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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

penelitian ini, yaitu tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan 

masalah, metodologi, dan sistematika penulisan. 

1.1 Latar Belakang 

Pada era ini teknologi berkembang dengan sangat pesat. Dengan adanya 

teknologi semua orang bisa dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi. Salah 

satu teknologi yang sering digunakan oleh masyarakat saat ini adalah internet. 

Internet dapat mempermudah masyarakat untuk berkomunikasi, saling bertukar data, 

mencari informasi, dan juga dapat membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan 

transaksi bisnis (Yatinngsih, 2013). Salah satu kegiatan bisnis di internet adalah 

melakukan pemesanan tiket bioskop secara online. 

Bioskop adalah sebuah sarana hiburan masyarakat untuk menonton film-film 

terbaru dalam negeri maupun luar negeri. Antusiasme masyarakat akan kehadiran 

bioskop pun juga besar. Setiap hari bioskop selalu dipenuhi oleh pengunjung yang 

akan menonton film-film terbaru yang ada, dan untuk mempertahankan loyalitas 

pelanggan, berbagai fasilitas di bioskop pun terus ditingkatkan. Namun, perusahaan 

bioskop masih memiliki kendala dalam proses pembelian tiket bioskop. Tidak jarang 

pelanggan harus mengantri lama untuk membeli tiket, apalagi ketika film-film baru 

favorit yang ditayangkan. Terkadang bahkan pelanggan tidak berhasil mendapatkan 

tiket karena kehabisan seat.Hal ini tentu saja menimbulkan dampak kerugian waktu 

bagi pelanggan. Jika pelanggan kehabisan seat maka pelanggan akan merasa kecewa, 

mereka akan membutuhkan informasi tentang bioskop mana yang memiliki 

ketersediaan seat untuk film yang sama. 

Untuk mengangani masalah tersebut di atas, diperlukan adanya sebuah sistem 

yang dapat memudahkan pelanggan untuk melakukan proses pemesanan tiket 

bioskop, yaitu sebuah aplikasi yang membuat pelanggan dapat memesan dan 

membeli tiket bioskop tanpa harus mengantri lama dengan menggunakan sistem 
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media pembayaran ipaymu, sehingga pelanggan dapat membayar tiket tanpa harus 

mengantri. Pada aplikasi ini juga akan ditampilkan informasi pemutaran film pada 

bioskop. Untuk tambahan informasi bagi pelanggan aplikasi ini akan dapat 

memberikan rekomendasi bioskop lain bila seat pada bioskop yang dipilih oleh 

pelanggan telah penuh, yang tentunya bioskop rekomendasi itu juga menayangkan 

film yang sama. Selain itu aplikasi ini juga nantinya dapat memberikan saran film 

yang memiliki genre sama dengan film yang dipilih oleh pelanggan. Dengan 

demikian penulis akan membuat sebuah sistem pemesanan tiket bioskop berbasis 

konteks dan lokasi yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja selama ada koneksi 

internet. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan-rumusan masalah yang didapat dari latar belakang diatas 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat sistem pembayaran terintegrasi tiket bioskop ? 

2. Bagaimana memberikan solusi untuk memberikan saran film berdasarkan 

konteks (genre film) ? 

3. Bagaimana membuat sistem pemesanan tiket bioskop dan cara memberikan 

solusi ketika seat tidak tersedia ? 

 

1.3 Tujuan 

Pengembangan aplikasi ini memiliki tentunya beberapa tujuan, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Membuat aplikasi pemesanan tiket bioskop yang dapat memudahkan 

masyarakat dalam proses pemesanan tiket bioskop. 

2. Membuat aplikasi pembelian tiket bioskop menggunakan media pembayaran 

ipaymu. 

3. Memberikan saran film bagi pelanggan berdasarkan konteks (genre film).  

4. Memberikan solusi kepada pelanggan ketika seat untuk film yang dipilih tidak 

tersedia. 
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1.4 Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi pelebaran masalah dalam pengerjaan tugas akhir ini, 

terdapat batasan-batasan masalah didalamnya, yaitu : 

1. Pembayaran dalam pembelian tiket secara online hanya dapat menggunakan 

media pembayaran ipaymu. 

2. Saran film yang akan direkomendasikan hanya berdasarkan genre film yang 

telah dipilih oleh pelanggan. 

 

1.5 Metodologi 

Sistem ini akan dibuat dengan beberapa tahap diantaranya adalah : 

1.5.1 Studi pustaka dan pengumpulan data 

Pada tahap ini dilakukan studi literatur yang berkaitan dengan sistem 

informasi, pengembangan sistem informasi, teori basis data, skema sistem digital 

ticketing bioskop, pembahasan mengenai konteks, Location Based Service (LBS), 

dan teori mengenai HTML5. 

1.5.2 Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan pembangunan sistem pemesanan tiket bioskop yang 

berbasis konteks. Pertama-tama akan dibuat sistem back office yang nantinya akan 

dioperasikan oleh admin. 

Selanjutnya akan dibuatsistem front office, yaitu sistem yang nantinya akan 

diakses langsung oleh pelanggan menggunakan device mereka. 

1.5.3 Pengujian  

Pada tahap pengujian ini dilakukan pengujian dengan metode black box, yaitu 

pengujian akan dilakukan terhadap fungsionalitas dari system pemesanan tiket 

bioskop berbasis konteks yang akan dibangun. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah aplikasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 
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1.5.4 Pembuatan laporan 

Tahap ini merupakan tahap akhir setelah tahap-tahap sebelumnya sudah 

selesai. Adapun laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis dan pengujian 

serta penyimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Untuk memberikan gambaran dari isi laporan, penulis  mengelompokkan isi 

laporan menjadi lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab. 

Sistematika penulisan ini dibuat tersusun agar dapat dipahami oleh semua pihak. 

Adapun susunannya adalah sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskantentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, batasan masalah, waktu dan tempat penelitian, 

metodologi penelitian, dan sistematika penelitian. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan teori-teori yang didapat dari studi pustaka dari beberapa 

sumber dan referensi, dimana teori-teori tersebut dapat mendukung dalam 

pembuatan system. 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem yang berisi 

tentang Diagram UML, perancangan data, perancangan arsitektur, dan 

perancangan antarmuka (Interface Design). 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini diuraikan implementasi dan pengujian sistem. Implementasi 

sistem merupakan tahap merealisasikan system agar dapat digunakan, 
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pengujian sistem merupakan tahap yang dilakukan untuk menguji 

kelayakan sistem yang dibuat. 

 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan bab dan berisi saran-saran 

dari penulis untuk pengembangan sistem. 

 

 


