perangkat seluler yang awalnya dikembangkan 

oleh Android Inc. Perusahaan ini kemudian dibeli oleh Google pada tahun 2005. Android 

dibuat berdasarkan kernel Linux yang dimodifikasi. 

2.2 Aplikasi android 

  Aplikasi Android ditulis dengan bahasa Java, dengan terminologi yang 

dapat dijelaskan sebagai berikut :  
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1. Aktifitas 

Aktifitas adalah sebuah layar tunggal dari user interface (UI) yang dapat 

memberikan fungsi UI sesuai kebutuhan pengguna. Sebagai contoh, aplikasi 

email, dengan dua aktifitas, satu untuk daftar semua email yang sudah kita 

terima (inbox) dan aktifitas lainya untuk menulis dan mengirim email. Kedua 

aktifitas ini saling terkait tetapi bekerja secara bersamaan dalam satu aplikasi. 

2. Layanan 

Sebuah layanan berjalan secara tidak tampak (background progress) yang tidak 

memiliki UI. Salah satu contoh layanan adalah ketika sistem beritahukan ada sms 

atau email yang diterima melalui layar. 

3. Penyedia Konten 

Dengan penyedia konten kita dapat mengakses ke data yang disimpan dalam 

bentuk aplikasi perangkat lain atau bahkan membentuk aplikasi kita. Data ini 

dapat disimpan dalam file atau database SQLite. 

4. Layout 

Layout adalah elemen penampung dalam UI. Setiap kali kita mendefinisikan 

sebuah file xml dengan UI tertentu, kita perlu menggunakan elemen ini untuk 

menahan struktur hirarki tree dari tampilan.  

Kita dapat menemukan berbagai jenis tata letak, tergantung sifat dan hubungan 

dengan unsur-unsur yang berlaku. 

5. View 

Sebuah view adalah objek tunggal dari UI. Tampilan ini ditempatkan didalam 

layout dan dengan view kita bisa menciptakan UI mulai dari yang sederhana 

sampai yang paling komplek. Android memberi kita pilihan bekerja dengan xml 

untuk membuat UI. 

6. Event (Pada klik atau Sentuh) 

Event adalah sesuatu yang terjadi dari luar dimana sesuatu yang terjadi diluar 

kendali atau kita tidak tahu kapan ia akan terjadi. Kita harus mendefinisikan apa 

yang diperintahkan oleh setiap pengguna. Untuk itu kita perlu menggunakan cara 

pengendalian untuk setiap kemungkinan yang akan terjadi dengan 



mendefinisikan bagaimana sistem melakukan respon. Event yang paling umum 

terjadi adalah Event on Touch atau ketika layar disentuh. 

7. Sumber Data/Resource 

Sumber daya adalah unsur-unsur eksternal yang digunakan dalam aplikasi. File-

file sumber daya ditempatkan dalam folder “res” bisa berupa gambar, musik dan 

video. Di folder ini disimpan file xml:. UI, styles serta string yang kita gunakan 

dalam App. Setelah semua file-file tersebut tesedia maka akan membentuk 

sebuah file dengan nama R.java, file R.java merupakan auto generate yang tidak 

perlu dimodifikasi. 

 Aplikasi Android dijalankan di atas mesin virtual bernama Dalvik Virtual Machine. 

Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan 

aplikasi mereka sendiri yang nantinya bisa digunakan oleh berbagai macam peranti 

bergerak. Untuk pengembang android, Google sendiri telah menyediakan SDK (system 

development kit), dan API (application program interface) yang membantu para 

developer untuk membangun aplikasi sendiri 

2.3 Software yang digunakan 

Dalam membuat aplikasi pemesanan tiket bis pada PO Sinar Dempo berbasis android ini 

diperlukan software Eclipse yang sudah terinstal System development kit (SDK), Java 

development kit (JDK), Android development tool (ADT) didalamnya, serta paket mySQL, 

dan paket XAMPP. 

 

2.4 PO Sinar Dempo 

 Perusahaan otobus (PO) Sinar Dempo Sanutra dimiliki oleh Drs H Joni Sidik MM 

MH. Selama bertahun-tahun Sinar Dempo melayani masyarakat dalam bidang 

perhubungan jasa angkutan darat antar kota dan antar provinsi. PO Sinar Dempo 

Sanutra pernah mendapatkan penghargaan pengabdian seumur hidup (lifetime 

achievement) dari Kementerian Perhubungan RI di bidang transportasi. Penghargaan 

diberikan kepada pimpinan perusahaan yang memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi 

kepada pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan dalam memberikan 

pelayanan jasa angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP) atau pariwisata kepada 

masyarakat. 

P.O Sinar Dempo Sanutra memiliki kantor utama di Pagaralam (0730) 622134 

dan kantor cabang di berbagai kota di Indonesia. Salah satunya berada di Jl. Gedong 

Kuning Selatan No. 18 Gedongan Baru, Banguntapan, Yogyakarta.  Telpon 0274 452156 



3. Analisis dan Perancangan 

3.1 Identifikasi masalah 

Berikut adalah hasil analisis PIECES yang dilakukan pada sistem pemesanan 

tiket pada PO Sinar Dempo Santura 

a. Analisis kinerja (performance) 

Kinerja diukur dengan jumlah produksi (troughput) dan waktu tanggap (response 

time) dari suatu sistem. Jumlah produksi adalah jumlah pekerjaan yang dapat 

diselesaikan selama jangka waktu tertentu. Waktu tanggap adalah keterlambatan 

rata-rata antara suatu transaksi dengan tanggapan yang diberikan yang diberikan 

pada transaksi tersebut.  

Analisis sistem yang lama adalah sebagai berikut :  

- Pembeli harus mendatangi loket secara manual untuk melakukan 

pemesanan tiket. Dari segi jumlah produksi sistem yang lama hanya bisa 

melayani satu pemesanan dalam satu waktu dengan waktu tanggap pembeli 

menunggu pesanan tiketnya dicatat di buku dan dikonfirmasikan.  

- Penulisan pemesanan yang masih ditulis secara manual menggunakan buku 

dan pena. Jumlah produksi disesuaikan dengan sumber daya manusianya. 

Waktu tanggapnya cenderung lama karena dicatat manual 

b. Analisis informasi (information) 

Informasi dapat diukur dengan akurat, relevan, dan tepat waktu. Informasi 

merupakan hal yang sangat penting, dalam sistem yang lama informasi 

keberangkatan memang telah akurat dan relevan, namun tidak tepat waktu 

karena tidak bisa diakses kapan saja oleh user. Dengan adanya aplikasi ini user 

dapat mengetahui informasi keberangkatan secara real time dengan 

menggunakan perangkat mobile berbasis android.  

c. Analisis ekonomi (economy) 

Analisis ekonomi dapat diukur dari biaya dan keuntungan. Pada sistem yang 

lama biaya untuk pencatatan pemesanan cenderung murah, namun tidak dapat 

mengeksplorasi pasar-pasar baru. Dengan adanya aplikasi pemesanan tiket 

berbasis android diharapkan pemasaran dapat diperbaiki, dan pesanan tiket 

dapat ditingkatkan 

d. Analisis kontrol (control) 

Pengendalian atau kontrol dalam sebuah sistem sangat diperlukan, fungsinya 

untuk menghindari dan mendeteksi secara dini terhadap penyalahgunaan atau 

kesalahan sistem serta untuk menjamin keamanan data dan informasi internal. 

Pada PO Sinar dempo, kontrol informasi masih tidak begitu jelas. Siapa saja 

dapat membuka buku pemesanan tiket karena tidak terdapat pengamanan, hal 



ini bisa saja dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berkepentingan, karena 

informasi seperti itu seharusnya hanya diketahui oleh perusahaan. Aplikasi yang 

akan dikembangkan ini memberikan password, sehingga data hanya bisa 

diakses dan dilihat oleh pihak yang berhak.  

e. Analisis efisiensi (eficiency)  

Efisiensi dari aplikasi yang dikembangkan dapat dirasakan manfaatnya oleh user 

dan admin. Dengan memanfaatkan waktu. Informasi, manusia, peralatan, dan 

pengolahan data. Dari segi user, sistem yang lama sangat tidak efisien, 

menghabiskan banyak tenaga, biaya dan waktu hanya untuk melakukan 

pemesanan tiket. Dengan aplikasi yang akan dibuat user akan memperoleh 

manfaat dari segi waktu dan tenaga karena tiket bisa dipesan dari mana saja, 

tidak perlu mendatangi loket-loket penjualan. 

f. Analisis pelayanan (service) 

Service atau layanan berhubungan dengan penyediaan informasi bagi pencari 

informasi. Pada sistem yang lama, untuk mencari informasi user harus 

mendatangi loket penjualan, akan lebih baik lagi kalo user dapat memperoleh 

informasi pada saat itu juga saat dia membutuhkan dengan biaya minimal.   

3.2 Analisis Sistem 

3.3.1  Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis kebutuhan sistem dibedakan menjadi kebutuhan fungsional dan 

kebutuhan non fungsional. 

 

1. Kebutuhan Fungsional 

- User dapat melakukan masukan data keberangkatan bus, meliputi kota asal, 

kota tujuan, dan tanggal keberangkatan untuk mencari informasi 

ketersediaan tiket dan keberangkatan bus 

- Sistem dapat menampilkan data pencarian yang diinputkan user dengan 

mengakses database 

- User dapat memasukkan data pemesanan tiket, meliputi nama, kota tujuan, 

kota keberangkatan, tanggal keberangkatan, jumlah kursi (tiket) yang 

dipesan,  dan nomor HP yang dapat dihubungi 

- Sistem dapat menyimpan data masukan dari user ke dalam database 

- Sistem dapat menkonfirmasi pemesanan dan memberikan informasi seputar 

cara pembayaran yang harus dilakukan oleh user 

- Sistem dapat menampilkan bukti pemesanan yang akan dipegang oleh user 

sebagai bukti pemesanan 

- User dapat melakukan pembatalan pemesanan tiket 



- User dapat mengecek status pembayaran 

- Admin dapat memasukan username dan password untuk dapat memasuki 

halaman admin 

- Sistem dapat menampilkan halaman daftar pemesanan, yang berisi data 

user yang telah memesan tiket beserta status pembayarannya 

- Admin dapat mengubah dan menyimpan status pembayaran user, sudah 

membayar, atau belum membayar 

2. Kebutuhan Non fungsional 

a. Kinerja 

Sistem dapat digunakan kapan saja dengan syarat tersedia koneksi jaringan 

internet 

b. Keamanan  

Sistem dan database dilengkapi dengan password untuk login administrator 

c. Informasi  

- Sistem dapat memberi peringatan apabila administrator salah memasukan 

username dan password 

- Sistem menyediakan sekilas informasi tentang P.O Sinar Dempo 

- Sistem juga menyediakan informasi pengembang aplikasi 

d. Operasional 

Pada user : sistem bekerja pada perangkat android versi 2.2 dan versi 

setelahnya, dan untuk bagian admin digunakan pada perangkat sebagai 

berikut :  

- Seperangkat komputer, bisa menggunakan sistem operasi windows 

ataupun linux, yang dilengkapi dengan browser dan koneksi internet 

- Spesifikasi kompuer minimum pentium IV 

- Kebutuhan memory minimal 256MB RAM 

- Dilengkapi dengan modem/wifi sebagai koneksi internet 

 

3.3 Perancangan UML 

3.3.1 Use case diagram 

Dalam aplikasi pemesanan tiket bus sinar dempo berbasis android ini terdapat dua 

aktor yang berperan, yaitu user dan admin, sehingga use case terdiri dari use case 

untuk user dan use case untuk admin  

Setiap user akan mengakses halaman antar muka user, user dapat menginputkan 

data pencarian, melakukan pemesanan tiket, menginputkan data pemesanan, 

menerima konfirmasi pemesanan dan menyimpan bukti pemesanan,  kemudian user 

juga dapat melakukan pembatalan pemesanan. 



 

Gambar 3.1 Use case diagram sistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Use case diagram pencarian info keberangkatan 

3.3.2 Class Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 3.9 Class diagram 

Class digambarkan dengan sebuah kotak dibagi menjadi tiga bagian. Bagian 

paling atas diisikan nama class, bagian tengah diisikan variable yang dimiliki class, 

dan bagian bawah diisikan method-method dari class. 

 

3.3.3 Sequence Diagram 

 

 

Gambar 3.10 Sequence diagram pemesanan tiket 

 

3.4 Relasi antar tabel 

Relasi antar tabel menggambarkan hubungan tiap tabel, dari primary key dengan 

foreign key. Adapun bentuk relasinya adalah sebagai berikut  

 

tabel 3.1 Relasi antar tabel 



4. Implementasi dan Pembahasan 

Implementasi merupakan tahapan setelah melakukan analisis dan perancangan 

sistem, dimana aplikasi siap dioperasikan pada keadaan sebenarnya sehingga 

dari sini akan di ketahui apakah program atau aplikasi atau sistem yang telah di 

buat benar-benar dapat menghasilkan output yang diinginkan. 

Implementasi dan pembahasan Aplikasi Pemesanan Tiket bus Sinar Dempo 

Berbasis Android ini menggunakan emulator Android pada Eclipse Galileo dan 

Smartphone Android LGP350. 

4.1 Implementasi di sisi user (pemesan tiket) 

Implementasi di sisi pemakai merupakan implementasi program dalam bentuk 

aplikasi handphone. Implementasi ini berwujud aplikasi pemesanantiket.apk yang diinstal 

pada device android, dan dijalankan secara local dalam device tersebut. Kemudian 

aplikasi ini menghubungi server untuk mengakses jadwal tiket dan input pemesanan.  

a. Splash Screen 

Splash screen merupakan tampilan pembuka sebelum masuk ke menu utama.  

 

Gambar 4.1 Splash Screen 

b. Halaman Utama 

Halaman utama menampilkan pilihan menu yang tersedia di Aplikasi pemesanan 

Tiket Bis Sinar Dempo Berbasis Android. User dapat memilih menu satu per satu 

sesuai kebutuhan.  

 



 

Gambar 4.2 Tampilan menu aplikasi 

c. Menu cari jadwal dan Pesan Tiket 

Berikut adalah tampilan menu Cari Jadwal dan Pesan Tiket. Kota asal dan kota 

tujuan berfungsi untuk memudahkan user memilih kota asal dan kota 

keberangkatan, serta tanggal keberangkatannya. Tombol cari akan melakukan 

pencarian jadwal di database, kemudian menyediakan informasi ketersediaan 

jadwal kepada user. Tombol pembatalan tiket berfungsi untuk melakukan 

pembatalan. Ketika tombol pembatalan di klik akan ditampilkan form untuk 

melakukan pembatalan tiket.  

 

Gambar 4.3 Halaman pencarian jadwal keberangkatan 



Gambar 4.4 Pilihan kota asal dan kota tujuan 

Ketika user menekan tombol cari aplikasi akan mengirimkan data ke server untuk 

melakukan pengecekan jadwal di database. Jika jadwal tersedia, aplikasi akan 

mengantarkan user ke halaman pemesanan tiket 

d. Hasil pencarian jadwal  

Jika data kota asal, kota tujuan, dan hari cocok dengan jadwal yang tersimpan di 

database, maka aplikasi akan menunjukan tampilan sebagai berikut 

 

Gambar 4.5 Hasil pencarian jadwal : Tersedia 

 

 



e. Halaman pemesanan tiket 

Setelah melakukan pencarian jadwal, dan jadwal tersedia, user bisa melakukan 

pemesanan. Nama, No telp, dan jumlah tiket harus diisikan oleh user. Kota asal, 

kota tujuan, dan tanggal keberangkatan diambil dari menu utama ketika user 

melakukan pencarian jadwal keberangkatan. 

Tombol "simpan” digunakan untuk mengirimkan data pemesanan yang telah 

diinputkan.  Tombol back yang ada di smartphone digunakan Untuk kembali ke 

menu sebelumnya 

 

Gambar 4.6 Form pengisian data pemesanan 

 

f. Konfirmasi Pemesanan 

Pada konfirmasi pemesanan ini user bisa melihat apakah data pemesanannya 

sudah benar, jika sudah benar bisa melanjutkan pemesanan, jika masih ada 

yang salah bisa menekan tombol tidak dan kembali ke form pengisian data 

pemesanan. Tombol “ya” digunakan untuk melanjutkan pemesanan, dan tombol 

“tidak” digunakan untuk kembali ke form pengisian data pemesanan. 

 



 

Gambar 4.7 Konfirmasi Pemesanan 

g. Informasi Pembayaran 

Setelah melakukan pemesanan, user akan mendapatkan informasi pembayaran, 

informasi pembayaran ini juga akan tersimpan sebagai bukti pemesanan 

  

Gambar 4.8 Informasi Pembayaran 

 

h. Halaman pembatalan tiket 

Pada halaman pembatalan tiket ini user memasukkan data yang diperlukan untuk 

membatalkan pemesanan tiket. kemudian aplikasi melakukan pengecekan ke 

database, jika data tersedia aplikasi akan menampilkan konfirmasi pembatalan. 

Form ID dan Nama digunakan untuk memasukan id dan nama pemesanan, 

button Ok digunakan untuk mengeksekusi pembatalan. 



 

Gambar 4.9 Form pembatalan tiket 

 

Gambar 4.10 Konfirmasi Pembatalan 

Selain menu utama diatas, ada tambahan menu berupa informasi pengembang, 

informasi sinar dempo, cek status pembayaran dan data pemesanan. Data pemesanan 

diambil dari form informasi pembayaran yang dapat digunakan sebagai bukti pemesanan. 

 

 

4.2 Implementsi di sisi admin 

Implementasi dari sisi admin merupakan program dalam bentuk aplikasi web. Admin 

dapat mengakses halaman pemesanan pada alamat http://dewidroid.bytehost18.com 

Program antara lain memberi fasilitas login, lihat daftar pemesanan, edit data 

pemesanan, hapus data pemesanan, dan lihat jadwal. 

http://dewidroid.bytehost18.com/


Pada halaman utama admin terlebih dahulu harus memasukan username dan 

password, jika password dan username benar, akan ada tampilan menu utama 

 

Gambar 4.11 : Login Admin 

Pada menu utama terdapat Button Jadwal dan Pemesanan, serta logut untuk keluar 

dari menu. Pemesanan akan menampilkan data pemesanan, dan jadwal akan 

menampilkan jadwal.  

 

Gambar 4.12 : Tampilan menu admin 



Data pemesanan tiket menampilkan data-data pemesan, disini admin dapat 

melakukan perubahan status pembayaran pemesan. Sudah bayar, Belum bayar, 

atau Dibatalkan  

 

Gambar 4.13 : Tampilan data pemesan tiket 

 

5. Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dalam pembuatan aplikasi pemesanan tiket berbasis android 

ini adalah :  

1. Aplikasi pemesanan tiket bis Sinar Dempo berbasis Android digunakan untuk 

melakukan pemesanan tiket oleh pelanggan. User memasukan data dari 

aplikasi android, kemudian disimpan di Mysql.  

2. Dari sisi user, aplikasi pemesanan ini dapat melakukan pemesanan tiket, 

pembatalan tiket, serta mengecek status pembayaran. Sedangkan dari sisi 

admin, aplikasi ini dapat digunakan untuk melihat data pemesanan, merubah 

data pemesanan, menyimpan perubahan data, serta mendownload data 

kedalam bentuk excel sebagai laporan. 

3. Untuk bagian user, aplikasi ini dibuat menggunakan software Eclipse dan 

diimplementasikan dalam device berbasis android. Untuk bagian admin, 

dibuat menggunakan software dreamweaver dan di upload pada hosting 

untuk mengaksesnya. 

4.  Untuk menggunakan Aplikasi pemesanan tiket bis Sinar Dempo berbasis 

Android ini, dibutuhkan akses internet penuh. Bisa menggunakan wifi 

ataupun teknologi gprs. 

5. Aplikasi pemesanan tiket bis Sinar Dempo berbasis android diaplikasikan 

pada device android dengan minimal sistem operasi 2.2 (Froyo) 



5.2 Saran 

Setelah membangun apikasi ini, ada beberapa saran untuk mengembangkan aplikasi ini 

selanjutnya 

1. Aplikasi pemesanan tiket berbasis android memiliki tampilan yang sederhana, 

penulis menggunakan XML dengan metode drag and drop untuk layoutnya. 

Saran pengembangan : gunakan layout yang lebih menarik, bisa menggunakan 

Jquery mobile atau yang lain. 

2. Belum terdapat fasilitas untuk login member dan konfirmasi pemberitahuan 

yang memadai. Saran pengembangan : buatkan fasilitas login untuk user, 

beserta halaman usernya.  

3. Tampilan untuk admin terbatas pada informasi pemesanan dan pembatalan 

saja, belum bisa untuk menambah dan mengedit jadwal yang tersedia. Saran 

pengembangan : bisa ditambahkan menu edit jadwal untuk admin 

4. jika memungkinkan, tambahkan dengan fungsi penjualan di dalam aplikasi 

pemesanan tiket bis sinar dempo berbasis android ini. 
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