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BAB I 
PENDAHULUAN

Latar Belakang 
Kebutuhan manusia akan suatu informasi semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena  Information Technology (IT) atau teknologi informasi saat ini sudah semakin pesat perkembangannya. Perkembangan teknologi dibidang informasi dan komunikasi yang saling bersaing dengan pesat. Salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi tersebut adalah internet. Internet adalah jaringan komputer secara global.
Internet digunakan dalam banyak kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi dan informasi yang dapat diakses dari manapun dengan cepat dan akurat. Kegiatan itu salah satunya adalah Website, yang kini makin memasyarakat.

Rumusan Masalah
P.T Permata Tours merupakan salah satu alat transportasi darat yang mengutamakan pelayanan terhadap konsumennya. Untuk memudahkan calon penumpangnya dalam melakukan pemesanan tiket, maka P.T Permata Tours akan membuat suatu sistem pemesanan tiket  berbasis WEB. Dengan menggunakan media website ini, maka proses transaksi pembelian dan pemesanan tiket dapat dilakukan dengan cepat dan mudah yang bisa diakses oleh siapapun dan dapat melihat segala informasi yang berhubungan dengan P.T Permata Tours, sehingga konsumen tidak perlu datang langsung ke kantor.
Perumusan masalahnya adalah bagaimana membangun website untuk pemesanan tiket secara online, sehingga calon penumpang dapat melihat dan mengetahui jadwal keberangkatan Transport P.T Permata Tours dan melakukan pemesanan tiket.

Ruang Lingkup
Disebabkan begitu luas dan kompleknya ruang lingkup permasalahan, maka batasan masalah tetap mengaju pada pokok permasalahan sebagai berikut : 
	Analisis, perancangan serta implementasi yang dibahas di dalam sistem mencakup informasi keberangkan, reservation tiket keberangkatan dan pembayaran.

Dalam transaksi on line ini, user dapat melihat jadwal keberangkatan, melakukan pemesanan tiket dan pembayarannya. Untuk pembayarannya, tetap offline (bayar tunai) atau dengan transfer bank dengan membawa bukti pembayaran.
3. Tiket yang telah dipesan dapat dikirim ke tempat pemesan dengan catatan hanya dalam kota bila tiket ingin diantar, atau tiket dapat di ambil di P.T Permata Tours sebelum hari keberangkatan atau  pada saat akan melakukan keberangkatan, dengan syarat menunjukkan kartu identitas diri dan memberitahukan kode pesan yang telah diberikan P.T Permata Tours pada saat melakukan transaksi on line.
4. Pemesanan akan di batalkan secara otomatis oleh sistem, apabila tiket tidak dibayar dalam waktu 1 hari sebelum keberangkatan, serta tidak ada konfirmasi lebih lanjut dari kosumen.

Tujuan 
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1.Untuk user yaitu : mempermudah dalam pemesanan tiket, karena tidak perlu lagi langsung datang ke kantor
2.Untuk P.T Permata Tours yaitu : untuk meningkatkan pelayanan bagi seluruh konsumen.




