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ABSTRACT 

 

 

 The technology grow so fast. it affected to all aspects like transportation, agriculture, 
plantations, food service, and many more. This issue also affected to mobile phone 
technology from conventional mobile phone to smart phone with android based. With this 
progress, it makes some chance to developers to make an innovation in many aspects 
especially transportation. This is also cause a problem because not so many android 
developers build an application that simplify users to reserves an airplane tickets. Thus, it is 
required for an application which could simplify the air transportation users to reserves an 
airplane tickets. 
 Designing of Reservation Airplane Ticket Application be expected can solve that 
problem. This application can simplify air transportation users to make ticket reservation. This 
application can shorten reservation time and save costs. 

The benefits of this application is time efficiency, save costs, and easier to check 
flight schedule. This application also can raise buying power of airplane ticket. 

Keywords : Application, Flight, Ticket, Android, Smartphone, FRESTO  



1. Pendahuluan 

Perkembangan teknologi telepon selular sangatlah pesat. Bahkan hal tersebut 

menimbulkan persaingan diantara para vendor untuk  menawarkan produk dan fitur-fitur 

terbaru yang berakibat semakin berkembangnya alat telekomunikasi pada saat ini. Langkah 

perusahaan penyedia layanan internet terbesar yaitu Google Inc. mengakuisisi Android Inc. 

pada tahun 2005 dan Perusahaan Apple Inc. meluncurkan iPhone 3G pada tahun 2008 

dianggap sebagai era baru perkembangan dunia  telekomunikasi. Dengan semakin 

berkembangnya teknologi yang ada saat ini, menyebabkan perkembangan yang sangat 

signifikan bagi banyak aspek kehidupan masyarakat. Tidak hanya dalam aspek teknologi 

informasi tetapi juga aspek-aspek lain yang salah satunya adalah aspek perkembangan 

sarana transportasi. 

Walaupun teknologi sudah cukup lama diterapkan pada sarana transportasi, tetapi 

sangat jarang ditemukan sarana transportasi udara, darat maupun laut yang bisa diakses 

melalui perangkat mobile. Baik dari jadwal keberangkatan, informasi maupun untuk 

pemesanan tiket. Walaupun bisa diakses, hanya satu maskapai di setiap satu sesi yang bisa 

diakses. Hal tersebut akan membuat banyak waktu yang berharga terbuang. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mencoba merancang dan 

mengembangkan sebuah aplikasi mobile berbasis android yang dapat menyelesaikan 

permasalahan tersebut. Aplikasi ini akan memanfaatkan akses cepat yang dimiliki oleh 

Android OS yang digunakan untuk melakukan pemesanan tiket pesawat dan mengetahui 

jadwal keberangkatan masing-masing maskapai. Data penerbangan dari berbagai maskapai 

di Indonesia akan digabungkan ke dalam satu aplikasi. Dengan adanya aplikasi ini, maka 

pengguna akan dengan mudah melakukan pemesanan tiket pesawat dan melakukan 

pengecekan jadwal keberangkatan dari setiap maskapai yang ada. 

2. Landasan Teori 

2.1. Aplikasi Mobile 

Sebuah aplikasi mobile atau yang lebih sering disebut apps merupakan salah satu 

tipe perangkat lunak berupa aplikasi yang didesain untuk berjalan pada perangkat mobile 

seperti telepon pintar atau komputer tablet. Apps sering berfungsi untuk menyediakan 

pengguna sebuah layanan yang serupa dengan yang ditemukan pada perangkat personal 

computers (PC). Apps umumnya kecil dan merupakan unit perangkat lunak individu dengan 



fungsi terbatas. Penggunaan aplikasi mobile ini telah dipopulerkan oleh Apple.Inc dan App 

Store.
[1]

 

Tidak Hanya Apple.Inc yang telah berhasil mempopulerkan aplikasi mobile, Google 

dengan Android juga telah membuat Apps menjadi sangat populer. 

2.2. Android 

Android merupakan subset perangkat lunak untuk perangkat mobile yang meliputi 

sistem operasi, middleware dan aplikasi inti yang dirilis oleh Google. Sedangkan Android 

SDK (Software Development Kit) menyediakan tools dan API yang diperlukan untuk  

mengembangkan aplikasi pada platform android dengan menggunakan bahasa 

pemrograman java. 

Android dikembangkan bersama antara Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-

mobile, dan NVDIA yang tergabung dalam OHA (Open Handset Alliance) dengan tujuan 

membuat standar terbuka untuk perangkat bergerak (mobile device).
[2]

 

2.3. Unified Modelling Language (UML) 

Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa pemodelan standar untuk sebuah 

sistem atau pengembangan perangkat lunak. Di dalam desain sistem, model ini merupakan 

alasan terpenting untuk mengelola kompleksitas
[3]

. 

2.3.1. Use Case Diagram 

Use case adalah teknik yang digunakan untuk pengembangan sistem informasi 

untuk merekam kebutuhan fungsional dari suatu sistem. Use case menjelaskan interaksi 

yang terjadi antara para pengguna sistem yang disebut aktor dengan sistem itu sendiri. 

Sebuah use case dipresentasikan dengan urutan langkah yang sederhana. Urutan interaksi 

antara pengguna sistem dengan sebuah sistem disebut skenario.  

 

                                                           
1 Janssen, C. 2010. Mobile Application (Mobile App), 

http://www.techopedia.com/definition/2953/mobile-application-mobile-app, diakses 

pada 9 februari 2014. 
2 Mulyadi. 2010. Membuat Aplikasi Untuk Andoid. Yogyakarta : Multimedia Center 

Publishing. 

3
 Miles, R. Hamilton, K. 2006. Learning UML 2.0. California : O’Reilly Media, Inc. 



2.3.2. Sequence Diagram 

UML memiliki beberapa bentuk interaksi diagram dan diantaranya dikenal sebuah 

sequence diagram. Interaksi diagram menunjukkan bagaiman kelompok-kelompok 

obyek/partisipan saling berhubungan. Sequence diagram merupakan suatu interaksi yang 

menjabarkan suatu skenario tunggal (use case) dimana kelompok-kelompok obyek dari 

skenario tersebut saling berhubungan. 

2.3.3. Class Diagram 

Class Diagram merupakan salah satu diagram dalam UML. Class Diagram 

mendeskripsikan jenis-jenis obyek dan hubungan statis yang ada antara obyek-obyek 

tersebut. Class Diagram juga menunjukkan fitur yang berisi berisi properti dan operasi serta 

menunjukkan batasan-batasan dalam hubungan obyek. Properti dapat dianggap 

berhubungan dengan bidang-bidang dalam Class. Properti merupakan konsep tunggal tetapi 

seperti dua notasi yang berbeda yaitu atribut dan asosiasi. Keduanya tampak berbeda tetapi 

sebenarnya mereka mendeskripsikan hal yang sama. Operasi meruapakan suatu kegiatan 

yang dimengerti dan akan dilakukan oleh class. Operasi berhubungan dengan metode dalam 

sebuah class. 

3. Analisis dan Perancangan Sistem 

3.1. Gambaran Umum Aplikasi 

Aplikasi pemesanan tiket pesawat berbasis Android adalah salah satu bentuk 

teknologi yang dikembangkan sekarang untuk bidang transportasi. Aplikasi ini 

memungkinkan  untuk melakukan pemesanan tiket secara online melalui telepon pintar. 

Aplikasi bernama FRESTO ini akan memudahkan  melakukan pemesanan tiket dan 

melakukan pengecekan tiket yang akan digunakan. FRESTO merupakan singkatan dari 

Flight Reservation Ticketing Online.  

FRESTO akan menggunakan data yang telah tersedia dari tiket.com yang berupa 

penggunaan API (Application Programming Interface). Cara yang dilakukan aplikasi ini yaitu 

dengan menggunakan teknik parsing. Data yang telah di ambil akan langsung digunakan 

oleh FRESTO untuk keperluan aplikasi ini. 

 

 



 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Alur pengambilan data maskapai 

3.2. Perancangan Sistem 

3.2.1. Use Case Diagram 

Berikut ini merupakan Use Case Diagram dari aplikasi FRESTO : 

 

Gambar 3.2 Use case diagram aplikasi FRESTO 

Diagram ini menjelaskan bahwa pengguna sebagai  aplikasi dapat menggunakan 

fitur-fitur yang ada pada aplikasi ini. Hal yang dapat dilakukan seperti memilih menu utama 
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yang terdiri dari Pesan, Cek status, Bantuan dan Tentang. Pengguna dapat melakukan 

pemesanan dengan memilih menu pesan, melakukan cek status pemesanan tiket dengan 

memilih menu Cek Status, melihat bantuan yang tersedia di aplikasi ini dengan memilih 

menu Bantuan, dan melihat versi, penjelasan aplikasi dan detail pada menu Tentang. 

Tabel 3.3 Use case description aplikasi FRESTO 

Nama Use Case Aplikasi Pemesanan Tiket Pesawat 

Aktor  Pengguna 

Alur Aplikasi 

1.  memilih menu utama 

2.  memilih menu pesan 

3.  Mengisi data keberangkatan 

4. Sistem akan melakukan pengecekan jadwal 

5. Sistem menampilkan jadwal 

6.  memilih jadwal 

7.  melakukan konfirmasi dan pengisian data pribadi 

8. Sistem mengirimkan data tersebut ke server maskapai 

9.  melakukan cek status 

10.  mengisi data asal/tujuan, maskapai, dan kode pemesanan 

11. Sistem melakukan pencarian 

12. Sistem menampilkan status 

13. Mengguna Meminta Bantuan 

14.  Melihat Menu Tentang 

Alur Alternatif 

1. Pengguna salah memasukkan data 

2. Sistem memerintahkan melakukan pengisian ulang data 

3. Pengguna berhasil melakukan pengisian data 

4. Tiket yang tersedia berdasarkan data yang dimasukkan habis 

5. Sistem memerintahkan melakukan pengisian ulang data 

Entry Conditions 
 Pengguna yang berhasil melakukan pengisian data dan tiket masih 

tersedia. 

Exit Conditions 
Pengguna yang salah melakukan pengisian data atau tiket telah 

habis. 

 

4. Implementasi dan Pembahasan 

4.1. Implementasi 



Implementasi adalah tahapan dimana sistem yang akan digunakan oleh pengguna, 

sebelum benar-benar layak untuk digunakan dengan baik oleh pengguna sebaiknya, sistem 

terlebih dahulu melewati tahap pengujian terlebih dahulu untuk menjamin tidak ada kendala 

dalam menggunakan sistem. 

4.2. Manual Program 

Manual program merupakan bagian akhir dari tahap pembukaan program. Tujuan 

dari pembuatan manual program adalah untuk membuat sebuah tampilan dengan tujuan 

memberikan  panduan kepada pengguna dalam mengoperasikan  program aplikasi.  

4.2.1. Halaman Menu Utama FRESTO 

Menu utama aplikasi FRESTO Merupakan halaman navigasi yang dapat 

mengarahkan pengguna ke semua fitur yang ada di aplikasi ini. berikut ini merupakan 

tampilan menu utama dari aplikasi FRESTO. 

 

Gambar 4.1 Tampilan halaman menu utama FRESTO 

Pada halaman menu utama disediakan beberapa pilihan menu seperti Menu Pesan 

untuk melakukan pemesanan tiket, menu cek status untuk melakukan pengecekan status 



tiket, menu Bantuan yang berfungsi sebagai manual penggunaan aplikasi, menu tentang 

yang berfungsi sebagai halaman informasi versi aplikasi dan penjelasan mengenai FRESTO 

dan menu keluar untuk keluar dari aplikasi. Gambar Pesan berfungsi sebagai navigasi 

pengguna ke halaman cari penerbangan. Gambar Cek Status berfungsi sebagai navigasi 

pengguna ke halaman cek status. Gambar Bantuan berfungsi sebagai navigasi pengguna ke 

halaman bantuan. Gambar Tentang berfungsi sebagai navigasi pengguna ke halaman 

Tentang. Gambar Keluar berfungsi sebagai navigasi pengguna apabila ingin keluar dari 

aplikasi. 

4.2.2. Halaman Cari Penerbangan 

 

Gambar 4.2 Tampilan halaman cari penerbangan 

Setelah Pengguna memilih menu pesan maka tampilan seperti gambar di atas yang 

akan ditampilkan aplikasi sebagai halaman cari penerbangan. Pada halaman ini pengguna 

dapat melakukan scroll ke bawah dengan cara menyentuh layar dan menariknya kebawah. 

pada halaman ini, FRESTO meminta pengguna untuk memasukkan data penerbangan 



seperti asal keberangkatan, tujuan keberangkatan, dan tanggal pergi. Untuk melakukan 

pencarian, FRESTO telah menyediakan tombol Cari pada bagian paling bawah halaman. 

4.2.3. Halaman Jadwal penerbangan 

 

Gambar 4.3 Tampilan halaman jadwal penerbangan 

Setelah pengguna memilih tombol cari penerbangan pada halaman sebelumnya, 

maka FRESTO akan menampilkan halaman jadwal penerbangan. Pada halaman ini 

pengguna akan diberikan beberapa pilihan jadwal penerbangan berbagai maskapai. 

Pengguna akan memilih salah satu jadwal penerbangan yang sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan. Jika penerbangan tidak ditemukan maka penerbangan pada tanggal yang 

diinginkan pengguna maka pengguna diminta aplikasi untuk melakukan pencarian ulang 

dengan tanggal, asal dan tujuan yang baru dan berbeda dengan sebelumnya. 

4.2.4. Halaman Kontak Penumpang 



 

Gambar 4.4 Tampilan halaman kontak penumpang 

Setelah penumpang memilih jadwal penerbangan yang sesuai dengan kebutuhan 

dan keinginan pengguna, maka FRESTO akan menampilkan halaman kontak penumpang. 

Pada halaman ini pengguna akan diminta mengisi data pribadi berupa data kontak dan data 

penumpang. Sama dengan yang ada pada halaman cari penerbangan jika ada kolom isian 

yang kosong kecuali tanggal lahir maka FRESTO akan meminta pengguna mengisi kolom 

isian tersebut. Perlu diperhatikan bagi pengguna, data kontak ini akan digunakan sebagai 

data yang akan tertera pada tiket dan juga proses pemesanan. 

4.2.5. Halaman Konfirmasi data 

Setelah Pengguna mengisi data pada halaman kontak, maka FRESTO akan 

menampilkan data yang telah diisi di dalam halaman Konfirmasi Data. Pengguna dapat 

melakukan pengecekan data ulang sebelum melakukan pemesanan tiket. 



 

Gambar 4.5 Tampilan halaman konfirmasi data 

4.2.6. Halaman Data Tiket 

 

Gambar 4.6 Tampilan halaman data tiket 



Setelah Pengguna melakukan konfirmasi data yang akan digunakan untuk memesan 

tiket. Maka FRESTO akan menampilkan data tiket seperti yang telah dipesan. Pada halaman 

ini, terdapat no order yang digunakan untuk keperluan pembayaran tiket. FRESTO tidak 

menyediakan penyimpanan data. Maka dari itu, pengguna diharapkan melakukan screenshot 

gambar halaman ini atau mencatat data tiket. 

4.2.7. Halaman Cek Status 

 

Gambar 4.7 Tampilan halaman cek status 

Ketika pengguna memilih gambar cek status maka FRESTO akan menampilkan 

halaman ini. halaman ini berfungsi untuk melakukan cek status. Pengguna akan diminta 

untuk memasukkan no order yang telah di dapat dari proses pemesanan tiket dan juga email 

yang digunakan pada proses tersebut. jika data yang digunakan tidak sesuai maka FRESTO 

tidak dapat menampilkan data dari tiket yang diminta pengguna. 

4.2.8. Halaman Bantuan 



 

Gambar 4.8 Tampilan halaman bantuan 

Jika pengguna memilih gambar Bantuan, maka FRESTO akan menampilkan 

halaman bantuan. Halaman ini berfungsi sebagai panduan penggunaan aplikasi yang dapat 

memudahkan pengguna untuk menggunakan aplikasi ini. Jika bantuan yang telah dibuat 

pada halaman ini maka pengguna dapat langsung bertanya pada developer melalui email 

yang telah tertera pada akhir halaman bantuan. Halaman bantuan ini memiliki konsep FAQ 

(Frequently Asked Questions). 

4.2.9. Halaman Tentang 

Jika pengguna memilih gambar tentang, maka FRESTO akan menampilkan halaman 

ini. halaman ini berfungsi sebagai halaman pemberi informasi kepada pengguna baik versi 

maupun penjelasan mengenai aplikasi ini. selain itu jika FRESTO di-upgrade ke versi 

selanjutnya, maka halaman ini berfungsi sebagai informasi mengenai hal tersebut. 



 

Gambar 4.25 Tampilan halaman tentang 

5. Penutup 

5.1. Kesimpulan 

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

rangka menyelesaikan laporan skripsi, dapat diambil kesimpulan pokok mengenai 

Perancangan Aplikasi Pemesanan Tiket Pesawat Berbasis Android sebagai berikut : 

1. Dengan semakin berkembangnya teknologi dapat mempengaruhi seluruh bidang 

seperti transportasi. Perkembangan ini berimbas pada dipermudahnya pengguna 

transportasi dalam melakukan pemesanan tiket khususnya tiket pesawat dengan 

menggunakan perangkat android. 

2. Dengan adanya Aplikasi Pemesanan Tiket Pesawat Berbasis Android ini maka 

perusahaan penyedia jasa penerbangan akan diuntungkan karena akses yang 

sangat mudah dan cepat. 

3. Dalam proses pengambilan data tiket pesawat dari server (maskapai) ke client 

(perangkat android) dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu pertama dengan membuat 

server kemudian melakukan parsing data maskapai dan dikirim ke perangkat 

android, mengambil data yang telah ada dari API (Application Programming 



Interface) yang telah di sediakan, dan terakhir bekerja sama dengan penyedia jasa 

layanan pemesanan tiket pesawat. 

5.2. Saran 

Setelah mengevaluasi laporan skripsi penulis menyadari bahwa masih ada 

banyak kekurangan dalam pembuatan aplikasi ini, untuk itu penulis berharap agar aplikasi ini 

dapat dikembangkan lebih lanjut dengan beberapa saran pengembangan sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini hanya dapat melakukan pemesanan tetapi belum bisa melakukan 

pembayaran tiket secara langsung. 

2. Dengan perkembangan pengguna platform selain perangkat android yang mulai 

tumbuh dengan pesat, maka diharapkan aplikasi ini dibuat dengan versi platform lain 

seperti iPhone (iOS), Windows Phone (Windows) atau platform-platform lain. 

3. Untuk versi selanjutnya aplikasi ini akan lebih menarik dengan penambahan fitur dan 

juga tampilan yang lebih baik. 

Daftar Pustaka 

Janssen, C. 2010. Mobile Application (Mobile App), 
http://www.techopedia.com/definition/2953/mobile-application-mobile-app, diakses 
pada 9 februari 2014 pukul 10.05. 

Miles, R. Hamilton, K. 2006. Learning UML 2.0. California : O’Reilly Media, Inc. 

Mulyadi. 2010. Membuat Aplikasi Untuk Andoid. Yogyakarta : Multimedia Center 
Publishing. 


	HALAMAN JUDUL
	HALAMAN PENGESAHAN
	ABSTRACT
	1. Pendahuluan
	2. Landasan Teori
	2.1. Aplikasi Mobile
	2.2. Android
	2.3. Unified Modeling Language
	2.3.1. Use Case Diagram
	2.3.2. Sequence Diagram
	2.3.3. Class Diagram


	3. Analisis dan Perancangan Sistem
	3.1. Gambaran Umum Aplikasi
	3.2. Perancangan Sistem
	3.2.1. Use Case Diagram


	4. Implementasi dan Pembahasan
	4.1. Implementasi
	4.2. Manual Program
	4.2.1. Halaman Menu Utama
	4.2.2. Halaman Cari Penerbangan
	4.2.3. Halaman Jadwal Penerbangan
	4.2.4. Halaman Kontak Penumpang
	4.2.5. Halaman Konfirmasi Data
	4.2.6. Halaman Data Tiket
	4.2.7. Halaman Cek Status
	4.2.8. Halaman Bantuan
	4.2.9. Halaman Tentang


	5. Penutup
	5.1. Kesimpulan
	5.2. Saran

	DAFTAR PUSTAKA

