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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini dunia teknologi dan komunikasi mengalami perkembangan 

yang sangat pesat. Perkembangan teknologi dan komunikasi tersebut diikuti 

dengan tersedianya layanan mobile device di berbagai lingkup sosial masyarakat. 

Layanan mobile device tersebut memberikan kemudahan kepada masyarakat 

dalam mengakses layanan yang diinginkan. Berbagai perusahaan, jasa penjualan, 

institusi pemerintahan bahkan instansi pendidikan pun telah menggunakan 

layanan mobile device untuk mempermudah pengaksesan informasi yang 

dibutuhkan oleh masyarakat. Fasilitas tersebut dapat mempermudah kita dalam 

berkomunikasi serta bertransaksi dengan cepat dan mudah. 

Mobilitas masyarakat yang semakin meningkat mengharuskan mereka 

memiliki teknologi yang dapat mempermudah aktifitas mereka dalam akses 

informasi secara efektif serta efisien. Tak terkecuali dalam hal pembelian tiket 

perjalanan, antrian pembelian tiket perjalanan yang semakin membeludak ketika 

musim liburan tiba menjadi masalah yang selalu ada pada konsumen. Hal tersebut 

sangat tidak efektif dan tidak efisien karena akan menimbulkan kerugian waktu 

yang cukup banyak. 

Pemanfaatan teknologi internet yang semakin berkembang merupakan 

solusi untuk memberikan kenyamanan serta efektifitas bagi konsumen. Pembelian 

tiket yang selama ini harus mengantri di depan loket, dapat dilakukan melalui 

mobile kapanpun dan dimanapun. Konsumen juga terhindar dari praktek 

percaloan yang  dapat merugikan diri mereka sendiri. Namun, hal tersebut 

merupakan kendala bagi pihak developer untuk penyediaan sistem. Pembuatan 

sistem yang sangat kompleks dan penyediaan API yang cukup mahal menjadi 

kendala utama dalam peyediaan layanan reservasi.  

Oleh karena itu dari permasalahan yang ada saat ini, penulis ingin 

mengembangkan sebuah sistem terintegrasi yang terdiri dari mobile application, 

web services dan API. Sistem ini diharapkan dapat memudahkan developer dalam 

menyediakan layanan yang nantinya dapat digunakan oleh konsumen. Sehingga 
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konsumen tidak lagi melakukan pembelian tiket dengan sistem antri terlebih 

dahulu. Pemesanan bisa dilakukan menggunakan aplikasi yang berbasis mobile 

kapanpun dan dimanapun dengan mudah. Dengan adanya sistem ini, penjual dapat 

memberikan layanan kepada pembeli dalam melakukan reservasi tiket. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan diatas, maka rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana menentukan parameters yang nantinya akan dikirim dan 

diterima kembali oleh client? 

2. Bagaimana API mengolah serta menghubungkan pertukaran data antara 

client dan web services ? 

3. Bagaimana web services memproses dan memberikan hasil transaksi 

kepada client tentang parameters yang di request ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada masalah yang telah diidentifikasikan di atas, maka 

tujuan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan parameters yang akan dikirim dan diterima kembali oleh 

client. 

2. Memproses API dalam mengolah serta menghubungkan pertukaran data 

antara client dan web services. 

3. Mengetahui proses pengembalian hasil transaksi dari web services kepada 

client. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Agar dalam pembuatan tugas akhir ini tidak melebar atau menyimpang 

dari tujuan awal, maka perlu dilakukan batasan masalah yang meliputi : 

1. Aplikasi M-Ticketing untuk client pada mobile device berbasis android, 

sehingga hanya dapat dijalankan pada platform android. 

2. Verifikasi pembayaran masih dilakukan secara manual oleh admin. 
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3. Sistem ini tidak membahas masalah keamanan pada database dan 

transmisi datanya. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari pembangunan web service ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk penyedia layanan seperti komputer maupun mobile device agar 

dapat melakukan pertukaran data dan informasi dengan mudah. 

2. Untuk dapat mendukung interaksi antar device, sistem informasi, hingga 

bahasa pemrograman yang berbeda. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

1. Studi pustaka 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan berbagai macam literature 

seperti paper, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan pembangunan 

web services sebagai penyedia layanan M-Ticketing berbasis mobile. 

2. Arsitektur Sistem 

Pada tahap ini melakukan rancangan dari web services yang akan 

dibangun, sehingga dapat mengetahui method dan parameters apa saja 

yang akan digunakan nantinya. 

3. Implementasi ke Dalam Bahasa Pemrograman 

Pada tahap ini dilakukan implementasi pembangunan web services 

sebagai layanan M-Ticketing dan pembangunan aplikasi client yang 

berbasis android. 

4. Pengujian Sistem 

Pada tahap ini adalah untuk menguji komunikasi antara aplikasi client 

yang berada di mobile dengan web services.  

5. Pembuatan Laporan 

Kegiatan ini dilakukan setelah tahapan studi kasus dilakukan dan akan 

berjalan sampai dengan sistem selesai dan sesuai dengan tujuan. 


