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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan untuk  mengakses internet menuntut kita untuk 

terus berusaha mencari alternatif dalam mengakses internet secara 

cepat, tanpa harus melalui komputer. Konsep mengakses internet dari 

berbagai peralatan elektronik yang biasa digunakan memicu lahirnya 

berbagai produk elektronik yang bisa digunakan untuk berselancar di 

dunia maya, salah satunya adalah Wireless Application Protocol (WAP).  

Hadirnya teknologi WAP merupakan langkah maju di dunia 

komunikasi seluler, WAP (Wireless Aplication Protocol) adalah suatu 

protocol aplikasi yang memungkinkan internet dapat diakses oleh 

ponsel dan perangkat wireless lainnya. WAP merupakan salah satu 

sumber daya dalam internet. WAP membawa informasi online melewati 

Internet langsung menuju ponsel atau client WAP lainnya. Dengan 

adanya WAP, berbagai informasi dapat diakses setiap saat hanya 

dengan menggunakan ponsel. 

PT Dharma Lautan Utama adalah sebuah perusahaan yang 

melayani transportasi laut dan penyeberangan feri di seluruh 

Indonesia yang diperuntukkan terutama dari golongan menengah 

kebawah. Hal itu menyebabkan muatan disegala lini harus sesuai 

dengan kemampuan pengguna, akan tetapi PT Dharma Lautan Utama 

dalam memberikan pelayanan transaksi pemesanan tiket masih 
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menggunakan sarana komunikasi telepon, atau pelanggan dapat 

langsung ke tempat penjualan tiket, hal ini dapat menyulitkan 

pelanggan yang tidak mempunyai waktu untuk datang ke tempat 

penjualan tiket untuk memesan tiket kapal dan mencari informasi 

mengenai tarif dan jadwal keberangkatan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka 

saya merumuskan permasalahan dalam penulisan ini adalah 

“Bagaimana merancang dan membuat sebuah Aplikasi Pemesanan 

Tiket Kapal pada PT. Dharma Lautan Utama Berbasis WAP”. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Batasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini agar tidak 

terjadi kerancuan kedepannya adalah sebagai berikut: 

1. Pengaksesan layanan informasi hanya sebatas embarkasi dari 

pelabuhan Tanjung Mas Semarang ke tempat tujuan. 

2. Aplikasi ini melayani transaksi pemesanan dan pembayaran 

penjualan tiket secara online menggunakan teknologi WAP. 

3. Untuk transaksi pemesanan tiket kapal baik kelas ekonomi maupun 

kelas VIP dibatasi (bisa dilakukan jika kuota masih ada). 

4. Batas waktu konfirmasi pembayaran setelah melakukan 

pemesanan 1x24 jam setelah melakukan pemesanan, jika tidak 

maka pemesanan dianggap batal. 
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5. Pembatalan pemesanan tiket yang sudah dikonfirmasi hanya dapat 

dilakukan secara manual dengan mendatangi perusahaan dengan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku.  

 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan penelitian ini adalah  untuk merancang dan 

membangun aplikasi pemesanan serta transaksi pembayaran tiket 

kapal pada PT Dharma Lautan Utama berbasis WAP. 


