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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang masalah. 

Pada saat ini kereta api merupakan sarana transportasi darat alternatif bagi 

masyarakat dan mempunyai peranan yang sangat besar. Hal ini dapat diketahui dari 

kemampuan alat angkut ini dalam menjalankan kegiatannya, kereta api ternyata 

mampu mengangkut barang dan / atau manusia dalam jumlah yang besar. 

Keunggulan lain kereta api sebagai alat angkutan di darat dirasakan betul oleh 

masyarakat, karena kereta api merupakan sarana transportasi yang sangat efisien. 

Selain biaya yang relatif murah juga merupakan alat transportasi yang cepat. 

( http://forum.hukum-umm.info) 

Kereta Api merupakan satu-satunya armada transportasi dengan multi keunggulan 

komparatif: hemat lahan & energi, rendah polusi, besifat massal, adaptif dengan 

perubahan teknologi, yang memasuki era kompetisi, potensinya diharapkan dapat 

dimobilisasi dalam skala nasional, sehingga mampu menciptakan keunggulan 

kompetitif terhadap produksi dan jasa domestik dipasar global. Dengan tugas pokok 

dan fungsi memobilisasi arus penumpang dan barang diatas jalan rel, maka ikut 

berperan menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.  

( http://infoka.kereta-api.com) 

Namun melihat kenyataan yang terjadi, banyak sekali permasalahan yang 

dihadapi terutama pada kereta penumpang diantaranya adalah praktek per-caloan 

yang semakin meresahkan, penundaan keberangkatan dan keterlambatan KA tiba di 

tujuan, tindak kriminalitas di dalam KA (bahkan KA eksekutif), padatnya sistem 



antrian bila hari-hari besar nasional yang tak jarang juga menimbulkan tindak 

kriminalitas, sampai penumpang berdiri di KA eksekutif. Salah satu akar persoalan 

antre tiket KA ini adalah akibat para calon penumpang harus bersaing dengan para 

calo. Keberadaan calo tiket tersebut, menurut YLKI, juga tak lepas dari sistem 

penjualan tiket PT KA yang masih memberikan peluang bagi mereka. Salah satu cara 

untuk mengatasi percaloan ini adalah dengan menerapkan sistem pembelian tiket  

secara terbuka, karena dengan sistem online tertutup yang ada saat ini memungkinkan 

adanya permainan calo dengan pegawai PT.KAI   

( http://www.kompas.com/kompas-cetak/0311/18/utama/694676.htm) 

Peningkatan mutu pelayanan ini dipandang perlu guna mengembalikan 

kepercayaan masyarakat terhadap armada ini. Peningkatan dalam hal ini baik dari 

segi armada, fasilitas, maupun peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai 

calon penumpang yang salah satunya adalah kemudahan dalam mendapatkan tiket. 

Perkembangan teknologi telah sedemikian canggih dengan diciptakannya internet 

maka akan lebih memudahkan manusia untuk menjalani berbagai aktifitas tanpa 

terbatas tempat dan ruang. Dengan memanfaatkan teknologi ini maka sekarang kita 

bisa merancang suatu program yang sesuai kita kehendaki, salah satunya adalah 

perancangan sistem otomasi pembelian tiket berbasis web dengan menggunakan 

membership card. Pembuatan website ini akan memudahkan masyarakat untuk 

mendapatkan informasi tanpa harus datang ke stasiun, informasi yang bisa didapatkan 

antara lain jadwal keberangkatan kereta, maupun harga tiket. Setelah terjadi 

kesepakatan maka calon penumpang tersebut dapat langsung memesan tiket diwaktu 

dan tempat itu juga. Website juga akan menampilkan informasi bila tiket terjual habis, 



ataupun bila terjadi penundaan keberangkatan kereta yang disebabkan suatu hal. 

Sedangkan membership card adalah integrasi antara sebuah kartu pelanggan jasa 

kereta api yang memiliki sebuah barcode  dengan sebuah sistem yang akan membaca  

barcode tersebut  dan teknologi ini sepenuhnya akan diintegrasikan lagi dengan 

database sehingga bila sistem ini telah diterapkan sepenuhnya maka tidak akan ada 

lagi transaksi di dalam stasiun  Segala kemudahan ini tentu bersumber dari berbagai 

permasalahan yang muncul dari sistem yang ada saat ini, dan diharapkan dengan 

diterapkannya sistem yang baru akan mengurangi atau bahkan menghilangkan 

permasalahan yang ada. Dengan demikian, akan memberikan keuntungan yang lebih 

besar bagi kedua belah pihak baik perusahaan maupun calon penumpang selaku 

konsumen. 

 
1.2 Perumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil perumusan permasalahan 

sebagai berikut: 

“ Bagaimana merancang sebuah program (web maupun database) untuk mendukung 

penerapan sistem otomasi pembelian tiket berbasis web dengan menggunakan 

membership card?”  

1.3 Batasan Masalah. 

Agar penelitian dalam tugas akhir ini lebih terfokus, maka perlu adanya batasan 

masalah, yaitu: 

1. Ruang lingkup penelitian ada di tingkat stasiun, yaitu stasiun Solo Balapan. 

2. Ruang lingkup permasalahan adalah sistem pembelian tiket berbasis web dengan 

menggunakan membership card. 



3. Sasaran penelitian adalah penumpang kereta api kelas bisnis dan eksekutif. 

4. Fungsi website meliputi informasi dan sebagai media transaksi. 

5. Membership card adalah sebuah integrasi antara sebuah kartu pelanggan yang 

memiliki barcode dengan sistem yang akan membacanya. 

6. Program yang digunakan adalah Dreamweaver MX,  Server Tool (PHP dan 

MySQL). 

1.4 Tujuan Penelitian. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

1. Menghasilkan sebuah website sebagai media informasi dan transaksi bagi calon 

penumpang. 

2. Menghasilkan database untuk perancangan sistem informasi mengenai 

pemesanan, cek status pembayaran,  pembatalan dan pemberangkatan bagi calon 

penumpang dan manajemen Stasiun. 

3. Menghasilkan sebuah membership card (kartu pelanggan yang memiliki sebuah 

barcode) dan sistem yang akan membacanya. 

4. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap calon penumpang dalam hal 

kemudahan mendapatkan tiket, kemudahan saat hari pemberangkatan serta 

kemudahan dalam pembayaran . 

 
1.5 Manfaat Penelitian. 

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

A. Bagi Calon Penumpang 

1. Semua penumpang yang akan terdata, sehingga akan memudahkan proses 

identifikasi bila diperlukan nantinya. 



2. Memberikan kemudahan bagi calon penumpang yang akan membeli tiket, hal 

ini akan berdampak pada minimalisasi padatnya antrian terutama pada saat 

hari-hari besar. 

3. Bila sistem ini dilaksanakan secara total dan konsisten maka tidak akan ada 

lagi praktek percaloan. 

4. Adanya penghematan biaya, waktu dan tenaga yang dikeluarkan bagi calon 

penumpang.  

B. Bagi Perusahaan 

1. Dengan diterapkannya membership ini maka pihak perusahaan akan lebih 

mudah untuk mengikat konsumen (calon penumpang). 

2. Dengan model e-payment transparansi keuangan dapat diwujudkan serta 

meminimalkan jumlah uang yang beredar . 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

Untuk memudahkan dalam pemahaman isi Laporan Tugas Akhir ini adapun 

sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

batasan masalah, manfaat penelitian serta sistematika penulisan proposal. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang tinjauan pustaka dan teori yang digunakan sebagai dasar 

dalam penelitian antara lain pengertian sistem informasi manajemen, 



pengertian internet, pengenalan teknologi barcode, Perancangan sistem, 

Pengenalan database dan penelitian sebelumnya. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tahapan-tahapan utama yang dilakukan dalam penyusunan Tugas 

Akhir meliputi obyek yang digunakan dalam penelitian, teknik 

pengumpulan data yang digunakan, dan perancangan sistem. 

BAB IV PERANCANGAN DAN ANALISA SISTEM 

Berisi perancangan sistem informasi manajemen meliputi perancangan 

sistem informasi, perancangan database, perancangan program aplikasi. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian. 

 

 
 
 


