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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke 

tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh tenaga 

manusia atau tenaga mesin. Transportasi digunakan untuk mempermudahkan 

manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 

Alat transportasi merupakan salah satu kemajuan teknologi yang 

membantu manusia dalam berbagai kegiatan sehari-hari dalam menempuh 

perjalanan ke suatu tempat. Transportasi dapat berupa mobil pribadi, taksi, 

angkutan umum, kereta api, kapal laut bahkan pesawat terbang. Dan berbagai alat 

transportasi tersebut merupakan hasil dari pemikiran akal manusia dalam 

mempermudah seseorang mencapai tujuan yang jaraknya jauh dengan waktu yang 

relative lebih singkat atau cepat. 

Sekarang ini kita sudah berada di era yang segala sesuatunya telah 

terkoneksi dengan jaringan tanpa batas. Sekarang ini terlihat tidak hanya sekedar 

berisi media sosial untuk saling menyapa dengan orang-orang yang terpisahkan 

jarak dan waktu, tapi jaringan internet yang telah berkembang begitu luas telah 

merambah hingga ke jasa transportasi. Berdasarkan permasalahan yang terjadi  

maka dibutuhkan sistem  yang dapat membantu dalam pemesanan travel ini. Jadi, 

di dalam penelitian ini akan dibangun teknologi berbasis android, yaitu membuat 

aplikasi pemesanan travel secara online. 

 Transportasi travel pada CV. Ridho Perkasa di Desa Pakning Kecamatan 

Bukit Batu, masih menjadi transportasi umum utama yang digunakan masyarakat, 

tetapi pemasarannya masih bersifat manual atau konvensional. Artinya pelanggan 

harus datang ke pangkalan travel atau travel itu sendiri menjemput penumpang di 

alamat pemesanan, lalu diantarkan sampai alamat tujuan. Pemesanan travel 

merupakan proses yang sering dilakukan orang sebelum melaksanakan suatu 
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keberangkatan, masyarakat setempat masih menggunakan cara umum yang biasa 

dilakukan sebelum melakukan pemesanan travel yaitu dengan cara mengunjungi 

lansung ke perusahaan travel atau dengan menelepon ke driver travel, namun 

proses tersebut kurang efisien baik dari segi waktu, catatan data penumpang dan 

biaya. 

 Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah aplikasi pemesanan 

travel online berbasis android dengan menerapkan metode pengembangan 

perangkat lunak Extreme Programming. Metode Extreme Programming (XP) 

merupakan suatu model yang termasuk dalam pendekatan Agile dapat digunakan 

sebagai salah satu metode pengembangan suatu aplikasi dan sebuah model 

pengembangan perangkat lunak yang cepat, efisien dan fleksibel, karena jangka 

waktu yang dibutuhkan lebih cepat dengan melalui tahapan-tahapan yang meliputi 

planning, design, coding dan pengujian.  

Aplikasi pemesanan travel online ini diharapkan dapat membantu pihak 

travel, masyarakat atau penumpang lainnya dalam meningkatkan kualitas pada  

pelayanan, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional dan harapan 

untuk kedepannya dapat memudahkan penumpang dalam melakukan pemesanan 

travel tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan dilatar belakang dapat 

dirumuskan permasalahan yang terjadi yaitu bagaimana membuat aplikasi 

pemesanan tiket travel ini berbasis android menggunakan tahapan-tahapan 

pengembangan perangkat lunak yaitu Metode Extreme Programming. 

1.3  Batasan masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dibuat batasan 

masalah sebagai berikut : 

1. Sistem pembayaran melalui via transfer dan COD 

2. Untuk pemesanan dilakukan satu hari sebelum keberangkatan. 
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1.4  Tujuan 

 Adapun tujuan Aplikasi Pemesanan Travel Online Berbasis Android ini 

adalah untuk mempermudah penumpang dalam melakukan pemesanan travel 

secara online dengan cepat dan membantu memberikan informasi pencarian 

travel, lokasi yang dituju dan biaya transportasi. 

1.5      Manfaat 

 Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu menghasilkan sebuah aplikasi 

pemesanan travel secara online dengan menggunakan Metode Extreme 

Progamming adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan kenyamanan kepada pelanggan melalui sistem yang 

dibuat. 

2. Mengurangi keterlambatan pada saat pelanggan ingin melakukan 

keberangkatan pemesanan. 

3. Dengan dibangunnya aplikasi pemesanan travel secara online ini 

dapat membantu driver dalam pengerjaan proses pemesanan travel. 
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