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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.     Latar Belakang 

 
Peningkatan jumlah kendaraan di Indonesia sangatlah pesat, seperti yang 

terjadi pada tahun 2013 ketika populasi kendaraan di Indonesia bertambah dari 

berjumlah 94,299 unit pada tahun sebelumnya menjadi 104,211 unit, yaitu 

bertambah 11 persen dari tahun sebelumnya (Agung, 2014). Hal ini perlu 

diperhatikan karena peningkatan jumlah kendaraan otomatis akan disertai 

dengan peningkatan kebutuhan akan lahan parkir. Namun pada kenyataanya, 

beberapa daerah di Indonesia seperti Jakarta (Aldo, 2015) dan Yogyakarta 

(Switzy, 2015) masih membutuhkan lahan parkir kendaraan. Pengguna lahan 

parkir kendaraan juga mendapat kesulitan dengan kapasitas lahan parkir itu 

sendiri. Kapasitas yang tidak bertambah disertai bertambahnya jumlah 

kendaraan pribadi akan menyebabkan jumlah permintaan yang lebih besar 

daripada tempat yang tersedia. Hal ini akan menimbulkan masalah bagi 

pengguna lahan parkir, sehingga bagaimana cara mengatasinya menjadi penting 

untuk ditentukan. 

Website merupakan suatu kumpulan dari beberapa halaman web (web 

page) yang terikat dengan halaman rumah (home page) (Laudon, 2014). 

Sementara itu, Web page merupakan dokumen yang memiliki hyperlink ke 

dokumen lainnya dalam server. Website berguna agar suatu informasi dapat 

diketahui dan dikenal lebih banyak orang, serta tersedia setiap saat. 
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1.2.     Perumusan Masalah 

 
a. Bagaimana membuat notifikasi untuk website. 

b. Bagaimana menguji kecepatan alur database pada website. 

 

1.3.    Batasan Masalah 

 
a. Notifikasi yang berkerja tidak pada semua browser dan lebih baik 

dikerjakan di browser Chrome atau Mozilla dan berkerja hanya pada 

desktop. 

b. Penelitian hanya menghitung alur kecepatan database, bukan menghitung 

kecepatan pada saat query muncul. 

1.4.     Tujuan 

 
Adapun tujuan dari rekayasa website perparkiran kendaraan berbasis 

reservasi yang dilakukan penulis, adalah sebagai berikut: 

1) Meneliti teknik database apa yang lebih baik digunakan untuk reservasi 

parkir. 

2) Merekayasa website reservasi parkir yang efektif. 

1.5.     Metodologi 

 

Metode Penelitian Kepustakaan 

 

Metode ini digunakan untuk mencari literatur atau sumber pustaka yang 

berkaitan dengan perangkat lunak yang dibuat, dan membantu 

mempertegas teori-teori yang ada, serta memperoleh data yang 

sesungguhnya. 
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Metode Rekayasa Perangkat Lunak 

Tahapan dalam pembangunan perangkat lunak mengikuti tahapan-tahapan 

sebagai berikut: 

1. Analisa Kebutuhan Sistem. 

2. Perancangan Sistem. 

3. Pembuatan Sistem. 

4. Pengujian Sistem. 

1.6.     Sistematika Penulisan 

 
Laporan tugas akhir ini disusun menggunakan sistematika penulisan 

yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

 
 

BAB I        PENDAHULUAN 

 
Bab satu berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan dan batasan 

masalah, tujuan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan tugas akhir. 

 

BAB II     LANDASAN TEORI 

 
Bab kedua menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam penyusunan  tugas  

akhir. Teori-teori tersebut terdiri dari teori-teori dasar maupun rumit untuk 

pembuatan website yang diterapkan dalam tugas akhir ini. 
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BAB III    PERANCANGAN SISTEM 

 
Bab ketiga berisi tentang penjelasan mengenai perancangan website yang 

dimulai dari perancangan interface, perancangan database dan perancangan 

website  

 
BAB IV    IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 
Bab keempat berisikan penjelasan mengenai implementasi website yang telah 

dikembangkan, serta penjelasan singkat mengenai cara kerja website. 

Pengujian terdiri dari dua skenario, skenario notifikasi dan skenario slot 

dengan dua teknik yaitu teknik database murni dan teknik view 

 
BAB V     KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Bab lima ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan yang  diperoleh 

dari tugas akhir, serta saran untuk pengembangan lebih lanjut yang dilengkapi 

dengan kekuatan dan kelemahan website yang dikembangkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


