
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada Bab ini menjelaskan mengenai apa yang menjadi dasar dari penulisan. 

Permasalahan apa saja yang terjadi serta tujuan penulisannya. Berikut adalah 

penjelasan lebih lanjut.  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi komunikasi saat ini begitu cepat berkembang. Faktanya saat ini 

sebagian besar manusia membutuhkan adanya kemajuan teknologi, baik itu 

dalam bidang komunikasi atau telekomunikasi. Bahkan sekarang baik itu kaum 

bawah sampai kekalangan atas membutuhkan teknologi yang aplikatif dan 

multifungsi untuk mempermudah pekerjaan mereka dan meningkatkan 

pembangunan secara pribadi atau kelompok. Dan produk yang paling terasa 

perkembanganya sekarang adalah teknologi mobile. Mobile device ialah 

teknologi telekomunikasi yang memiliki keunggulannya yang mudah dibawa 

kemana-mana.  

Sama halnya tentang perkembangan e-commerce di Indonesia juga meningkat 

sama pesatnya. Hal itu dikarenakan teknologi sekarang yang mendukung. 

Meningkatnya kegiatan manusia untuk berbelanja dan berdagang dikalangan 

Indonesia saat ini. Contohnya banyak dari forum jual beli, sampai ke toko online 

telah ada dan marak di Indonesia. Dari berbagai macam jenis e-commerce  yang 

telah ada di Indonesia, jenis jual-beli dengan metode lelang Online jarang 

terdengar. Bahkan kurang populer dengan jenis jual-beli biasa. Berbeda jika 

dibandingkan dengan diluar Indonesia, lelang online sudah sangat ramai.  

Disini saya akan mengambil topik lelang dengan menggunakan teknologi 

mobile. Diharapkan agar masyarakat di Indonesia juga lebih terbiasa dengan 

metode lelang ini. Dengan menggunakan teknologi mobile Android yang sedang 

ramai di pasar Indonesia, akan sangat membantu agar dapat lebih dikenal oleh 

masyarakat Indonesia. 

 

 



1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang diketahui adalah bagaimana membangun 

sebuah aplikasi lelang yang dapat digunakan pengguna sebagai sarana jual beli 

modern dengan menggunakan perangkat mobile  berjenis Android. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pada aplikasi ini ada berbagai hal yang harus penulis batasi agar 

permasalahan dapat terangkum dengan jelas. Adapun batasan masalah tersebut 

sebagai berikut : 

 Media pembayaran tidak dibahas dalam tugas akhir ini. 

 Batas waktu penawaran ditentukan oleh pelelang. 

 Admin bertugas untuk mengawasi proses lelang, barang apa saja yang 

dilelang, menjawab apabila ada keluhan dari user,  melakukan tindakan 

apabila terjadi tindakan yang melanggar ketentuan. 

 Tidak membahas tentang sistem securitynya.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Untuk menjawab dari rumusan masalah, maka tujuan pengerjaan tugas akhir 

ini adalah membuat sebuah aplikasi lelang barang dengan menggunakan 

perangkat  mobile yang berjenis Android. 

 

1.5 Metodologi  

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah: 

a. Studi Literatur 

Pengumpulan informasi-informasi yang diperlukan dalam proses 

perancangan dan implementasi sistem yang akan dibangun, serta analisis 

terhadap data-data yang dibutuhkan. Mempelajari berbagai macam literatur 

tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan rumusan masalah. 

b. Perancangan 

Berisi tentang gambaran umum tentang proses berjalannya aplikasi. 

Gambaran dapat berupa arsitektur sistem, flowchart, usecase. Pada bagian 



ini dijelaskan secara urut rancangan proses aplikasi dari awal sampai akhir 

proses berjalan. 

 

c. Implementasi 

Menjelaskan tentang bagaimana proses pembuatan aplikasi serta 

penerapannya. Di dalamnya dapat berupa analisa, desain, coding, testing, 

dan dokumentasi.  

 

d. Pengujian 

Setelah aplikasi selesai akan diadakan pengujian apakah aplikasi berjalan 

dengan baik atau tidak. Pengujian dapat berupa simulasi atau praktek jika 

kondisi memungkinkan. 

 

e. Sistematika Penulisan 

Penulisan buku tugas akhir ini dibagi menjadi beberapa bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan 

Pada bab ini merupakan pengantar yang memberikan gambaran 

secara umum mengenai permasalahan-permasalahan yang 

ditemukan. Menentukan batasan masalah, tujuan, serta 

metodologinya. 

 

Bab II : Landasan Teori 

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang mendukung 

secara teknis dalam pembuatan aplikasi ini. Beberapa teori antara 

lain ialah Lelang (Auction), Android, m-commerce, web service, 

java. Dari beberapa teori tersebut harus saling berhubungan, 

sehingga dapat terfokus dan tidak lepas dari topik yang dibahas. 

 

 

 

 



Bab III : Analisa dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini menjelaskan tentang analisa dan konsep perancangan 

aplikasi, meliputi perancangan data, perancangan proses, dan 

perancangan antar-muka. Serta dengan menjabarkan.  

 Perancangan object oriented (UML diagram), atau 

mendefinisikan algoritma detail dari proses aplikasi. 

 Perancangan data (data design), mendefinisikan struktur data 

yang akan digunakan termasuk struktur file pendukung. 

 Perancangan Arsitektural (Arsitektural Design), membangun 

struktur program modular dan merepresentasikan hubungan 

antar modul. 

 Perancangan antarmuka (interface design). 

 

Bab IV : Implementasi dan Pengujian 

Bab ini berisi tentang proses implementasi aplikasi dari 

perancangan sistem yang telah dibuat pada bab III. Dapat berupa 

source code, screenshot dari aplikasi dan proses install pada 

mobile. Sedangkan Pengujiannya meliputi proses pengujian hasil 

dari aplikasi. Proses pengujian dapat berupa screenshot dari 

aplikasi dan tata cara menjalankan aplikasi secara bertahap. 

 

Bab V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang dapat berupa ringkasan 

hasil implementasi dan pengujian. Sedangkan saran, meliputi 

pendapat atau masukan-masukan yang bersifat positif dan 

membangun yang didapat dari pengujian hasil aplikasi.  

 


