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ABSTRACT 

 
Currently, the development of computer technology in particular has a very larger 

ole and importance in our lives. Day by day. This of course can be expected to be a 
means ofsupport tohandle the existing problems in the a company or organization to 
achieve its objectives. 

So was the PT EKASARI LORENA TRANSPORT, in every process can provide 
and deliver the right information, accurate and clear and can easily distribute tickets to 
passengers without having to go wait in line to the counter first. Currently, from time to 
time, the system is running currently at PT EKASARI ORENA TRANSPORT still have not 
fully use the computerized system is good. 

 
Therefore, the authors would like to try to design an information system booking 

bus tickets online and web-based technology support sms gateway is expected to 
facilitate the distribution of bus tickets as well as increasing sales and distribution of 
information more quickly and appropriately to prospective passengers will buy 
tickets/travel. 
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1. Pendahuluan 
 

Dewasa ini teknologi internet saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan yang 

sangat penting bagi setiap individu, semua bisa mengakses dan menemukan segala 

informasi yang ada di seluruh dunia dengan cepat dan mudah. Tidak bisa dipungkiri 

bahwa internet sudah menjadi kebutuhan utama yang sangat membantu dan 

meringankan pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari hari.   

Dan didalam dunia bisnis, internet digunakan sebagai alat penghubung yang 

sangat praktis untuk komunikasi antar perusahaan dengan para pelanggan tanpa harus 

memikirkan antara jarak, waktu dan lokasi. Sebagai contoh apabila ingin melakukan 

transaksi seperti membeli dan memesan melalui internet sangat cepat walaupun 

tentunya harus melewati langkah-langkah pembayaran yang berbeda beda, seperti 

menggunakan metode pembayaran lewat paypal, kartu kredit, debit master dan berbagai 

jenis metode lain. Tentunya cukup praktis dan sederhana tanpa harus datang langsung 

untuk melakukan pembayaran ditempat yang membutuhkan lama waktu dan biaya. 

Keunggulan internet bagi sebuah instansi atau perusahaan juga sangat beraneka 

ragam. Internet juga dapat menjadi sarana penyaluran sumber informasi yang sangat 

bermanfaat untuk perusahaan sebagai pengembangan strategi perusahaan, media 

promosi dan banyak hal lainnya. 

Pada studi kasus ini,yang penulis ambil adalah pada perusahaan PT LORENA 

KARINA TRANSPORT. Pada sistem lama proses promosi dan pemesanan tiket pada 

perusahaan ini sudah berjalan dengan sebuah sistem atau website akan tetapi untuk 

pemrosesan transaksinya seperti pemesanan, penjualan, penyusunan laporan masih 

berjalan manual sehingga terkadang membutuhkan waktu yang lama, tidak efisien 

sehinggga menyebabkan banyaknya data yang tidak sesuai dan terjadi kehilangan data 

dan banyak kasus lainnya. 

Berkenaan dengan hal tersebut, penulis ingin mengembangkan sebuah website 

yang bertujuan untuk membantu dalam proses peningkatan penjualan, mempermudah 

proses penyaluran informasi yang efektif dan memberikan kemudahan dalam 



 

 

pemesanan tiket bus secara online dan nyata kepada calon konsumen dengan judul 

skripsi “Sistem Informasi Pemesanan Tiket Bus Online pada PT Lorena Karina Transport 

berbasis Website dan Teknologi Sms Gateway”. 

 
2. Landasan Teori 
 

2.1 Konsep Dasar Sistem 

 
Pengertian dan definisi sistem pada berbagai bidang berbeda-beda, tetapi 

meskipun istilah sistem yang digunakan bervariasi, semua sistem pada bidang-bidang 

tersebut mempunyai persamaan umum yaitu sistem harus memiliki elemen, lingkungan, 

interaksi antar elemen, interaksi antar elemen dengan lingkungannya dan bagian 

terpenting adalah mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Jadi secara garis besar sistem 

merupakan sekumpulan dari unsur atau elemen-elemen yang saling berkaitan atau 

berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. 

Dan adapun syarat-syarat dari sistem adalah sebagai berikut. 

a) Sistem harus di bentuk guna menyelesaikan tujuan. 

b) Elemen sistem harus mempunyai rencana yang di tetapkan. 

c) Adanya hubungan diantara setiap elemen-elemen sistem. 

d) Unsur dasar dari proses seperti arus informasi, energi dan material yang     lebih 

penting daripada elemen sistem. 

e) Tujuan organisasi sangat penting daripada tujuan elemen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.2 Konsep Dasar Informasi 

Informasi adalah data yang dirubah menjadi bentuk yang lebih berguna dan 

berarti bagi pihak yang menerimanya. Sedangkan data adalah suatu kenyataan yang 

menggambarkan suatu kejadian-kejadian dari kesatuan nyata. 

Menurut Barry E. Cushing, informasi didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan 

data yang diorganisasikan dan berguna bagi orang atau pihak yang akan menerimanya. 

Informasi dapat dikatakan berguna apabila mempunyai kualitas yang baik dalam 

membantu seseorang mengambil dan mendapatkan keputusan yang dapat menentukan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan guna mencapai tujuan. 

2.3 Konsep Dasar Sistem Informasi 

 
Telah diketahui bahwa informasi merupakan hal yang sangat penting bagi 

managemen didalam pengambilan keputusan. Informasi dapat diperoleh dari sistem 

informasi atau disebut juga proses sistem atau proses sistem informasi. 

 Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan antara kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 

operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu informasi 

dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. 
1
 

Sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem 

yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut. Sistem ini 

menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah dan mengkomunikasikan informasi yang 

diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya. Sistem ini 

berfungsi juga sebagai media untuk menyediakan informasi yang berguna untuk 

managemen dan mendukung rencana strategi dalam organisasi. Sedangkan tujuan dari 

sistem informasi tersebut untuk mengumpulkan data, menyimpan dan menginformasikan 

kepada para pemakai (user) yang membutuhkannya. 

Jadi dapat difenisikan secara umum bahwa sistem informasi merupakan suatu 

                                                 
1
 Robert A. Leitch/K. Roscoe Davis, Accounting Information system (new jersey:Prentice,1993), 
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sistem yang ada didalam suatu organisasi yang berada didalam kombinasi antara orang-

orang, fasilitas, teknologi, media prosedur prosedur dan pengendalian yang ditujukan 

untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, 

memberi sinyal kepada managemen terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal 

yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan. 

Informasi dalam suatu lingkungan sistem informasi harus mempunyai 

persyaratan umum sebagai berikut : 

A. Harus diketahui oleh penerima sebagai referensi yang tepat. 

B. Harus sesuai dengan kebutuhan yang ada didalam proses pembuatan atau 

pengambilan keputusan. 

C. Harus mempunyai nilai surprise, yaitu hal yang sudah diketahui hendaknya 

jangan diberikan lagi. 

D. Harus dapat menuntun pemakai untuk membuat keputusan. Suatu keputusan 

tidak selalu menuntut adanya sebuah tindakan. 

 

Dan sistem informasi harus mempunyai beberapa sifat seperti : 

A. Pemrosesan informasi yang efektif.  

Hal ini berhubungan dengan pengujian data yang masuk, pemakaian perangkat 

keras dan perangkat lunak yang sesuai. 

B. Managemen informasi yang efektif 

Dengan kata lain meliputi operasi managemen, keamanan dan keutuhan data 

yang ada harus diperhatikan secara detail. 

C. Keluwesan 

Sistem informasi hendaknya cukup luwes untuk menangani suatu macam 

operasi 

D. Kepuasan pemakai 

Hal ini merupakan bagian yang paling penting karena pemakai dapat mengerti 

dan mengakui puas terhadap sistem informasi. 



 

 

3. Analisis sistem 
 
  3.1 Analisis Sistem 

 Analisis sistem  (system analyst) adalah sebuah istilah yang secara kolektif 

mendiskripsikan fase-fase awal dalam pengembangan sistem atau bisa dikatakan 

sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh kedalam bagian-bagian 

komponen dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-

permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan 

kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. 

Dalam menganalisis suatu sistem yang sedang berjalan, ada beberapa langkah-

langkah dasar yang harus dilakukan oleh analisis sistem yaitu : 

1. Identify, yaitu mengidentifikasi masalah. 

Mengidentifikasi atau mengenali masalah merupakan langkah utama yang harus 

dilakukan dalam tahap analisis sistem. Masalah (problem) dapat didefinisikan sebagai 

sebuah pertanyaan yang diinginkan untuk dipecahkan. Masalah inilah yang 

menyebabkan sasaran dari sistem tidak dapat dicapai. Oleh karena itulah pada tahap 

analisis sistem, langkah pertama yang harus dilakukan oleh analisis sistem adalah 

dengan mengidentifikasi terlebih dahulu masalah-masalah yang terjadi mulai dari 

mengidentifikasi penyebab masalah, mengidentifikasi titik keputusan dan 

mengidentifikasi personil-personi kunci. Dan identifikasi masalah dilakukan untuk 

mencapai spesifikasi akan kebutuhan yang tepat, agar website yang akan diterapkan di 

PT.LORENA KARINA TRANSPORT nantinya layak untuk digunakan. Adanya 

permasalahan yang ditemukan dalam perusahaan ini adalah belum adanya sistem yang 

lebih potensial untuk membantu proses bisnis didalam penjualan tiket bus secara online 

maupun melalui via sms, adapun cara yang selama ini digunakan adalah dengan sistem 

manual seperti pemberian tiket yang masih dibubuhi dengan tulisan tangan. 

2. Understand, yaitu memahami cara kerja dari sistem yang ada. 

Langkah kedua dari tahap analisis sistem adalah dengan memahami secara 

terperinci cara kerja dari sistem yang ada atau sedang beroperasi. Selama ini cara kerja 



 

 

penjualan atau pemesanan tiket pada perusahaan PT LORENA KARINA TRANSPORT 

ini cenderung memakan waktu yang lama dalam prosesnya atau bisa dikatakan tidak 

efisien dan efektif dalam waktu. Hal ini disebabkan karena sistem yang berjalan masih 

menggunakan sistem manual yang hanya mengandalkan kecekatan seorang staf atau 

personal dalam pengerjaanya dan tidak adanya pengetahuan atau sumber daya dalam 

menciptakan sebuah sistem yang akan mempermudah konsumen dalam mendapatkan 

tiket atau informasi dengan mudah dan lengkap. 

 

3. Analyze, yaitu menganalisis sistem. 

Setelah mengidentifikasi dan memahami sistem yang sudah berjalan, kini 

memasuki fase analisis. Dalam fase ini, seorang sistem analis harus menganalisa 

masalah yang terjadi untuk menemukan solusi yang menjadi jawaban dari masalahnya. 

Seperti dengan mulai mengganti sistem yang manual menjadi sistem terkomputerasi 

berbasis website dan sms guna mempercepat prosesnya, meningkatkan penjualan 

hingga dapat hemat waktu.  

 

4. Report, yaitu membuat laporan dari hasil analisia. 

Setelah proses analisa sistem selesai dilakukan, tugas berikutnya dari analis 

sistem adalah membuat dan menyusun laporan hasil analisis yang didapatkan 

berdasarkan langkah-langlah yang dikerjakan sebelumnya. Laporan inilah yang akan 

diserahkan kepada steering commite (komite/panitia pengarah pengembangan sistem) 

yang nantinya akan diteruskan kepada manajemen. Dan pada langkah ini, pihak 

manajemen dengan panitia pengarah dan pemakai sistem akan mempelajari temuan-

temuan dan analisis yang sudah didapatkan dalam laporan ini. 

 

 

 

 



 

 

3.2 Analisis PIECES  (Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, 

Service)  

 Dalam membangun dan merancang sebuah website pada PT LORENA KARINA 

TRANSPORT, sebelumnya akan dianalisa dengan metode PIECES sebagai dasar untuk 

mendapatkan pokok permasalahan yang lebih jelas dan spesifik. Hasil analisa dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

 

3.2.1 Performance (kinerja) 

Kinerja adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu proses dengan cepat dan 

sesuai dengan yang diharapkan sehingga sasaran dapat tercapai. Kinerja dapat diukur 

dengan jumlah produksi (troughput) dan waktu tanggap (response time) dari suatu 

sistem. Throughput merupakan jumlah atau volume  dari sebuah pekerjaan yang dapat 

dilakukan dalam satu saat tertentu. Sedangkan Response time merupakan rata-rata 

waktu tertunda diantara transaksi dan pekerjaan ditambah waktu respon untuk 

menanggapi pekerjaan tersebut.  

Sistem Lama Sistem Baru 

Dalam proses pelayanan pemesanan tiket 

bus membutuhkan waktu 8-12 menit 

perorangnya. 

Untuk membuat laporan dibutuhkan waktu 

yang sangat lama yaitu maksimal 60 

menit. 

Pemesanan tiket bus online melalui 

website dan sms membutuhkan waktu 

kurang dari 5 menit 

Untuk membuat laporan diperlukan waktu 

yang relatif cepat yaitu 3 menit 

 
Tabel 3.1. Analisis Kinerja 

3.2.2 Information (Informasi) 

Informasi yang akan disampaikan hendaknya memberikan dampak yang baik 

dan positif serta dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat. Hendaknya informasi 

yang disampaikan harus tepat waktu, akurat dan relevan. 



 

 

Sistem Lama Sistem Baru 

Informasi yang ditampilkan pada sistem 

lama jarang diperbaharui karena 

minimnya pengetahuan dan tidak 

adanya petugas khusus yang bekerja 

untuk mengurus website. 

Informasi yang ditampilkan harus selalu 

diperbaharui karena sangat 

mempengarui proses promosi, 

penjualan sehingga diperlukan petugas 

khusus dalam website ini. 

 
Tabel 3.2 Analisis Informasi 
 
 
 

3.2.3 Economy (Ekonomi) 

 Adalah penilaian sistem atas pengurangan dan keuntungan yang akan 

didapatkan dari sistem yang dikembangkan. Dari hasil analisis ini, akan ditemukan hasil 

dari penghitungan penghematan operasional, pengendalian biaya dan peningkatan 

manfaat yang tentunya akan berdampak meningkatkan keuntungan dalam perusahaan. 

Sistem Lama Sistem Baru 

Dalam sistem lama, proses penjualan 

masih berjalan dengan manual, jadi 

dalam waktu lama proses pencetakan 

tiket membutuhkan biaya yang cukup 

besar bagi  perusahaan. 

Dalam jangka panjang lebih sedikit 

karena biaya cetak tiket secara otomatis 

akan dibebankan kepada para 

penumpang karena bersifat “tiket cetak 

sendiri”. 

 
Tabel 3.3 Analisis Ekonomi 
 
 

3.2.4 Control  (Pengendalian) 
 
 Analisis kontrol digunakan untuk meningkatkan kinerja sistem dalam mencegah 

dan mendeteksi secara dini terhadap kesalahan sistem atau penyalahgunaan oleh pihak-

pihak yang tidak berkepentingan dan menjamin keamanan dan keakuratan data serta 

informasi yang akan disampaikan. 

 



 

 

 

 

Sistem Lama Sistem Baru 

Dalam proses pemesanan tiket manual 

masih sulit untuk dikontrol sehingga ada 

kemungkinan terjadi kerusakan dan 

kehilangan data 

Sistem akan mudah mengkontrol dalam 

proses pemesanan dan penjualan 

sehingga kemungkinan terjadinya 

kesalahan hanya kecil. 

 

Tabel 3.4 Analisis Pengendalian 

3.2.5  Efficiency (Efisiensi) 

 Analisis ini adalah memahami bagaimana menghasilkan output sebanyak 

banyaknya dengan input yang sekecil mungkin. Ini sangat berhubungan dengan sumber 

daya yang ada guna meminimalkan pemborosan. Efisiensi dari Sistem yang 

dikembangkan adalah pemakaian secara maksimal atas sumber daya yang tersedia 

yang meliputi manusia, informasi, waktu, uang, peralatan, ruang dan keterlambatan 

pengolahan data. 

 

Sistem Lama Sistem Baru 

Dalam penyusunan laporan penjualan 

tiket masih menggunakan proses manual 

sehingga apabila terjadi kesalahan, maka 

akan mengulangi kembali perhitungan 

dari awal. 

Sistem yang akan dikembangkan akan 

jauh lebih efisien karena penyusunan 

laporan dapat diproseskan secara 

otomatis. 

 

Tabel 3.5 Analisis Efisiensi 

3.2.6 Service (Service) 

 Suatu perusahaan dapat dikatakan lebih berhasil jika selalu memberikan 

peningkatan pelayanan yang \sangat baik. Dari peningkatan pelayanan terhadap sistem 



 

 

yang dikembangkan akan memberikan suatu akurasi dalam pengolahan data, 

kehandalan terhadap konsistensi dalam pengolahan input dan outputnya serta 

kehandalan dalam menangani pengecualian, sistem yang  mudah dan enak dipakai, dan 

mampu mengkoordinasi aktifitas untuk mencapai tujuan dan sasaran.  

Sistem Lama Sistem Baru 

Pelayanan kurang maksimal terutama 

dalam proses pemesanan karena calon 

pelanggan yang ingin mengetahui harga 

dan melakukan pemesanan harus datang 

ke kantor penjualan PT LORENA KARINA 

TRANSPORT terdekat. 

Pelayanan menjadi lebih maksimal dan 

cepat karena calon pelanggan tidak perlu 

datang langsung ke kantor penjualan tapi 

bisa melakukan pemesanan langsung 

melalui akses website dan sms gateway. 

Tabel 3.6 Analisis Pelayanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3 Perancangan Sistem  

Tahap perancangan sistem merupakan tahap lanjutan dalam 

pengembangan sistem informasi, yang dilakukan setelah tahap analisis sistem selesai. 

Tahap ini merupakan proses pengembangan spesifikasi sitem baru berdasarkan hasil 

rekomendasi dari analis sistem. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memberikan 

gambaran kepada user dan manajemen tentang bagaimana sistem baru yang diusulkan 

akan bekerja dan memeberikan ilustrasi dan penjelasan yang lengkap kepada 

programmmer dalam mengimplementasikan rancangan sistem ke dalam sebuah program 

aplikasi atau bahasa program. 

1. Model  Perancangan sistem 

Secara umum ada 2 macam model pendekatan dalam perancangan sistem 

informasi,  yaitu desain sistem secara umum (desain konseptual/desain logikal) dan 

desain sistem secara terinci  (desain fisik / internal ).  

 Physical Model 

Logical model  menunjukkan aliran (flow) di dalam program atau prosedur sistem 

secara logika. Digunakan terutama sebagai alat bantu komunikasi dan untuk 

dokumentasi. Model ini biasanya digambarkan dengan bagan alir sistem (flowchart). 

Flowchart  yang merupakan alat berbentuk grafik yang dapat digunakan untuk 

menunjukkan urut–urutan kegiatan dari sistem informasi berbasis komputer.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Keterangan gambar : 

 

 

Dokumen. 
 
Menunjukkan input dan output baik untuk proses 
manual, mekanik, maupun komputer 

 

 

Disk.  
 
Merupakan media penyimpanan data / file 

 

 

Input yang dimasukkan secara manual dari 
keyboard. 

 

 

Proses.  
 
Menunjukkan kegiatan proses atau pengolahan dari 
operasi program komputer. 

 

 

Multiple dokumen 

 

 

Line atau garis. 

Menunjukkan aliran atau arah arus data dan proses 

 

Tabel 3.9 Keterangan Gambar Physical Mode 

 Logical model 

Model ini biasanya digambarkan dengan diagram arus data (data flow 

diagram). Data Flow Diagaram (diagram arus data) merupakan alat perancangan 

sistem yang berorientasi pada alur data yang dapat digunakan untuk 

menggambarkan hasil analisa maupun perancangan sistem yang mudah 

dikomunikasikan oleh sistem kepada pemakai maupun pembuat program. DFD 

menggambarkan arus data dari suatu sistem informasi, baik sistem lama maupun 

sistem baru secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data 

tersebut berada.  

 

 

 

Terminator, mewakili entitas eksternal yang berkomunikasi 

dengan sistem yang sedang dikembangkan.   



 

 

 

 

Proses, menggambarkan bagian dari sistem yang  

mentransformasikan input menjadi output. Proses juga 

menjelaskan proses/kegiatan apa yang sedang/akan 

dilaksanakan. 

 

 

 

Data Store, digunakan untuk memodelkan kumpulan data 

atau paket data. Data store dapat berupa file/database yang 

tersimpan dlm disket, harddisk, dll.,  

 

 

 

Alur data, menunjukkan arus data yang dapat berupa 

masukkan untuk sistem atau hasil proses sistem. Alur ini 

mengalir diantara proses, data store, dan terminator.  

 
Tabel 3.10 Tabel Gambar Logical Mode 
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3.3.2 Flowchart Sistem  

Flowchart system yang diusulkan adalah sebagai berikut  : 

Gambar 3.1 



 

 

 

 

 
 
3.3.3 DFD (Data flow Diagram) 

Dfd adalah salah satu alat pembuatan model yan sering digunakan, khususnya 

bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian yang lebih penting dan kompleks dari 

pada data yang dimanipulasikan oleh sistem. Denga kata lain, DFD adalah alat 

pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem. 
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Gambar 3.2 DFD level 0 
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Gambar 3.3 DFD Level 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

3.3.4 Relasi Antar Tabel 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

admin 

 
username * 

password 

nama 

email 

no_telp 

level 

blokir 

Page 

Id_page * 

nama_page 

link 

content_page 

gambar 

status 

aktif 

urutan 

nama_perus 

meta_desk 

meta_keyword 

email_pengelol

a 

no_rek 

Tiket 

 Id_tiket * 

nama_bus 

jam_berangkat 

harga_tiket 

jumlah_kursi 

keterangan 

tanggal 

status 

id_jalur 

 

Pembayaran 

 

 

 
id_pembayaran * 

id_pesan ** 

email 

jumlah 

rekening_asal 

atas_nama 

bank_tujuan 

pesan 

status 

jam_tanggal 

 

Jalur 

 id_jalur * 

dari_kota 

ke_kota 

status 

Pesan 

 
id_pesan * 

status_pesan 

jam_pesan 

tgl_pesan 

id_kostumer 

status_tiket 

 

ym_online

id_ym * 

name 

username 

status 

kostumer 

 
id_kostumer * 

password 

email 

no_ktp 

alamat 

telpon 

 

detail_pesan 

 
id_pesan * 

id_tiket ** 

jlh_tiket 

harga_tiket 

testimoni 

 

 
id_testimoni * 

nama 

email 

isi_testimoni 

status 

tanggal 

album 

 

 id_album * 

jdl_album 

album_seo 

gbr_album 

aktif 

galerry 

 

 id_gallery * 

id_album ** 

jdl_gallery 

gallery_seo 

keterangan 

gbr_gallery 



 

 

 

 

 
4 IMPLEMENTASI SISTEM DAN PEMBAHASAN  
 
4.1 Implementasi Sistem 

 Implementasi sistem merupakan kegiatan akhir dari proses penerapan sistem 

baru yang telah dibuat atau dibangun sebelumnya, yang dimana pada tahapan ini proses 

pegoperasian sistem yang baru tersebut dilakukan secara menyeluruh untuk 

menggantikan sistem yang lama sebelumnya. Dengan implementasi ini diharapkan 

sistem baru yang telah dikembangkan dapat bekerja dan berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan. Tahap implementasi sistem ini meliputi beberapa kegiatan yang diantaranya 

adalah menerapkan rencana implementasi, melakukan kegiatan sistem serta tindak lanjut 

dari implementasi. 

 

4.1.1 Uji Coba Sistem dan Program 

4.1.1.1 Pengujian Program 

 Tahap pengujian program merupakan  sebuah proses yang menjalankan dan 

mengevaluasi sebuah peranglay lunak secara manual maupun otomatis untuk menguji 

apakah perangkat lunak ini sudah memenuhi persyaratan atau belum serta untuk 

menentukan perbedaaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. 

Adapun tujuan umum dari tahap pengujian adalah : 

1. Menilai apakah perangkat lunak yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan 

pemakai. 

2. Menilai apakah tahap pengembangan perangkat lunak telah sesuai dengan 

metodologi yang digunakan. 

3. Membuat dokumentasi hasil pengujian yang menginformasikan kesesuaian 

perangkat lunak yang diuji dengan spesifikasi yang telah ditentukan. 

Dalam tahapan pengujian program biasanya berdasarkan pada kesalahan program 

yang terjadi, seperti : 



 

 

 

 

1. Kesalahan bahasa (language errors) atau kesalahan penulisan (syntax errors) 

atau gramatikal (grammatical errors) merupakan kesalahan dalam penulisan 

kode program yang tidak sesuai dengan yang diisyaratkan. Kesalahan ini sangat 

relatif mudah ditemukan dan diperbaiki karena compiler akan memberitahukan 

letak dan sebab kesalahan waktu program yang dieksekusi. 

2. Kesalahan proses (run-time error) yang merupakan jenis kesalahan yang 

ditemukan saat program dijalankan. Kesalahan ini menyebabkan proses program 

berhenti sebelum selesai pada saatnya. Karena compiler akan menemukan 

kondisi-kondisi yang belum terpenuhi sehingga tidak bisa dikerjakan. 

3. Kesalahan logika (logika errors) adalah kesalahan logika pada program yang 

dibuat. Kesalahan ini sulit ditemukan karena tidak ada pemberitahuan mengenai 

kesalahan dan tetap diperoleh hasil dari proses program, tetapi hasilnya salah. 

Kesalahan ini dapat ditemukan dengan menganalisis alur logikanya. 

 
 
 

4.1.1.2 Pengujian Sistem 

 Sesuai dengan rancangan fisik sebagai dokumentasi aplikasi, maka program 

yang dibuat haruslah sesuai degan dokumentasi yang telah dibuat. Dalam penerapan 

kode-kode program yang membangun website ini juga harus diuji agar terhindar dari 

kesalahan program secara menyeluruh. 

1. Uji dengan metode White Box Testing 

Merupakan pengujian yang cara kerjanya meramalkan perangkat lunak secara 

terperinci karena jalur logikanya (logika path) perangkat lunak akan ditest dengan 

menyediakan test case yang akan mengerjakan kumpulan kondisi dan 

pengulangan secara spesifik. White Box Testing juga dapat diartikan dengan 

cara pengujian yang melihat ke dalam modul untuk meneliti kode-kode program 

yang ada, dan menganalisis apakah ada kesalahan atau tidak. Jika ada modul 

yang menghasilkan output yang tidak sesuai dengan proses yang dilakukan, 



 

 

 

 

maka baris-baris program, variabel, dan parameter yang terlibat pada unit 

tersebut akan dicek satu persatu dan diperbaiki, kemudian di-compile ulang. 

 Secara sekilas dapat diambil kesimpulan bahwa white box testing merupakan 

petunjuk untuk mendapatkan program yang benar secara 100%. 

Salah satu test uji white box testing  yang dilakukan pada website PT LORENA KARINA 

TRANSPORT  dilakukan pada pengisian jadwal pemesanan yang jika salah satu atau 

lebih tidak diisi, maka akan muncul sebagai berikut ini : 

 

Gambar 4.1 Uji coba white box testing 

 

2. Uji dengan metode Black Box Testing 

Uji coba black box testing yaitu pengujian spesifikasi suatu fungsi atau modul 

apakah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Pengujian ini berfokus 

pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Modul yang diuji pada website PT 

LORENA KARINA TRANSPORT adalah pada modul yang ada pada halaman admin. 

Pengujian modul admin ini berhasil menamapilkan output sesuai dengan yang 

dijalankan atau diinputkan oleh user. 



 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Uji Coba Black Box 

4.1.2 Program Manual 

Program manual merupakan petunjuk bagaimana penggunaan suatu program. Biasanya 

berisi dengan cara-cara dalam pengoperasian website yang bertujuan membantu 

pengguna baik sisi admin ataupun user untuk menggunakan website setelah membaca 

pedoman program manual. 

a. Halaman Index 

Halaman index merupakan halaman awal yang pertama kali dibuka oleh browser 

sebagai default website. Berisi tentang berbagai menu-menu dan link yang menuju ke 

halaman selanjutnya. 



 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Halaman Index  

b. Form Pemesanan Tiket 

Merupakan sebuah form lanjutan dari menu pencarian tiket. Pada form ini, 

pengguna bebas memilih dan melakukan proses pemesanan sesuai dengan 

hasil yang dicari pada menu pencarian tiket sebelumnya 

 

c. Form Detail Pemesanan 

Merupakan form lanjutan yang berasal dari menu Pemesanan tiket. Seluruh 

detail pemesanan yang dilakukan akan terlihat pada menu detail pemesanan ini. 

Apabila pengguna telah menginputkan data pemesanan 

akan mendapatkan nomor tiket untuk sementara sebagai validasi untuk proses 

konfirmasi pembayaran pada menu selanjutnya. 

 

 

 

d. Form Konfirmasi Pembayaran 

Pada menu ini, pengguna akan ditampilkan menu konfirmasi pembayaran guna 

mengaktifkan status tiket. Jadi apabila pengguna telah selesai melakukan proses 



 

 

 

 

pemesanan, akan ditampilkan form pembayaran yang validasinya berdasarkan 

no_tiket dan email. 

 

e. Form Status Tiket 

Menu ini berfungsi sebagai halaman yang berfungsi untuk memeriksa status tiket 

pengguna, apakah sudah aktif atau belum. Untuk status aktifnya apabila 

pengguna telah melakukan konfirmasi dan pembayaran sehingga admin akan 

mengaktifkan statusnya dan jika belum aktif, penyebabnya adalah pengguna 

belum melakukan pembayaran. 

 

4.1.3 Pembahasan 

4.1.3.1 Pembahasan Interface/Antarmuka 

a. Halaman Login Administrator 

Halaman ini digunakan untuk login admin sebelum masuk kedalam halaman 

utama administrator 

 

Gambar 4.4 Login Administrator 

b. Halaman Administrator 

Merupakan  halaman yang berfungsi untuk semua pengaturan-pengaturan 

konten yang terdapat pada halaman website administrator. 



 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Halaman Utama Administrator 

 
c. Halaman Index 

Halaman index merupakan halaman awal yang pertama kali dibuka oleh 

browser sebagai default website. Berisi tentang berbagai menu-menu dan link yang 

menuju ke halaman selanjutnya. 



 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Halaman Index  

d. Halaman Form Pencarian 

Merupakan sebuah form yang terletak disebelah kiri atas teatnya dibawah 

menu home yang berfungsi untuk melakukan pencarian tiket dan ketersediaan mulai dari 

kota asal, kota tujuan, jalur, tanggal keberangkatan hingga harga tiket bus. 

 

Gambar 4.7 Form Pencarian Tiket 

 

 

 

 



 

 

 

 

e. Halaman Form Pemesanan 

Merupakan sebuah form lanjutan dari menu pencarian tiket. Pada form ini, 

pengguna bebas memilih dan melakukan proses pemesanan sesuai dengan hasil yang 

dicari pada menu pencarian tiket sebelumnya. 

 
Gambar 4.8 Form Pemesanan Tiket 

 

f. Halaman Form Detail Pesan 

Merupakan form lanjutan yang berasal dari menu Pemesanan tiket. Seluruh 

detail pemesanan yang dilakukan akan terlihat pada menu detail pemesanan ini. Apabila 

pengguna telah menginputkan data pemesanan, akan mendapatkan nomor tiket untuk 

sementara sebagai validasi untuk proses konfirmasi pembayaran pada menu 

selanjutnya. 

 



 

 

 

 

 
Gambar 4.9 Form Detail Pemesanan dan Status Booking 

 

g. Halaman Form Konfirmasi Pembayaran 

Pada menu ini, pengguna akan ditampilkan menu konfirmasi pembayaran 

guna mengaktifkan status tiket. Jadi apabila pengguna telah selesai melakukan proses 

pemesanan, akan ditampilkan form pembayaran yang validasinya berdasarkan no_tiket 

dan email. 



 

 

 

 

 

Gambar 5.0 Form Konfirmasi Pembayaran 

 

h. Halaman Form Cek Status Tiket 

Menu ini berfungsi sebagai halaman yang berfungsi untuk memeriksa status 

tiket pengguna, apakah sudah aktif atau belum. Untuk status aktifnya apabila pengguna 

telah melakukan konfirmasi dan pembayaran sehingga admin akan mengaktifkan 

statusnya dan jika belum aktif, penyebabnya adalah pengguna belum melakukan 

pembayaran. 



 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Form Status Tiket 

i. Laporan Pemesanan 

Menampilkan laporan pemesanan tiket dalam bentuk pdf. 

 

Gambar 5.2 Bentuk Laporan 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

5 Kesimpulan dan Saran 
 

5.1 Kesimpulan 

       Dari uraian pembahasan keseluruhan materi di bab-bab sebelumnya, serta dalam 

rangka menyelesaikan laporan skripsi, dapat diambil kesimpulan pokok mengenai 

pembuatan pemesanan tiket online pada PT LORENA EKA SARI sebagai  berikut : 

1. Website merupakan media yang tepat untuk PT LORENA EKA SARI dalam 

memberikan pelayanan yang memudahakan bagi pelanggan untuk melakukan 

pemesanan tiket. 

2. Dengan adanya website pemesanan tiket online dapat meningkatkan volume 

penjualan tiket bagi perusahaan. 

3. PT LORENA EKA SARI membutuhkan sistem yang memberikan pelayanan 

kepada pelanggan berupa website yang dapat diakses 24 jam nonstop sehingga 

pelanggan dapat mengakses tanpa batasan jarak dan waktu. 

4. Dengan dibuatkannya website pemesanan tiket online dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan dan citra perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5.2 Saran 

       Setelah mengevaluasi laporan skripsi penulis menyadari bahwa masih ada banyak 

kekurangan dalam pembuatan website ini, untuk itu penulis berharap agar website ini 

dapat dikembangkan lebih lanjut dengan beberapa saran pengembangan sebagai berikut 

: 

1. Seiring perkembangan teknologi dan teknik baru. Agar dari segi keamanan lebih 

ditingkatkan supaya terhindar dari serangan perusak sistem. 

2. Untuk pilihan pembayaran harus lebih lengkap dan proses pembayarannya 

sistem harus dapat melakukannya secara otomatis seperti memiliki virtual 

account bank pada bank setempat. 

3. Kedepannya website yang akan dikembangkan nantinya agar menjadi lebih 

interaktif dan design web lebih menarik serta fitur-fitur yang lebih lengkap dari 

sebelumnya. 

4. Bisa terhubung dengan semua mitra atau agent yang ada dimananpun sehingga 

terkoneksi dengan database yang baik dan terpusat. 
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