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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Pengolahan data merupakan hal penting dalam berbagai aspek seperti dunia 

bisnis, organisasi, perusahaan dan instansi. Pengolahan data yang baik akan 

membuat data menjadi informasi yang mudah dimengerti oleh objek terkait. 

Dalam segi bisnis, Pengelolahan data dan informasi yang baik akan membuat 

sebuah perusahaan bisa melakukan sebuah tindakan untuk keperluan pengambilan 

keputusan dan kemajuan perusahaannya. Selain pengolahan data dan informasi, 

Proses penyebaran informasi dari data yang dikelola merupakan hal yang sangat 

penting untuk menjaga integritas dan kualitas dari perusahaan. Seperti halnya 

Perusahaan Otobus (PO) Putra Berdikari yang berpusat di Jombang Jawa Timur. 

Perusahaan Otobus (PO) Putra Berdikari Jombang sudah berdiri sejak tahun 

2000-an. Perusahaan tersebut khusus untuk trayek pariwisata, melayani semua 

jurusan dengan armada PATAS AC bermesin Hino AK berbodi Laksana dan bodi 

Adi Putro maupun Morodadi dan Jetbus rombakan bermesin MB OH-1518. Saat 

ini perusahaan sedang berkembang pesat, pesanan bus menembus hingga 50 

pemesan setiap harinya. Sehingga karyawan kewalahan untuk memberikan 

pemberitahuan jam keberangkatan bus kepada driver karena masih menggunakan 

cara konvensional, seperti jadwal keberangkatan menggunakan sistem berkas, dan 

sering terjadinya keterlambatan pemberitahuan jam keberangkatan bus sehingga 

pelanggan banyak yang komplain akibat sopir telat menjemput pemesan. Oleh 

sebab itu, perusahaan tersebut perlu menggunakan sistem penyebaran informasi 

secara otomatis berbasis teknologi. 

Penyebaran informasi berbasis teknologi yang popular dan bisa diakses oleh 

semua kalangan adalah media penyebaran dengan Short Messege Service (SMS) 

melalui media elektronik handphone. Salah satu keunggulan dari media SMS ini 

adalah murah dan bisa diakses dari semua tipe handphone. Media ini lebih efektif 

karena hampir semua orang memiliki handphone sehingga penyebaran informasi 

menjadi lebih tepat sasaran. Selain itu, handphone merupakan media elektronik 

pribadi yang fleksibel untuk dibawa kemana-mana. Informasi yang di sebarkan 

melalui SMS bisa disampaikan dan diterima secara cepat.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Farokhah (2013) tentang sistem notifikasi 

peneriamaan arsip surat berbasis SMS Gateway di Badan Pemeriksa Keuangan 

Provinsi Jawa Timur  menyimpulkan bahwa teknologi SMS yang di singkronkan 

dengan SMS Gateway memudahkan seluruh pelaksana surat menyurat yang 

terlibat seperti admin, kesekretariatan, kasubbag, auditorat, staff memperoleh 

informasi tentang surat yang diterima dan prosesnya diketahui dengan 

mengirimkan pesan dengan format tertentu untuk dijawab secara otomatis dengan 

sinkronisasi database yang sudah ada dimanapun mereka berada dengan mudah 

dan cepat hanya dengan menggunakan Telepon Seluler. Namun, penelitian 

tersebut belum diterapkan pada perusahaan otobus. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis meneliti tentang Sistem 

Informasi Pemesanan dan Notifikasi Keberangkatan Driver Bus di PO Putra 

Berdikari Jombang Berbasis SMS Gateway dengan harapan dapat membantu 

perusahaan supaya dapat menjaga integritas dan kualitas serta memberikan 

pemberitahuan keberangkatan bus secara tepat waktu sehingga memberikan 

kepuasan terhadap pelanggan. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berikut rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana merancang sistem 

informasi pemesanan dan notifikasi keberangkatan driver bus pada PO Putra 

Berdikari Jombang berbasis SMS Gateway? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah merancang sistem informasi pemesanan dan 

notifikasi keberangkatan driver bus pada PO Putra Berdikari Jombang 

berbasis SMS Gateway. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Perancangan notifikasi driver bus menggunakan SMS Gateway 

2. Meliputi sistem pemesanan dan notifikasi keberangkatan driver bus  

3. Aplikasi dibangun menggunakan pemrograman VB.Net berbasis dekstop 
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dan diterapkan untuk Perusahaan Otobus Putra Berdikari Jombang 

4. Sistem dirancang sesuai dengan peraturan PO Putra Berdikari Jombang 

 

1.5. Metodologi 

1. Studi Pustaka  

Dalam melakukan perancangan merancang sistem informasi pemesanan 

dan notifikasi keberangkatan driver bus pada PO Putra Berdikari Jombang 

berbasis SMS Gateway dibutuhkan beberapa literatur. Adapun literatur 

yang perlu dipelajari mempelajari buku, artikel, dan situs yang terkait 

dengan pemrograman VB.Net. Mempelajari literatur mengenai design 

tampilan aplikasi yang sifatnya user friendly sehingga mudah dikenali oleh 

user. 

2. Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan fungsional menggambarkan proses kegiatan yang akan 

diterapkan dalam sebuah sistem dan menjelaskan kebutuhan yang 

diperlukan sistem agar sistem dapat berjalan dengan baik serta sesuai 

dengan kebutuhan 

3. Desain Sistem 

Merancang desain dari sistem yang akan dibangun atau alur sistem. Yaitu 

dilakukan penyesuaian dengan metode yang akan digunakan. Dalam tahap 

ini dapat menggunakan Diagram Flowchart sebagai representasi design 

yang dibuat. 

4. Implementasi 

Pada Bagian ini akan dilakukan perancangan merancang sistem informasi 

pemesanan dan notifikasi keberangkatan driver bus pada PO Putra 

Berdikari Jombang berbasis SMS Gateway. Langkah pertama adalah 

melakukan instalasi VB.Net. Kemudian melakukan coding program  

5. Pengujian  

Pada bagian ini adalah untuk mengamati kinerja dari merancang sistem 

informasi pemesanan dan notifikasi keberangkatan driver bus pada PO 

Putra Berdikari Jombang berbasis SMS Gateway. 
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6. Pembuatan Laporan 

Kegitan ini dilakukan setelah tahapan studi kasus dilakukan dan akan 

berjalan sampai dengan sistem ini selesai dan sesuai dengan tujuan. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun landasan teori tersebut adalah 

landasan teori tentang sistem informasi, sistem transportasi, SMS Gateway 

dan VB.Net 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini membahas analisis dan perancangan sistem, analisis sistem meliputi 

arsitektur sistem, deskripsi masalah transportasi di PO Putra Berdikari 

Jombang, analisis kebutuhan fungsional, analisis kebutuhan non fungsional, 

use case dan use case skenario, sedangkan perancangan sistem meliputi 

activity diagram, sequence diagram, class diagram dan perancangan 

antarmuka. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini membuat implementasi meliputi implementasi sistem dan 

implementasi aplikasi, hasil pengujian aplikasi meliputi skenario pengujian, 

hasil pengujian dan pengujian fungsional. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk 

kepentingan lebih lanjut. 

 


