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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang Masalah 

Pemesanan tiket adalah salah satu proses yang sering banyak orang lakukan 

sebelum melaksanakan suatu perjalanan ataupun suatu keberangkatan. Cara yang 

sering dilakukan para calon penumpang dalam melakukan pemesanan tiket adalah 

dengan cara memesan langsung ke perusahaan penyedia jasa pemesanan tiket, 

namun proses pemesanan tersebut kurang efektif baik dari segi waktu dan biaya. 

Untuk itulah perlu adanya proses pemesanan untuk lebih mengefektifkan baik dari 

segi waktu maupun biaya itu sendiri serta lebih memudahkan, lebih praktis dan 

lebih cepat tentunya dalam melakukan pemesanan tiket. Adalah dengan 

menggunakan smartphone dan internet, karena dengan fasilitas ini segala bentuk 

pemesanan dapat dilakukan kapan dan dimana saja sehingga lebih memudahkan 

masyarakat yang akan melakukan pemesanan tiket. Selain itu dengan adanya 

pemesanan tiket berbasis android ini setiap orang dapat mengakses untuk 

mendapatkan berbagai informasi baik itu informasi mengenai kapal, jadwal 

keberangkatan sampai harga yang ditawarkan, semuanya dapat diakses dan 

didapatkan dengan mudah. 

Kota Nunukan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara, 

Indonesia. Kabupaten ini merupakan wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan 

Utara.Ibu kota kabupaten terletak di kota Nunukan. Kabupaten ini berbatasan 

dengan Negara Malaysia. Pelabuhan Tunon Taka Nunukan merupakan pelabuhan   

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Nunukan,_Nunukan
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lintas dengan kota Tawau, Malaysia. Bagi penduduk kota Nunukan yang hendak 

pergi ke Tawau diperlukan dokumen PLB (Pas Lintas Batas). Menurut 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan, Kalimantan 

Utara, “setiap hari rata-rata sekitar 8 unit kapal cepat dengan kapasitas kurang 

lebih 100 orang penumpang pulang - pergi antar kota Nunukan dengan Tawau, 

Malaysia. Dengan biaya sebesar Rp.200.000,00 untuk penumpang dewasa diatas 1 

tahun dan Rp.70.000,00 untuk  penumpang balita di bawah 1 tahun”.  Tetapi di 

zaman modern ini kegiatan penjualan tiket di pelabuhan ini masih bersifat offline 

baik dari informasi maupun pembelian tiket. 

Seiring dengan tingkat mobilitas yang tinggi, beberapa tahun terakhir 

tengah marak perangkat bergerak atau mobile device. Aplikasi Mobile dipilih 

karena menurut survey terbaru dari statista Sistem operasi Android adalah sistem 

operasi smartphone yang paling banyak digunakan di Indonesia pada tahun 

2014.Pada akhir tahun itu, Android menguasai pangsa pasar hampir 60 

persen.Sedangkan pada akhir tahun 2015, Android naik jumlah penggunanya 

menjadi 74 persen.Pada pertengahan tahun 2016, Android masih di atas 77% 

namun masih sulit menuju angka 80%.Diperkirakan, pada akhir tahun 2016, 80% 

pengguna smartphone di Indonesia menggunakan Android. Melihat potensi 

pengguna Android yang terus naik maka untuk aplikasi mobile berbasis android 

yang cocok digunakan. 

Berdasarkan masalah tersebut maka perlu dirancang sebuah aplikasi 

berbasis mobile yang bisa digunakan sebagai sumber informasi dan  pemesanan 

tiket secara online di kota nunukan agar mempermudah masyarakat untuk 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tawau
https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia
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mendapatkan informasi dan pemesanan tiket kapal feri. Oleh karena itu dibuatlah 

“Aplikasi Pemesanan Tiket  Kapal Feri Berbasis Android”.  

1.2 Rumus masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat dibuat 

adalah “Bagaimana merancang dan membuat sebuah aplikasi pemesanan dan 

pembayaran tiket kapal feri berbasis android di kota Nunukan”. 

1.3 Ruang lingkup 

Agar pembahasan masalah tetap berada dalam batasan yang diinginkan dan 

tidak menyimpang terlalu jauh melewati batas yang akan dibahas dari permasalahan 

sebenarnya, maka diperlukan sebuah pembatasan dengan ruang lingkup antara lain: 

1. Aplikasi ini menggunakan platform android, sehingga hanya dapat 

dijalankan pada perangkat bergerak berbasis android dengan versi minimal 

lollipop. 

2. Aplikasi ini menggunakan database firebase.  

3. Pengaksesan layanan informasi hanya sebatas embarkasi dari Pelabuhan 

Tunon Taka Nunukan,Indonesia ke Pelabuhan Tawau,Malaysia. 

4. Aplikasi ini melayani informasi, pemesanan dan pembayaran  tiket kapal 

feri secara online. 

1.4 Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun 

aplikasi  pemesanan tiket kapal feri berbasis android untuk mempermudah 

masyarakat kota nunukan dalam menggunakan transportasi ini, baik informasi 

mengenai kapal, jadwal pelayaran, dan pemesanan tiket. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah  : 

1. Dengan adanya aplikasi ini memudahkan calon penumpang untuk 

melakukan pemesanan tiket kapal feri scara online. 

2. Membantu calon penumpang melakukan pembayaran tiket secara online. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam tugas akhir  ini, disusun sebagai berikut:  

BAB I   PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, pembatasan masalah,  

Tujuan dan manfaat  penulisan, serta sistematika penulisan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Bab ini berisi gambaran dari pembuatan aplikasi dan penjelasanan beberapa 

teori dalam pembuatan aplikasi. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan variabel penelitian, kebutuhan data, gambaran aplikasi 

dan gambaran sistem yang dibuat. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM 

Bagian ini berisi pemembahas proses implementasi sistem pada rancangan 

dan desain sistem yang telah dibuat sebelumnya, pada tahapan implementasi 

terdapat  beberapa potongan kode program dari aplikasi yang telah dibuat. 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 


