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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Sebelum membuat aplikasi penjualan dengan metode lelang first price sealed 

bid auctions tersebut ada beberapa hal yang mendasari pembuatannya yang akan 

dibahas di dalam bab ini. 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kemajuan teknologi informasi yang cepat telah menjadikan setiap usaha kecil 

atau lembaga dan perusahaan yang terlibat, termasuk tempat usaha untuk terus 

meningkatkan kemampuannya dalam mengelola data yang dimiliki dan dibutuhkan. 

Berdasarkan fakta yang diambil dari internetworldstats.com pada gambar 1.1 

khususnya wilayah asia menunjukkan bahwa pengguna teknologi internet setiap 

tahunnya semakin meningkat dan hampir 50% wilayah Asia menggunakan internet. 

 

Gambar 1.1 Pengguna Internet di Asia (internetworldstats.com) 
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 Pada gambar 1.2 di bawah ini adalah daftar negara Asia yang menggunakan 

layanan internet dan pertumbuhannya yang semakin berkembang. 

 

Gambar 1.2 Negara Pengguna Internet di Asia (internetwoldstats.com) 
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 Berdasarkan tabel di atas pertumbuhan yang sangat menonjol penggunaan 

internet pada negara Indonesia dari tahun 2000 yang hanya 2 juta jiwa menggunakan 

layanan internet sampai pada akhir tahun 2011 tumbuh berkembang mencapai 55 juta 

jiwa. Pertumbuhan pengguna internet yang sangat memasyarakat sangat 

memungkinkan dalam melakukan penjualan secara online yang dapat memberikan 

keuntungan besar  hingga menjadi populer. 

 Terdapat banyak keuntungan yang didapat dalam berbisnis online, yang 

mencakup semua bentuk bisnis yang dilakukan secara online (Sulianta, 2012). 

Berikut keuntungan utama bisnis online : 

1. Availabilitas online yang memungkinkan barang yang diperdagangkan 

diakses selama 24 jam penuh oleh calon pelanggan. 

2. Jangkauan bisnis yang luas bahkan antar negara. 

3. Transaksi aman tanpa membawa uang secara fisik. 

4. Efisiensi waktu. Pelanggan dapat dengan mudah menulusuri etalase online 

dengan cepat. 

5. Proses murah. Penghematan sumber data terutama biaya transportasi. 

6. Meningkatnya privasi. Beberapa orang malu dan takut untuk memesan barang 

tertentu, tetapi dengan toko online, pelanggan menjadi tidak terlihat di mata 

penjual. 

 

 Berdasarkan uraian di atas yang membahas mengenai memasyarakatnya 

penggunaan internet dan keuntungan dalam berjualan online terutama di Indonesia, 

maka akan diterapkannya penjualan online pada galaksigame.com. Pengalaman 

dalam melakukan transaksi dalam tawar-menawar pada salah satu situs penjualan 

online yang menerapkan sistem lelang, maka akan dicoba menerapkan juga metode 

lelang pada penjualan online di galaksigame.com. Penjualan secara online yang 

menggunakan medote lelang sudah banyak diterapkan diberbagai situs di internet, 

terutama situs-situs yang berada di luar Indonesia, tetapi di Indonesia sendiripun 
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sangat sedikit situs yang menerapkan penjualan online dengan menggunakan metode 

lelang, situs-situs yang berhasil ditemukan di Indonesia dan di luar Indonesia yaitu : 

1. Situs penjualan online yang menggunakan metode lelang dan masih aktif di 

Indonesia : 

a) www.mauapa.com 

b) www.gudangsolusi.com 

c) www.lelanghot.com 

2. Situs penjualan online yang menggunakan metode lelang dan masih aktif di 

luar Indonesia : 

a) www.ebay.com 

b) www.zeekler.com 

c) www.bidz.com 

d) www.onlineauction.com 

e) www.ebid.net 

f) www.ubid.com 

g) www.biddingforgood.com  

h) www.charitybuzz.com 

 

 Dari daftar situs yang telah disebutkan di atas, di Indonesia sangat sedikit 

terdapat penjualan online yang menerapkan metode lelang, berdasarkan hal inilah 

kesempatan untuk meningkatkan penjualan secara online dengan menerapkan metode 

lelang di Indonesia sangat besar dan mempunyai peluang yang besar juga dalam 

menarik calon pembeli atau pelanggan. Penerapan penjualan online dengan metode 

lelang pada galaksigame.com tersebut bertujuan agar dapat memahami atau 

mendalami lebih jauh lagi pengetahuan mengenai penjualan yang menggunakan 

metode lelang. Metode lelang yang akan diterapkan adalah First Price Sealed Bid 

Auctions. Dengan demikian judul yang tertulis pada tugas akhir ini adalah “Aplikasi 

Penjualan Barang Antik Pada galaksigame.com Dengan Menggunakan Metode 

Lelang First Price Sealed Bid Auctions”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah yang dapat dideskripsikan berdasarkan latar 

belakang permasalahan di atas adalah : 

1. Bagaimana pelanggan maupun penjual melakukan pendaftaran. 

2. Bagaimana cara penjual memasukkan produk lelang dan produk yang dijual 

secara langsung. 

3. Bagaimana cara pelanggan melakukan penawaran terhadap produk yang 

dilelang. 

4. Bagaimana pelanggan dapat memesan produk dan pembayarannya 

5. Bagaimana cara penjual dan pelanggan dapat mengubah data diri. 

6. Bagaimana penjual membuat laporan penjualan. 

7. Bagaimana pelanggan atau penawar mengetahui jika ada penawar lain yang 

memberikan penawaran lagi, dan bagaimana pelanggan atau penawar 

mengetahui pemenang lelang. 

8. Bagaimana penjual maupun pelanggan memberikan keluhan jika ada 

pelanggan yang tidak membayar produk yang dipesan, dan penjual yang tidak 

mengirimkan produk yang dipesan. 

 

1.3 Tujuan Pembahasan 

 Tujuan pembahasan dari rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :  

1. Menyediakan form pendaftaran yang akan diisi oleh setiap pendaftar, dan 

akan diberikan dua pilihan dalam memilih akun, yaitu akun gratis hanya untuk 

pelanggan saja dan akun premium untuk penjual. Pendaftar akan menerima 

konfirmasi yang dikirimkan ke email pendaftar. 
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2. Menyediakan form pengisian produk yang akan dijual bagi setiap anggota 

yang menjadi penjual. Pengisian produk dibagi menjadi dua yang pertama 

adalah produk yang akan dilelang, dan yang ke-dua adalah produk yang akan 

dijual secara langsung. 

3. Menyediakan form penawaran pada produk yang sedang dilelang dan 

pelanggan atau penawar dapat memasukkan nilai nominal penawaran pada 

form tersebut dan sistem akan menampilkan harga yang sudah 

diakumulasikan. 

4. Menyediakan keranjang belanja untuk menampung produk-produk yang 

dipesan oleh pelanggan, dan menyediakan form data pengiriman yang harus 

diisikan oleh pelanggan. Mengirimkan email konfirmasi pemesanan serta tata 

cara pembayaran. 

5. Menyediakan form biodata pada halaman anggota untuk anggota yang ingin 

mengubah data dirinya. Anggota hanya dapat mengubah data diri seperti nama 

lengkap, nomor telepon, password, alamat, kota, dan foto. 

6. Menyediakan tombol unduh dalam setiap pemesanan yang dapat diunduh 

sebagai laporan transaksi. 

7. Menyediakan fitur pengirim email secara automatis yang dapat mengirimkan 

email pemberitahuan harga lelang kepada setiap penawar produk tersebut, dan 

akan mengirimkan pemberitahuan pemenang lelang melalui email kepada 

penawar yang memenangkan lelang. 

8. Menyediakan fitur pesan pada halaman anggota agar setiap anggota dapat 

mengirimkan pesan berupa keluhan kepada admin melalui form pesan 

berdasarkan kategori yang telah disediakan, baik itu komplain yang mengenai 

bahwa penjual tidak mengirimkan produk yang dipesan, dan pelanggan yang 

tidak melakukan pembayaran terahadap produk yang dipesan.  
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1.4. Batasan Masalah  

 Berikut akan diuraikan beberapa batasan masalah dalam pembuatan aplikasi 

tersebut, yaitu :  

1. Aplikasi dibuat berbasis web sehingga hanya bisa diakses melalui internet. 

2. Pembayaran transaksi pemesanan masih dilakukan secara manual, yang 

artinya pelanggan melakukan transfer uang ke penjual melalui ATM 

(Automated Teller Machine).  

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan yang akan disusun dalam penyajian laporan ini 

adalah sebagai berikut 

1. BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, 

dan sistematika pembahasan mengenai perangkat lunak yang dibuat. 

2. BAB II Landasan Teori 

Bab ini memaparkan lebih lanjut tentang teori yang mendukung 

pembuatan aplikasi ini, yang berisi mengenai uraian teori tentang aplikasi 

ini serta penerapan sistem aplikasi yang akan dibuat. 

3. BAB III Analisis dan Disain 

Bab ini berisi gambaran perangkat secara keseluruhan yang meliputi 

analisis sistem yang akan diterapkan, perancangan fitur-fitur perangkat 

lunak, persyaratan antar muka eskternal, persyaratan antar muka dengan 

pengguna, antar muka perangkat keras, desain antar muka perangka lunak, 

serta pemodelan perangkat lunak. 
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4. BAB IV Pengembangan Perangkat Lunak 

Bab ini berisi implementasi dari hasil pembuatan aplikasi tersebut, serta 

desain antar muka perangkat lunak pengguna. 

5. BAB V Testing dan Evaluasi Sistem 

Bab ini berisi pembahasan mengenai rencana pengujian perangkat lunak, 

metode pengujian yang digunakan. 

6. BAB VI Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi simpulan dan saran berdasarkan hasil pengujian perangkat 

lunak serta rencana perbaikan atau pengembangan lebih lanjut terhadap 

perangkat lunak berdasarkan saran yang diberikan. 


