
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi internet dalam sistem informasi dan transaksi penjualan barang 

ataupun penyedia jasa berbasis online saat ini sedang marak di indonesia. Secara 

kualitas konsumen dapat lebih mudah dalam mengakses informasi dan mencari 

kebutuhan serta melakukan transaksi jual beli.

Pesatnya perdagangan kendaraan di indonesia dapat memberikan peluang 

bisnis yang menjanjikan bagi pengusaha menengah yang bergerak di bidang jual 

beli  kendaraan  bekas,  baik  kendaraan  motor  ataupun  mobil.  Membangun 

pelayanan internet dengan memberikan informasi secara detail serta kemudahan 

akses dimana dan kapan saja merupakan solusi yang ideal dalam mengembangkan 

suatu usaha. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem penjualan yang berbasis web 

service sebagai  wadah  informasi  berserta  sistem  pendukung  keputusan  yang 

berfungsi  sebagai  sistem  pencarian dengan  memberikan  kriteria-kriteria 

kendaraan yang dibutuhkan oleh konsumen. Pada tugas akhir ini akan dilakukan 

perancangan  sistem  informasi  berbasis  web service dengan  judul  “Aplikasi 

Pencarian  dan  Pembelian  Mobil  Bekas  Berbasis  Web  Service Menggunakan 

Metode Pemilihan Topsis Analisis”.

Web service menjadi sangat populer di  enterprise  karena kemampuannya 

dalam mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang berbeda platform. Sebagian besar 

orang berpikir bahwa website atau homepage yang dibuat dan dimiliki oleh suatu 

pihak itulah yang dimaksud dengan aplikasi berbasis web. 

Bertolak  dari  adanya  teknologi  web service yang  memungkinkan 

perpaduan  fungsi-fungsi  dalam  membangun  sebuah  program  aplikasi  tanpa 

bergantung  lagi  pada  sistem  operasi  maupun  bahasa  pemrograman  yang 

digunakan,  maka  diambil  topik  pembahasan  mengenai  web service dan 

mengimplementasikannya  untuk  membangun  service  yang  akan  memberikan 

rekomendasi  mengenai  pembelian  mobil  serta  merancang  sistem  pengambil 

keputusan yang menggunakan metode  topsis analisis sebagai  searching system. 

Service  tersebut  dikembangkan  dengan  tujuan  untuk  melihat  bagaimana  web 
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service dapat  mengakomodasi  atau  dimanfaatkan  dalam  membangun  sebuah 

program aplikasi, memperlihatkan integrasi antar web service.

Metodologi  yang  digunakan  dalam menyelesaikan  penelitian  ini  adalah 

dokumentasi  data,  studi  pustaka,  desain  sistem  dan  programming  untuk 

mengimplementasikan sistem yang telah dirancang.

Dengan  demikian  diharapkan  pemanfaatan  teknologi  informasi,  dapat 

memberikan pelayanan dan referensi kepada konsumen dalam pemilihan mobil 

bekas sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah 

pada tugas akhir ini adalah :

1. Bagaimana  merancang  aplikasi  berbasis  web service dengan 

mengintegrasikan  input  database web utama dengan web pendukung, 

sehingga diperoleh output yang sesuai dengan pilihan kriteria user?

2. Bagaimana kinerja metode  topsis analisis dalam aplikasi berbasis  web 

service sehingga diperoleh suatu sistem simulasi pencarian mobil bekas 

yang baik dan optimal?

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Untuk  membangun  aplikasi  web  service yang  berfungsi sebagai 

penyedia data yang nantinya didapatkan output data yang sesuai dengan 

pilihan kriteria user.

2. Untuk menerapkan metode pemilihan  topsis  analisis sebagai  decision  

support systems untuk memudahkan user dalam pencarian mobil bekas.

1.4 Batasan Masalah

Permasalahan ini dibatasi pada:

1. Dalam perancangannya, web service hanya berada di localhost saja.

2. Jumlah  web  yang  digunakan  dalam  proses  perancangan  web service 

sebanyak  tiga buah, web pertama sebagai  interface dari input data dan 

web kedua dan ketiga sebagai web penyedia data yang nantinya akan 

dipanggil melalui web pertama.
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3. Sistem pencarian menggunakan metode topsis analisis.

4. Nilai kriteria  dan  variabel  pada  sistem  pencarian  topsis  analisis 

menggunakan skala 5 point.

1.5 Metodologi

Metodologi  penyelesaian  masalah  yang  akan  dilakukan  dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini adalah :

1.5.1 Studi literature

Bertujuan  untuk  mempelajari  teori-teori  dan  mendapatkan 

informasi  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang 

diambil  melalui  buku-buku  dan  literatur  yang  dibutuhkan 

dalam  tugas  akhir  ini.  Terutama  kajian  web service dan 

topsis  analisis,  bagaimana  menerapkan topsis  analisis ke 

dalam  aplikasi  berbasis  web  service dan  bagaimana  cara 

kerja dari topsis analisis.

1.5.2 Pengumpulan data

Pengumpulan  data  yang dilakukan untuk  mendukung  pembuatan 

sistem adalah pengumpulan database gambar untuk masing-masing image 

serta keterangan mobil bekas sebagai output data.

1.5.3 Perancangan dan Implementasi

Implementasi  sistem pencarian mobil  bekas berupa aplikasi  yang 

menerapkan  metode  topsis  analisis  untuk  sebagai  simulasi  sistem 

pendukung keputusan dan membangun tiga sistem informasi  yang akan 

saling  terintegrasi  melalui  web  service.  Sistem  ini  dibuat  dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika  pembahsan  dalam  proyek  akhir  yang  berjudul  Aplikasi 

pencarian dan pembelian mobil bekas berbasis web service dengan menggunakan 

metode pemilihan Topsis Analisis adalah sebagai berikut:
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BAB I Pendahuluan

Berisi  penjelasan mengenai  latar  belakang,  rumusan masalah,  tujuan, 

batasan masalah, metodologi, sistematika pembahasan yang digunakan 

untuk menyusun laporan tugas akhir.

BAB II Dasar Teori

Membahas teori-teori yang mendukung dalam pembuatan aplikasi.

BAB III Perancangan  Sistem dan Implementasi

Membahas secara lengkap tentang perencanaan dan pembuatan sistem 

yang  akan  dibangun  seperti  algoritma  pemrograman,  arsitektur 

perancangan sistem yang akan dibangun, serta tampilan-tampilan yang 

digunakan pada proyek akhir ini.

BAB IV Implentasi dan pengujian

Membahas  tentang pengujian dari  sistem yang telah dibuat  dan hasil 

dari pengujian yang telah dilakukan beserta analisanya.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Berisi kesimpulan dan saran yang didapatkan selama pelaksanaan tugas 

akhir.
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