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BAB I  

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan berisikan informasi beserta alasan dilakukannya 

penelitian. Selain itu akan dijelaskan permasalahan yang diangkat pada penelitian, 

tujuan penelitian, batasan penelitian dan bagaimana penelitian dilakukan. 

1.1 Latar Belakang 

Tukar menukar barang atau sering disebut barter merupakan kegiatan 

untuk menukar barang yang dimiliki dengan barang yang diinginkan. Ketika 

masing – masing pihak saling setuju untuk menukar barang miliknya, mereka 

akan saling bertemu dan bertukar barang. Kegiatan barter ini merupakan salah 

satu metode transaksi yang dahulu digunakan sebelum ditemukannya uang 

(Nurak, 2016). 

Banyak manfaat yang bisa didapat dengan menggunakan transaksi 

tukar menukar. Terutama sebagai media alternatif pengganti uang. Tukar 

menukar/barter juga dipercaya dapat menumbuhkan interaksi sosial. Selain itu 

dengan tukar menukar/barter, sebagian orang beranggapan bisa mendapatkan 

barang yang bernilai lebih tinggi dari barang yang diberikan. 

Setelah ditemukannya uang, alat bantu untuk melakukan transaksi yang 

lebih mudah dibawa dan lebih flexibel sebagai alat tukar, banyak masyarakat 

lebih memilih menggunakan uang daripada kegiatan barter untuk melakukan 

transaksi. Hal ini dikarenakan masyarakat sering kesulitan dan tidak ingin repot 

untuk mencari barang yang diinginkan dan sesuai dengan lawan barter (Ayal, 

2013). 
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Walaupun begitu, saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang 

aktif/antusias untuk melakukan transaksi barter. Dengan memanfaatkan 

perkembangan teknologi saat ini, para peminat barter menggunakan sosial 

media sebagai media untuk mempromosikan barang barterannya seperti di 

forum Kaskus, Facebook group, web-blog dan di komunitas jual beli barang 

lainnya. Untuk barang yang di barter-kan, biasanya berupa barang – barang hobi 

seperti: papan permainan/board game, permainan kartu di Trading Card Game, 

pajangan seperti Action Figure, peliharaan burung hias, dsb. Selain itu, ada juga 

barang yang ingin dibarter karena sudah bosan digunakan oleh penggunanya 

seperti : buku, alat musik, kaset film, kaset game dan bahkan handphone. 

Kegiatan barter yang dilakukan di sosial media/komunitas dilakukan 

secara bebas tanpa adanya perantara dalam bertransaksi. Admin yang memiliki 

wewenang pada grup/komunitas hanya bisa membuat peraturan untuk di taati 

oleh para member agar aktivitas yang ada di komunitas/group dapat berjalan 

dengan baik. Apabila ada member yang tidak mengikuti peraturan akan 

mendapatkan sanksi dari admin. Tetapi karena kegiatan transaksi yang ada di 

komunitas dilakukan antara 2 pihak tanpa ada perantara/pengawasan dari 

admin, dapat memacu terjadinya penipuan apabila pengguna yang bertransaksi 

memiliki lokasi yang berjauhan sehingga bertemu secara langsung sulit untuk 

dilakukan. 

Aplikasi yang dibuat ini ditujukan untuk menampung market yang ada 

sehingga memudahkan para pengguna untuk mencari barang yang ingin di 

barter dan membantu para pengguna untuk saling terhubung secara online 
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sehingga bisa berkomunikasi. Aplikasi juga berperan sebagai jembatan 

pengguna untuk melakukan transaksi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah bagaimana merancang 

dan membangun aplikasi untuk melakukan tukar menukar barang berbasis 

mobile? 

1.3 Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah untuk membuat sebuah 

aplikasi yang dapat membantu pengguna melakukan sistem barter melalui 

perangkat mobile dengan sistem operasi Android yang mereka gunakan. 

1.4 Manfaat Penulisan Tugas Akhir 

Pada tugas akhir ini, terdapat manfaat – manfaat yang dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1.   Bagi pengguna 

- Membantu untuk memanfaatkan barang yang pengguna sudah 

tidak gunakan, untuk ditukar dengan barang yang diinginkan 

- Dapat mencari barang yang ingin di barter dengan mudah dan 

praktis 

- Dapat melakukan transaksi barter tanpa masalah jarak karena 

melalui aplikasi 

- Memudahkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lawan barter. 

2.   Bagi peneliti 
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Membantu peneliti untuk dapat lebih memahami proses pembuatan 

aplikasi pada perangkat mobile dengan sistem operasi Android. 

1.5 Ruang Lingkup 

Berikut adalah ruang lingkup yang ada dalam penelitian ini:  

- Rancang bangun aplikasi ini ditujukan untuk orang – orang yang 

ingin menukarkan barang miliknya dengan barang orang lain tanpa 

menggunakan uang 

- Penelitian dilakukan di wilayah kota Surabaya 

- Aplikasi dibuat untuk perangkat mobile yang menggunakan sistem 

operasi Android 

- Aplikasi dibangun dengan menggunakan Android Studio. 

1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

Untuk metodologi pelaksanaan tugas akhir ini, peneliti akan 

menggunakan Software Development Life Cycle (SDLC) dengan model 

Reverse Waterfall. Model Reverse Waterfall memiliki tahapan - tahapan 

pengerjaan sebagai berikut: 

 Perencanaan Sistem 

o Melakukan studi pembuatan aplikasi untuk perangkat mobile 

dengan menggunakan Android Studio 

o Melakukan studi mengenai server untuk aplikasi dengan 

menggunakan Firebase 

o Melakukan wawancara mengenai kebutuhan aplikasi terhadap 3 

atau lebih anggota di komunitas barter. Jumlah responden akan 
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bertambah apabila data yang dibutuhkan masih belum lengkap. 

Tujuan wawancara ini untuk mengetahui sistem yang akan dibuat. 

 Analisis Sistem 

o Peneliti akan mengumpulkan setiap data yang diperlukan dan akan 

dianalisa sesuai dengan kebutuhan sistem. 

 Desain Sistem 

o Dari hasil analisis di tahap sebelumnya, peneliti akan merancang 

sistem sesuai dengan kebutuhan. Perancangan sistem untuk aplikasi 

ini nantinya akan menggunakan arsitektur client-server, dimana 

peran client menggunakan smartphone dengan sistem operasi 

Android dan peran server menggunakan Firebase. 

 Implementasi 

o Sistem akan diimplementasikan pada tahap ini berdasarkan desain 

sistem dari tahap sebelumnya. 

 Uji coba Sistem 

o Sistem aplikasi yang telah dibuat pada tahap sebelumnya akan diuji 

coba untuk dilihat apakah sistem sudah berjalan dengan lancar dan 

sesuai atau belum. Pengujian akan dilakukan pada kurang lebih 30 

pengguna yang memiliki minat untuk melakukan tukar menukar 

barang. 

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Dalam sistematika penulisan tugas akhir ini, peneliti membagi 

menjadi 6 bagian utama. Bagian - bagian ini dapat diliat sebagai berikut: 



 

6 
 

BAB 1 : Pendahuluan 

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian tugas akhir, manfaat penulisan tugas akhir, ruang lingkup, 

metodologi penulisan tugas akhir, sistematika penulisan tugas akhir dan 

gambaran sistem dari aplikasi yang di rancang ini. 

BAB 2 : Landasan Teori 

Bab ini menjelaskan mengenai teori apa saja yang peneliti 

gunakan untuk mendasari penelitian pada tugas akhir ini. 

BAB 3 : Analisa dan Design 

Bab ini menjelaskan mengenai analisa dan solusi dari 

permasalahan yang di angkat. Pada bab ini juga menjelaskan mengenai 

rancangan tampilan aplikasi dan sistem dari aplikasi yang dibuat. 

BAB 4 : Implementasi 

Bab ini menjelaskan mengenai implementasi dari aplikasi 

setelah melalui analisa dan perancangan dari bab sebelumnya. 

BAB 5 : Hasil Pengujian 

Bab ini menjelaskan mengenai hasil pengujian aplikasi yang 

telah diuji oleh pengguna. 

BAB 6 : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari peneliti mengenai 

hasil penelitian, analisa dan uji coba yang dilakukan. 

 


