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SISTEM INFORMASI PORTAL PEMESANAN BUS PARIWISATA 

SEKARISIDENAN PATI BERBASIS WEB 
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RINGKASAN 

 

PERUSAHAAN OTOBUS (P.O) adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang transportasi yang menyediakan armada bus karyawan dan pariwisata yang 

berada di kota Kudus. Dalam proses pelayanannya terhadap pemesan, 

PERUSAHAAN OTOBUS (P.O) masih melakukan proses manual yaitu pemesan 

datang langsung ke lokasi PERUSAHAAN OTOBUS (P.O). Hal ini akan sangat 

kurang efektif, karena jika calon pemesan bukan berasal dari Kota di wilayah 

Karisidenan Pati, maka akan mengorbankan banyak waktu datang ke lokasi. 

Selain itu, masalah yang sering terjadi yaitu konsumen tidak dapat melihat jadwal 

dan jumlah bus pariwisata sisa secara langsung dan perusahaan tidak dapat 

menginformasikan secara langsung kepada konsumen. Sehingga jadwal yang 

direncanakan oleh pemesan dan jadwal bus akan berbeda. Oleh karena itu dilihat 

dari kebutuhan untuk pelayanan yang lebih baik, dan memudahkan perusahaan 

dalam pembuatan laporan serta konsumen dapat dengan mudah melakukan 

pemesanan bus, maka PERUSAHAAN OTOBUS (P.O) membutuhkan sebuah 

sistem informasi yang berupa program penyewaan bus berbasis web dan sms 

gateway untuk memudahkan para penyewa melakukan pemesanan di 

PERUSAHAAN OTOBUS (P.O). 
 

Kata Kunci : Pemesanan, Bus,  UML(Unified Modeling Language), Web. 
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ABSTRACT 

 

OTOBUS COMPANY (P.O) is a company engaged in the field of transportation 

that provides fleets of employees and tourism buses located in the city of Kudus. 

In the process of service to the buyer, OTOBUS COMPANY (P.O) still doing the 

manual process that the buyer came directly to the location of OTOBUS 

COMPANY (P.O). This will be very less effective, because if the prospective buyer 

is not from the City in the area of Karisidenan Pati, it will sacrifice a lot of time to 

come to the location. In addition, a frequent problem that consumers can not see 

the schedule and the number of remaining tourist buses directly and the company 

can not inform directly to consumers. So the schedule planned by the buyer and 

the bus schedule will be different. Therefore, seen from the need for better service, 

and facilitate the company in making reports and consumers can easily place a 

bus reservation, then OTOBUS COMPANY (PO) requires an information system 

in the form of web-based bus rental and sms gateway to facilitate the The tenant 

makes an order at OTOBUS COMPANY (PO). 

 

Keywords: Booking, Bus, UML (Unified Modeling Language), Web. 
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