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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Website merupakan salah satu media yang saat ini banyak digunakan dalam 

menyampaikan informasi dan media promosi dalam membantu kelancaran kinerja 

suatu masyarakat umum dalam mengambil suatu tindakan. Dengan adanya 

website semua lapisan masyarakat dapat memperoleh informasi secara tepat dan 

cepat dengan media internet, sehingga masyarakat sangat mudah dalam menerima 

dan mengakses informasi. Website berperan penting dalam berbagai bidang 

seperti instansi pemerintah maupun swasta, rumah sakit, sekolah dan masyarakat 

umum dalam penyampaian informasi sekaligus sebagai media promosi, karena 

website memiliki jangkauan luas dan dapat diakses oleh semua masyarakat. 

(Sakdiah,2015). 

Lelang adalah membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara 

menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan 

kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. Dalam teori ekonomi, 

lelang mengacu pada beberapa mekanisme atau peraturan perdagangan dari pasar 

modal. 

Lelang kendaraan bermotor yang ada saat ini masih mengacu kepada cara 

konvensional yaitu dengan menghadiri suatu event lelang di daerah atau tempat 

tertentu yang telah di tentukan sehingga terkadang membutuhkan waktu yang 
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lama jika jarak tempuhnya terlalu jauh, selain itu informasi terkait produk yang 

dilelang baru diketahui ketika para customer dating ke event tersebut. 

Salah satu cara yang harus dilakukan dalam meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas lelang kendaraan bermotor dengan cara terus-menerus yang tidak 

dibangun pada fungsi pemasaran secara konvensional. Salah satu nya dengan 

menggunakan sistem berbasis online. Berdasarkan latar belakang diatas, maka 

dibuat penelitian dengan judul ”Sistem Informasi Lelang Kendaraan Bermotor 

Berbasis Web.” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan menjadi dasar penulisan adalah: 

1. Bagaimana membangun sistem lelang yang dapat dipercaya oleh 

customer? 

2. Bagaimana membangun sistem informasi lelang kendaraan 

bermotor berbasis web? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini  

adalah: 

1. Merancang dan membangun sistem informasi lelang kendaraan 

bermotor yang kinerjanya lebih baik dari sistem yang terdahulu. 
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2. Membangun sistem informasi lelang kendaraan berbasis web yang 

dapat dipercaya oleh customer. 

3. Membangun sistem lelang yang dapat mempermudah dalam proses 

transaksi lelang kendaraan bermotor. 

1.4. Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak terlalu meluas dan menyimpang maka dalam 

penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut: 

1. Peneliti hanya membahas tentang lelang kendaraan bermotor. 

2. Membangun sistem informasi lelang kendaraan bermotor berbasis web 

yang dapat mendukung kegiatan pemasaran serta penjualan. 

3. Peneliti hanya membahas sampai pada proses pemenang lelang kendaraan 

bermotor. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Membantu memberikan infromasi mengenai jenis kendaraan, kepada 

masayarakat umum. 

2. Membantu dalam mengembangkan sarana dan layanan promosi yang 

konvensional dengan layanan yang dapat meningkatkan laba perusahaan 

melalui internet 

 

 


