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ABSTRACT 

WEB-BASED CONTINUOUS DOUBLE AUCTION  

 

By 

 

Feri Krisnanto 

 

Electronic auction (E-Auction) is one way to simplify economic transactions 

between seller and buyer. With electronic auctions, administrative costs can be 

reduced so participants can increase. Electronic auctions have many types, each 

type of auction has different purposes and procedures. In a auction, price is 

determined by the bidding position of demand and supply. For the more the quantity 

of demands and supplies is determined by the type of auction used, such as: one 

buyer-one seller, one seller-many buyers (forward auction), many buyers-one seller 

(reverse auction ), and many buyers and sellers (double auction). 

Countinuous Double Auction (CDA) is one method that allows the occurrence of 

fairness price with the result that buyers get the cheapest price and the seller get a 

highest price. This study aims to create and simulate the trading of market 

commodities on E-Auction system with web-based (CDA) method. The simulations 

were performed using normal random data. If the simulation applies profit-selling 

strategy, there will increase the price higher then the random simulation. 

Keywords: Computer Simulation, Continuous Double Auction, Information 
System, E-auction Market Commodities, Perfect Competition Market.  



 
 

 

 
 

 

 

 

 

ABSTRAK 

CONTINUOUS DOUBLE AUCTION BERBASIS WEB 

 

Oleh 

 

Feri Krisnanto 

 

Lelang elektronik (E-Lelang) adalah salah satu cara mempermudah terjadinya 

transaksi ekonomi antara penjual dan pembeli. Dengan lelang elektronik, biaya 

administrasi bisa dikurangi dan partisipan bisa menjadi lebih banyak. Lelang 

elektronik memiliki banyak tipe, setiap tipe lelang memiliki tujuan dan prosedur 

yang berbeda. Dalam lelang, harga ditentukan oleh posisi permintaan dan 

penawaran. Sedangkan jumlah permintaan dan penawaran ditentukan oleh jenis 

lelang yang digunakan seperti: tipe satu penjual satu pembeli (one buyer-one 

seller), satu penjual banyak pembeli (forward auction), banyak penjual satu 

pembeli (reverse auction), dan banyak penjual banyak pembeli (double auction).  

Countinuous Double Auction (CDA) merupakan salah satu metode yang 

memungkinkan terjadinya harga yang adil sehingga pembeli mendapatkan harga 

termurah dan penjual mendapatkan harga tertinggi. Penelitian ini bertujuan untuk 

membuat dan melakukan simulasi perdagangan komoditas pasar pada sistem E-

Lelang dengan metode (CDA) berbasis web. Simulasi yang dilakukan 

menggunakan data random normal. Apabila simulasi menerapkan strategi jual 

untung maka terjadi kenaikan harga yang tinggi dibandingkan dengan simulasi 

random. 

Kata Kunci: Simulasi Komputer, Continuous Double Auction, Sistem Informasi, 
E-lelang Komoditas Pasar, Pesaingan Pasar Sempurna.  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Lelang elektronik (E-Lelang) adalah salah satu cara mempermudah terjadinya 

transaksi ekonomi antara penjual dan pembeli. Dengan lelang elektronik biaya 

administrasi bisa dikurangi dan partisipan bisa menjadi lebih banyak. Lelang 

elektronik memiliki banyak tipe, setiap tipe lelang memiliki tujuan dan prosedur 

yang berbeda. Lelang satu penjual dan satu pembeli (one buyer-one seller) 

merupakan suatu bentuk lelang yang biasanya terjadi pada lingkungan business to 

business (B2B). Dalam lelang ini harga ditentukan oleh posisi tawar, permintaan 

dan penawaran, dan faktor lingkungan dalam suatu bisnis, yaitu: tipe satu penjual 

satu pembeli (one buyer-one seller), satu penjual banyak pembeli (forward 

auction), banyak penjual satu pembeli (reverse auction), dan banyak penjual 

banyak pembeli (double auction) (Turban et al., 2018). 

Forward auction adalah bentuk lelang yang digunakan oleh penjual untuk menjual 

barang mereka ke banyak pembeli yang berminat. Pembeli pada sistem lelang ini 

akan saling tawar-menawar hingga dimenangkan oleh penawar tertinggi yang 

memenangkan lelang tersebut. Forward Auction bertujuan untuk likuidasi dan 

efisiensi pasar.  
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Reverse Auction adalah lelang yang dilakukan dengan cara berlawanan dengan 

mencari harga penawaran yang serendah-rendahnya. Berbeda dengan sistem lelang 

pada umumnya, dimana Reverse Auction ini setiap peserta lelang saling 

berkompetisi menurunkan harga sedikit demi sedikit, dan penjual yang memberikan 

penawaran terendah yang menjadi pemenang lelang tersebut. Reverse auction 

biasanya digunakan oleh pemerintah atau perusahaan besar, hal ini bertujuan untuk 

memberikan transparansi.  

Double Auction digunakan dalam pasar saham maupun pasar komoditas berjangka 

karena memiliki kemampuan untuk mencocokkan pembeli dan penjual secara 

otomatis (Cheng, et al. 2016). Continuous Double Auction merupakan salah satu 

metode Double Auction yang memiliki keunggulan bisa menentukan pemenang 

lelang secara otomatis dan terus menerus. Continuous Double Auction akan 

menjamin fairness dalam sebuah pasar.  Lelang jenis ini dipakai di pasar saham 

serta pasar komoditas. Dengan lelang seperti ini, maka lelang bisa dilakukan dengan 

lebih cepat dan lebih mudah (Trevathan and Read, 2007). 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem lelang elektronik berbasis web. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Continuous 

Double Action (CDA). CDA memungkinkan sebuah pasar lelang dipasok oleh 

banyak penjual dan ditawar oleh banyak pembeli. Double Auction akan mencari 

harga ekuilibrium atau harga keseimbangan yang terbentuk dari kurva permintaan 

dan penawaran. Sehingga didapat harga yang adil bagi kedua belah pihak. Harga 

ini akan menjadi harga pasar dari transaksi ekonomi dalam suatu periode tertentu 

(Abrori, 2017). 
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1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian adalah bagaimana membangun 

sebuah sistem lelang dengan menggunakan metode Continuous Double Auction 

(CDA) sehingga pembeli mendapatkan harga yang murah dan penjual mendapatkan 

harga yang tinggi (fairness) ? 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu. 

1. Sistem yang dikembangkan mengikuti Indonesia Stock Exchange (IDX) 

dalam hal proses transaksinya. 

2. Sistem yang dibuat hanya berupa engine untuk transaksi. 

3. Sistem dijalankan dengan melakukan simulasi dengan data random normal. 

1.4. Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat aplikasi lelang yang dapat  harga yang 

adil (fairness) dalam bertransaksi. Perancangan sistem lelang dibuat dengan 

menggunakan metode Continuous Double Auction, diharapkan pembeli 

mendapatkan harga yang murah dan penjual mendapatkan harga yang tinggi. 

1.5. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini yaitu. 

1. Dapat membuat sistem auction untuk komoditas pasar. 

2. Memberikan kanal alternatif dalam melakukan penjualan. 
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3. Dapat membantu melakukan simulasi pasar dengan menerapkan aturan dan 

strategi transaksi tertentu. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Setiap bentuk lelang memiliki sistem dan fokus masalah yang berbeda. 

Pengembangan sistem Forward Auction berfokus kepada penyelesaian fluktuasi 

harga dengan memperluas jaringan pelaku pasar secara online. Justifikasinya 

adalah semakin banyak permintaan dan penawaran, maka harga semakin stabil. 

Karena pada kenyataannya, beberapa penjual dan pembeli menguasai suatu pasar 

induk.  

Pengembangan sistem lelang Continuous Double Auction berfokus kepada 

mekanisme pencocokan penjual dan pembeli secara otomatis dalam suatu lelang 

online. Continuous Double Auction merupakan sebuah bentuk lelang yang secara 

khusus hanya bisa digunakan dalam lelang elektronik. Alasannya adalah para 

pelaku pasar harus menjual atau membeli sesuai dengan jumlah permintaan dan 

penawaran. Dengan begitu harga dalam suatu pasar tidak akan mengalami fluktuasi. 

Dengan perbedaan tersebut maka aplikasi arsitektur Forward Auction berbeda 

dengan double auction (Abrori, 2017). 

2.2. Definisi Auction 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Lelang adalah penjualan 

dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh 

pejabat lelang. Menurut Efraim (2010) lelang adalah sebuah mekanisme pasar 
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dimana para penjual menempatkan sebuah barang yang akan ditawar oleh para 

pembeli (forward auction) atau para pembeli menawarkan proposal untuk suatu 

barang yang akan diseleksi oleh para penjual. Lelang mempunyai karakteristik 

harga yang dinamis dan kompetitif. Lelang digunakan sejak lama untuk menjual 

suatu barang atau jasa yang tidak efektif jika dipasarkan di pasar umum (Turban et 

al., 2018).  

Dalam perkembangannya lelang dilakukan secara elektronik. Dengan adanya lelang 

elektronik dan perkembangan infrastruktur teknologi informasi, maka muncul 

berbagai macam metode lelang elektronik. Salah satu metode lelang yang muncul 

adalah Double Auction (lelang dua arah/Lelang ganda).  

Lelang ini penjual dan pembeli melakukan proses lelang secara bersamaan untuk 

setiap barang yang sama. Double Auction adalah mekanisme untuk mencocokkan 

para pembeli dan para penjual suatu barang dan menentukan berapa harga yang 

akan dilaksanakan lelang. Sehingga harga suatu barang memiliki keseimbangan. 

Tidak seperti lelang pada umumnya, Lelang dua arah memiliki banyak variasi salah 

satu variasi yang saat ini diminati untuk lelang elektronik adalah Continuous 

Double Auction.  Continuous Double Auction merupakan lelang yang akan terus 

mencocokkan transaksi. Hal ini menjadikan proses lelang dan penentuan pemenang 

lebih sulit. Dengan Continuous Double Auction suatu transaksi akan terus 

mencocokkan harga yang ditawarkan oleh pembeli dan harga yang diinginkan oleh 

penjual. Proses melakukan suatu lelang dikenal beberapa istilah-stilah penting yang 

sering digunakan. Beberapa istilah yang sering digunkan dalam proses lelang 

seperti berikut (Jordan and Wellman, 2010). 
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a. Definisi Bidding 

Bidding adalah suatu proses penawaran untuk menetapkan harga oleh 

individu atau bisnis untuk suatu produk atau layanan sesuatu. Bidding dapat 

dilakukan oleh Auctioner atau Bidder pada suatu produk dan layanan 

tertentu berdasarkan konteks yang sesuai. Dalam konteks lelang harga uang 

ditawarkan oleh bisnis maupun individu disebut tawaran (Jordan and 

Wellman, 2010).  

b. Definis Market Order (M.O) 

Permintaan atau order langsung oleh klien kepada penyedia lelang untuk 

melakukan pembelian atau penjualan pada harga pasar. Market order adalah 

sebuah order untuk membeli atau menjual dengan harga pasar saat itu. Jika 

ingin membeli dengan harga pasti ini, buyer akan meng-klik buy (beli) dan 

platform perdagangan dengan cepat akan melakukan order pembelian 

dengan harga pasti tersebut (Abramova et al., 2014). 

c. Definisi Auctioner 

Seseorang yang melakukan kegiatan lelang, dengan menjual produk yang 

ada. Auctioneer juga menentukan harga produk yang akan di jual sesuai 

keinginan atau bisa menyesuaikan dengan harga pasar (Ruijgrok, 2012). 

d. Definisi Bidder 

Seseorang yang melakukan kegiatan lelang, dengan membeli produk yang 

ada. Bidder membeli produk dengan menawarkan harga suatu produk yang 

akan di beli yang nantinya akan di pasangkan dengan Auctioner (Ruijgrok, 

2012). 
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e. Definisi Tick Price 

Tick price atau biasa disebut fraksi harga. Tick Price adalah batasan 

perubahan atau kelipatan harga yang diperbolehkan dalam melakukan 

transaksi lelang (Plott et al., 2018). 

f. Definisi Ekuilibrium 

Ekuilibrium atau harga keseimbangan atau harga pasar, adalah harga yang 

terbentuk pada titik pertemuan kurva penawaran (demand) dan kurva 

permintaan (supply). Terbentuknya harga dan kunatitas keseimbangan di 

pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli dan penjual dimana 

kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya (Sun et al., 

2010).  

Gambar 2.1 Kurva Permintaan (supply) dan Penawaran (Demend). 

Jika keseimbangan ini telah tercapai, biasanya titik keseimbangan ini akan 

bertahan lama dan menjadi patokan pihak penjual dan pembeli dalam 

menentukan harga. 
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2.3. Continuous Double Auction (CDA) 

Dalam pelelangan dua arah yang terus-menerus (berkelanjutan) sering disebut 

Continuous Double Auction (lelang ganda berkelanjutan). Pembeli dan penjual 

tunduk pada otoritas pusat yang menawarkan untuk berdagang ke sejumlah unit 

barang dengan harga tertentu. Otoritas pusat menerima penawaran yang yang 

diajukan, mencocokan penawaran untuk dibeli dan dijual berdasarkan beberapa 

peraturan sederhana. Continuous Double Auction ini berarti bahwa pembeli dan 

penjual mengajukan penawaran dengan harga tertentu, dan secara terus menerus, 

berarti demand dan supply diizinkan setiap saat selama periode perdagangan. 

Continuous Double Auction adalah mekanisme pertukaran keuangan, dimana 

barang dan uang diperdagangkan. Terdapat banyak upaya yang dilakukan dalam 

penelitian untuk menemukan strategi optimal dalam mengajukan penawaran untuk 

CDA, atau setidaknya penelitan yang bertujuan mengembangkan strategi optimal 

untuk mendapatakan perhatian orang dalam sebuah literatur ilmiah. Rancangan 

strategi penawaran yang optimal tetap menjadi suatu hal masalah yang terbuka. 

Rancangan strategi penawaran yang optimal tetap menjadi suatu hal masalah yang 

terbuka. Kompleksitas analitis mekanisme CDA menggambarkan bahwa strategi 

optimal dalam CDA mungkin tidak akan pernah diketahui, karena banyak periset 

yang telah merancang strategi penawaran otomatis dan mengevaluasinya terhadap 

strategi lain untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana cara terbaik tawar-

menawar dalam CDA. Kompetisi perdagangan telah menjadi salah satu metode 

evaluasi. Metode yang lebih ketat akan mengevaluasi strategi penawaran otomatis 

setelah melalui simulasi dan evaluasi ekstensif dengan konsep teori seperti sebuah 

permainan (Trevathan and Read, 2007). 
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Gambar 2.2 Kurva Proses Continuous Double Auction 

2.4. Automated Bidding Strategic 

Pada saat yang sama, tidak ada jawaban logis mengenai pertanyaan tentang 

bagaimana menerapkan secara optimal terhadap keputusan penawaran, periset 

dapat merancang strategi yang disusun berdasarkan strategi yang mungkin mereka 

lakukan terhadap strategi lain, kemudian menguji secara empiris strategi tersebut 

melalui simulasi. Beberapa strategi untuk penawaran secara otomatis dalam CDA 

telah diusulkan sebelumnya. 

a. Strategi Zero Intelligence (ZI) 

Strategi Zero Intelligence (ZI) adalah yang paling sederhana dari semuanya, 

mengajukan tawaran / bertanya secara acak. ZI tampil dengan sangat baik 

mengingat beroperasi tanpa menggunakan informasi status pasar terkini 

atau historis (Cliff and Bruten, 1997). 
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b. Zero Intelligence, Beat The Quote 

Pengembangan sederhana dari strategi ZI dimana setiap penawaran dibatasi 

untuk memperbaiki penawaran yang beredar saat ini oleh agen lain dari 

peran yang sama pembeli atau penjual (Cliff and Bruten, 1997). 

c. Zero Intelligence Plus 

Strategi ini pada awalnya secara acak, sebagai strategi ZI, namun 

mempercayai bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memahami 

peraturan perundang-undangan yang ada di mana masing-masing 

berpendapat bahwa hal tersebut akan memaksimalkan hasilnya 

(Vytelingum et al., 2008).  

d. Risk-Based (RB) 

Startegi yang mempertahankan dan menyesuaikan margin keuntungan yang 

diharapkan akan memaksimalkan hasil misinya, sama seperti strategi ZIP, 

yang bergantung pada sejarah penawaran dan transaksi selama periode 

perdagangan (Vytelingum et al., 2008). 

e. Strategi Gjerstad dan Dickhaut (GD) 

Strategi ini menggunakan fungsi heuristik yang menghitung kemungkinan 

transaksi dengan harga penawaran agar dapat mengoptimalkan transaksi. 

Hal ini sebenarnya adalah penghargaan total selama periode perdagangan 

dimana strategi harus dioptimalkan. Mengatasi masalah ini, dikembangkan 

GDX dari strategi GD dimana agen mengajukan tawaran untuk 

memaksimalkan reward yang diharapkan dalam periode perdagangan (Hill, 

2012). 
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2.5. Waterfall model 

Waterfall model merupakan proses desain pengembangan aplikasi secara logis, 

yang proses-prosenya mengalir kebawah menyerupai air terjun. Nama model ini 

sebenarnya adalah Linear Sequential Model. Model ini sering disebut dengan 

classic life cycle. Waterfall model pertama kali diusulkan oleh Winston W. Royce 

pada tahun 1970. Waterfall model digunakan karena memiliki kelebihan dalam segi 

pengunaan model, dan kebutuhan sumber daya yang minim dalam 

implementasinya. Setiap tahapan pada model ini akan dilakukan setelah tahapan 

sebelumnya selesai, sehingga keluaran dari satu tahapan akan menjadi masukkan 

untuk tahapan berikutnya (Bassil, 2012). Aliran proses waterfall model ditunjukkan 

pada Gambar 2.3. berikut. 

 

Gambar 2.3 Diagram Alir Waterfall model 
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Penjelasan mengenai proses dalam waterfall model sebagai berikut :  

1. Tahap Requirment Analysis 

Tahap ini merupakan tahap penggalian kebutuhan semua kebutuhan yang 

mungkin dari sistem yang akan dikembangkan digali dalam fase ini dan 

didokumentasikan dalam spesifikasi kebutuhan.   

2. Tahap Design 

Tahap ini merupakan tahap desain spesifikasi kebutuhan dari tahap 

penggalian kebutuhan dipelajari dalam fase ini dan desain sistem disiapkan. 

Desain Sistem membantu dalam menentukan perangkat keras dan 

kebutuhan sistem dan juga membantu dalam mendefinisikan arsitektur 

sistem secara keseluruhan. 

3. Tahap Development 

Tahap ini merupakan tahap implementasi dengan masukan dari tahap desain 

sistem, sistem pertama-tama dikembangkan dalam program kecil yang 

disebut unit, yang terintegrasi dalam tahap berikutnya. Setiap unit 

dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut sebagai unit 

testing.  

4. Tahap Testing 

Pengujian Semua unit yang dikembangkan dalam tahap implementasi 

diintegrasikan ke dalam sistem setelah pengujian setiap unit. Pasca integrasi 

seluruh sistem diuji untuk setiap kesalahan dan kegagalan. Penyebaran 
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Setelah pengujian fungsional dan non-fungsional dilakukan, sistem 

diterapkan ke dalam lingkungan klien atau dilepas ke pasaran. 

5. Tahap Maintenance 

Pemeliharaan Apabila ada beberapa masalah yang muncul di lingkungan 

klien, dilakukan perbaikan dengan menyebarkan patch. Patch juga 

digunakan untuk meningkatkan kualitas produk. Pemeliharaan dilakukan 

untuk memberikan perubahan sistem di lingkungan pelanggan. 

2.6. Unified Modelling Language (UML) 

Unified Modelling Language (UML) adalah keluarga notasi grafis yang membantu 

pendeskripsian dan desain perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun 

menggunakan pemograman berorientasi objek. Unified Modeling language 

merupakan alat bantu, bahasa pemodelan yang dapat digunakan untuk rancang 

bangun berorientasi objek. UML dapat digunakan untuk spesifikasi, visualisasi dan 

dokumentasi sistem pada fase pengembangan. Walaupun banyak alat bantu 

pemodelan berorientasi objek lain, UML dapat dikatakan merupakan alat bantu 

standar dalam bahasa pemodelan. Hal ini terbukti dengan diterimanya UML sebagai 

standar oleh Object Management Group (OMG), konsorsium terbesar di bidang 

bisnis-objek, sehingga UML banyak diadopsi dan digunakan oleh banyak produsen 

perangkat lunak (Nurokhim, 2002). 

2.6.1 Use Case Diagram 

Use case diagram adalah diagram yang menggambarkan interaksi antara sistem 

dengan sistem eksternal dan pengguna. Use Case secara grafis menggambarkan 

User yang menggunakan sistem dan dengan cara pengguna mengharapkan untuk 
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berinteraksi dengan sistem. Use Case merupakan suatu pemodelan yang 

mengindentifikasi dan menggambarkan fungsi-fungsi sistem dengan menggunakan 

alat (Whitten, et al. 2004).  

Use case diagram adalah diagram yang menjelaskan manfaat sistem jika dilihat 

menurut pandangan orang yang berada diluar sistem (actor). Use case diagram 

dapat digunakan selama proses analisis untuk menangkap requirement sistem dan 

untuk memahami bagaimana sistem seharusnya bekerja. Use case diagram 

menggambarkan secara grafis perilaku software aplikasi (Suhendar, 2002). Notasi 

penggunaan use case dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Notasi use case menurut Whitten, et al. (2004). 

No. Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Aktor 

Menspesifikasikan 
himpunan peran yang 
pengguna mainkan 
ketika berinteraksi 
dengan use case 

2 
 

Dependency 

Terjadi pada suatu 
elemen mandiri 
(indepence) akan 
mempengaruahi 
elemen yang 
bergantung pada 
elemen yang tidak 
mandiri 
(dependence), 

3 

 

Generalization 

Hubungan dimana 
objek anak berbagi 
perilaku dua struktur 
data dari objek yang 
ada diatas objek 
induknay (ancestor). 
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2.6.2 Activity Diagram 

Activity diagram memberikan gambaran visual aliran kegiatan, baik dalam sistem, 

bisnis, alur kerja atau proses lainnya. Diagram ini berfokus pada kegiatan yang 

dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab atas kinerja kegiatan tersebut (Booch, 

et al. 2005). Notasi penggunaan activity diagram diberikan pada tabel sebagai 

berikut. 

Tabel 2.2 Notasi Activity Diagram Menurut Booch, et al (2005). 

No. Gambar Nama Keterangan 

1 
 

Activity 

Memperlihatkan 
bagimana masing-
masing kelas 
antarmuka saling 
berinteraksi satu sama 
lain. 

2 
 

Action 

State dari sistem yang 
mencerminkan 
eksekusi dari suatu 
aksi 

3 
 

Initial Node 
Bagimana objek 
dibantuk atau diawali 

4 
 

Final Node 
Nagimana objek 
diakhiri atau di 
hancurkan 

5 
 

Fork Node 

Sauatu aliran yang 
pada tahap tertenti 
berubah menjadi 
beberpa aliran 
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Tabel 2.2 Notasi Activity Diagram Menurut Booch (Lanjutan). 

4 

 

Include 
Menspesifikasi bahwa 
use case sumber 
secara eksplisit. 

5  Extend 

Menspesifikasi bahwa 
use case target 
memperluas perilaku 
suatu sumber pada 
suatu titik yang 
diberikan. 

6  Association 

Apa yang 
menghubungkan 
objek satu dengan 
objek lain. 

7 

 

System 
Boundary 

Menspesifikasikan 
paket yang 
menampilkan sistem 
secara terbatas. 

8 

 

Use Case 

Deskripsi dari urutan 
aksi-aksi yang 
ditampilkan sistem 
yang menghasilkan 
suatu hasil yang 
terukur bagi setiap 
actor. 

9 

 

Collaboration 

Interkasi aturan-
aturan dan elemen 
yang bekerja sama 
untuk menyediakan 
perilaku yang lebih 
besar dari jumlah dan 
elemen-elemenya. 

10 

 

Note 

Elemen fisik yang 
eksis saat aplikasi 
yang dijalankan akan 
mencerminkan suatu 
sumber daya 
komputasi. 
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2.6.3 Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang 

dilakukan sebagai respon dari sebuah kejadian untuk menghasilkan output tertentu. 

Pesan digambarkan sebagai garis berpanah dari satu objek ke objek lainnya, pada 

desain berikutnya, pesan kemudian dipetakan menjadi operasi dari class (Booch, et 

al. 2005). Notasi sequence diagram diberikan pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 2.3 Notasi Sequence Diagram Menurut Booch, et al (2005). 

No. Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Life Line 
Objek entity, antarmuka yang 
saling berinteraksi. 

2 

 

Actor 
Digunakan untuk 
menggambarkan pengguna. 

3 
 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi 
antar objek yang memuat 
informasi-informasi tentang 
aktifitas yang terjadi. 

4 
 

Boundary 
Digunakn untuk 
menggambarkan sebuah form. 

5 
 

Control 
Class 

Digunkan untuk 
menghubungkan Boundary 
dengan tabel. 

6 
 

Entity Class 
Digunkan untuk 
mengambarkan hubungan 
kegiatan yang akan dilakukan. 
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2.6.4 Class Diagram 

Class diagram menggambarkan struktur statis dari kelas dalam sistem anda dan 

menggambarkan atribut, operasi dan hubungan antara kelas. Class diagram 

membantu dalam memvisualisasikan struktur kelas-kelas dari suatu sistem dan 

merupakan tipe diagram yang paling banyak dipakai. Selama tahap desain, class 

diagram berperan dalam menangkap struktur dari semua kelas yang membentuk 

arsitektur sistem yang dibuat. Class memiliki tiga area pokok yaitu nama 

stereotype, atribut, dan metode (Haviluddin, 2011). Notasi class diagram diberikan 

pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 2.4 Notasi Class Diagram Menurut Booch, et al (2005). 

No. Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Generalization 

Hubungan dimana anak 
(sescendent) berbagi perilaku 
dan struktur data baru objek 
yang ada ditasnya. 

2 
 

N-ary 
Assocition 

Upaya untuk menghindari 
asosiasi dengen lebih dari dua 
objek. 

3 
 

Class 
Himpunan dari objek-objek 
yang berbgai atribut serta 
operasi yang sama. 

4 

 

Collaboration 

Deskripsi dari urutan aksi-aks 
yang ditampilkan sistem yang 
menghasilkan suatu hasil yang 
terukur bagi suatu actor. 

5  Relization 
Operasi yang benar-benar 
dilakukan oleh suatu objek. 
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Tabel 2.4 Notasi Class Diagram Menurut Booch, et al (2005) (Lanjutan). 

6 
 

Dependency 

Hubungan dimana perubahan 
yang terjadi pada suatu elemen 
yang bergantung pada elemen 
yang tidak mandiri. 

7  association 
Apa yang menghubungkan 
antara objek lainya. 

 

2.7. Basis Data (Database) 

Basis data (database) merupakan suatu pengorganisasian sekumpulan data yang 

saling   terkait   sehingga   memudahkan   aktivitas   untuk   memperoleh   informasi 

(Kadir, 2003). Basis data (database) dibuat untuk mengatasi permasalahan yang 

terdapat pada suatu sistem dengan menggunakan pendekatan berbasis kelas. 

Berbeda dengan sistem berkas atau sistem file yang menyimpan data secara 

terpisah, sebuah data pada basis data (database) tersimpan secara terintegrasi 

(Sukamto, et.al., 2011).  

Untuk mengelola basis data (database) diperlukan sebuah perangkat lunak yang 

disebut Sistem Pengelolaan Basis Data atau DBMS (Database Management 

System). DBMS merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk menyimpan, 

mengelola dan menampilkan data. Berikut merupakan komponen penyusun utama 

dari sebuah basis data (database). 

1. Hardware (Perangkat Keras)  

Komponen ini berupa perangkat komputer standar, media penyimpan sekunder 

dan media komunikasi untuk sistem jaringan.  
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2. Operating System (Sistem Operasi)  

Komponen ini merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk 

mengendalikan seluruh sumber daya dan melakukan operasi dasar dalam sistem 

komputer.  

3. Database (Basis Data) 

Komponen ini merupakan basis data yang mewakili sistem tertentu untuk 

dikelola. Sebuah sistem basis data bisa terdiri dari lebih dari satu basis data.  

4. DBMS (Database Management System)  

Komponen ini merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola 

basis data. 

5. User (Pengguna sistem basis data)  

Komponen ini merupakan orang yang berinteraksi dengan sistem basis data, 

mulai dari perancang sampai dengan pengguna tingkat akhir.  

6. Optional Software (Perangkat Lunak Opsional)  

Komponen ini merupakan perangkat lunak pelengkap yang mendukung. 

Bersifat abstraksi data pada sebuah basis data yang merupakan level penjelasan 

cara untuk melihat data dalam sebuah sistem basis data. Pada umumnya 

pengguna hanya mengerti bagaimana cara sebuah data dapat terlihat tetapi tidak 

mengetahui bagaimana data tersebut disimpan dan dipelihara. Abstraksi data 

pada basis data terdiri dari 3 level yaitu level eksternal, level konseptual dan 

level internal. 

2.8. In-Memory Database 

In-memory Database (IMDB, juga dikenal sebagai Main Memmory Database atau 

MMDB) adalah database yang datanya tersimpan dalam memori utama untuk 
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memfasilitasi waktu respons yang lebih cepat. Data sumber dimuat ke memori 

sistem dalam format terkompresi dan non-relasional. Database dalam memori 

menyederhanakan pekerjaan yang terlibat dalam memproses kueri. IMDB 

merupakan salah satu jenis basis data analitik, yang merupakan sistem read-only 

yang menyimpan data historis tentang metrik untuk aplikasi business intelligence / 

business analytics (BI / BA) dan Transaction, biasanya sebagai bagian dari data 

warehouse atau data mart. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan 

kueri dan laporan mengenai informasi yang terkandung, yang diperbarui secara 

rutin untuk memasukkan data transaksi terbaru dari sistem. In-memory Database 

memberikan waktu respons kueri yang sangat cepat, analisis dalam memori dapat 

mengurangi atau menghilangkan kebutuhan pengindeksan data. Kapasitas ini 

memungkinkan penerapan aplikasi yang lebih cepat (Vizard, 2013). 

2.9. HTML 

Dokumen HTML (Hyper Text Markup Language) adalah file teks murni yang dapat 

dibuat dengan editor teks sembarang. Dokumen ini dikenal sebagai web page. File-

file HTML ini berisi instruksi-instruksi yang kemudian diterjemahkan oleh browser 

yang ada dikomputer client (user) sehingga isi informasinya dapat di tampilkan 

secara visual di komputer pengguna. HTML dikenal sebagai standar bahasa yang 

digunakan untuk menampilakan dokumen web. Hal-hal yang bisa dilakukan HTML 

(Kustiyahningsih and Anamisa. 2011) yaitu: 

a. Mengontrol tampilan dari web page dan kontennya. 

b. Mempublikasikandokumen secara online sehingga bisa diakses dari seluruh 

dunia. 
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c. Membuat online form yang bisa digunakan untuk menangani pendaftaran, 

transaksi secara online. 

d. Menambahkan objek, seperti image, audio, video dan juga Java applet. 

2.10. PHP 

PHP (Hypertext Preprosessor) merupakan bahasa pemrograman open source yang 

digunakan secara luas terutama untuk pengembangan web dan dapat disimpan 

dalam bentuk HTML. Web tidak hanya memberikan informasi tetapi terjalin 

interaksi dan menjadikan web bersifat dinamis dan diintegrasikan dengan web 

server Apache, PWS (personal web server) dan IIS (internet information service). 

PHP (Personal Home Page) sebagai alternatif lain memberikan solusi sangat murah 

dan dapat berjalan di berbagai jenis platform. PHP adalah skrip bersifat server-side 

yang ditambahkan ke dalam HTML. Sifat server-side berarti pengerjaan skrip 

dilakukan di server, baru kemudian hasilnya dikirimkan ke browser 

(Kustiyahningsih and Anamisa. 2011). 

2.11. Apache 

Menurut Fiqih (2016), Apache adalah server web yang dapat dijalankan di banyak 

sistem operasi (Unix, BSD, Linux, Microsoft Windows dan Novell Netware serta 

platform lainnya) yang berguna untuk melayani dan memfungsikan situs web. 

Protokol yang digunakan untuk melayani fasilitas web/www ini mengunakan 

HTTP. Apache memiliki fitur-fitur canggih seperti pesan kesalahan yang dapat 

dikonfigur, autentikasi berbasis basis data dan lain-lain. Apache juga didukung oleh 

sejumlah antarmuka pengguna berbasis grafik (GUI) yang memungkinkan 

penanganan server menjadi mudah.  
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Apache merupakan perangkat lunak sumber terbuka dikembangkan oleh komunitas 

terbuka yang terdiri dari pengembang-pengembang dibawah naungan Apache 

Software Foundation. 

2.12. Framework 

Framework adalah kumpulan perintah atau fungsi dasar yang membentuk aturan-

aturan tertentu dan saling berinteraksi satu sama lain sehingga dalam pembuatan 

aplikasi website, kita harus mengikuti aturan dari framework tersebut (Wardana, 

2010). 

2.13. Laravel 

Laravel adalah  framework  yang menganut pola Model-View-Controller (MVC) 

dan merupakan salah satu framework PHP yang populer saat ini. Sejak dibuat pada 

tahun 2011. Framework laravel ini pada dasarnya akan memudahkan programmer 

untuk mengembangkan aplikasi secara mandiri apalagi jika bekerja dalam sebuah 

tim. Laravel akan sangat membantu sekali dalam team work dengan menggunakan 

aturan-aturan yang berlaku, sehingga pembacaan kode antar programmer akan lebih 

mudah (Triyono, 2016). 

2.14. Konsep MVC 

Menurut Badiyanto (2013), MVC adalah sebuah metode untuk membuat sebuah 

aplikasi dengan memisahkan data atau query (Model) dari tampilan atau user 

interface (View) dan cara pemrosesannya (Controller). Pembuatan program yang 

menggunakan MVC ini biasanya dikemas dalam kerangka kerja (framework), 
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sehingga pengembang aplikasi tinggal menggunakan kerangka kerja yang sudah 

disediakan (Badiayanto, 2013).  

 

Gambar 2.4 Cara kerja Model View Controller. 

 Model, merupakan kelas yang mendasari logika proses dalam aplikasi perangkat 

lunak dan kelas yang terkait dengannya. Model adalah suatu objek yang tidak 

mengandung informasi tentang user interface.  

 View, merupakan kumpulan dari kelas yang mewakili unsur-unsur dalam user 

interface (semua hal user dapat melihat dan merespon pada layar, seperti tombol, 

tampilan kotak, dan sebagainya).  

 Controller, merupakan kelas yang menghubungkan model dan view, dan 

digunakan untuk berkomunikasi antara kelas dalam model dan view. 

2.15. Cache 

Cache adalah komponen perangkat keras atau perangkat lunak yang menyimpan 

data agar permintaan selanjutnya data dapat dilayani lebih cepat. Data yang 

tersimpan dalam cache mungkin merupakan hasil dari perhitungan sebelumnya, 

atau duplikat data yang disimpan di tempat lain. Hit cache terjadi saat data yang 

diminta dapat dbarangukan di cache, sementara cache miss terjadi saat tidak dapat 
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dilakukan. Cache hits dilayani dengan membaca data dari cache tersimpan, yang 

lebih cepat dari pada mengkompilasi ulang hasil atau membaca dari penyimpanan 

data yang lebih lambat. Dengan demikian, semakin banyak permintaan yang bisa 

dilayani dari cache, semakin cepat performanya (Li Fan et al., 2000). Cache terbagi 

dalam beberapa macam, salah satunya yang dipakai dalam lingkungan server 

adalah distributed cache. Distributed Cache merupakan perpanjangan dari konsep 

cache yang digunakan dalam satu lokasi. Distributed Cache dapat menjangkau 

beberapa server sehingga dapat tumbuh dalam ukuran dan kapasitas transaksional. 

Hal ini digunakan untuk menyimpan data aplikasi yang berada dalam database dan 

data sesi web (Paul and Fei, 2001).  

2.16. Black Box Testing 

Menurut Pressman (2012), ada dua macam pendekatan kasus uji yaitu white-box 

dan black-box.  Pendekatan white-box adalah pengujian untuk memperlihatkan cara 

kerja dari produk secara rinci sesuai dengan spesifikasinya akan dites dengan 

menyediakan kasus uji yang akan mengerjakan kumpulan kondisi dan pengulangan 

secara spesifik.  Sehingga melalui penggunaan metode ini akan dapat memperoleh 

kasus uji yang menjamin bahwa semua jalur independen pada suatu model telah 

digunakan minimal satu kali, penggunaan keputusan logis pada sisi benar dan salah, 

pengeksekusian semua loop dalam batasan dan batas operasional perekayasa, serta 

penggunaan struktur data internal guna menjamin validitasnya. 

Pendekatan black-box merupakan pendekatan pengujian untuk mengetahui apakah 

semua fungsi perangkat lunak telah berjalan semestinya sesuai dengan kebutuhan 

fungsional yang telah didefinisikan.  Kasus ini bertujuan untuk menunjukkan fungsi 
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perangkat lunak tentang cara beroperasinya.  Teknik pengujian ini berfokus pada 

domain informasi dari perangkat lunak, yaitu melakukan kasus uji dengan 

mempartisi domain input dan output program (Hu and Jiang, 2013).  

Metode black-box memungkinkan perekayasa perangkat lunak mendapatkan 

serangkaian kondisi input yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan 

fungsional untuk suatu program.  Pengujian ini berusaha menemukan kesalahan 

dalam kategori fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang, kesalahan interface, 

kesalahan dalam struktur data atau akses basis data eksternal, kesalahan kinerja, 

dan inisialisasi dan kesalahan terminal (Pressman, 2012). 

2.17. White Box Testing 

White Box Testing adalah salah satu cara untuk menguji suatu aplikasi atau software 

dengan cara melihat modul untuk dapat meneliti dan menganalisa kode dari 

program yang di buat ada yang salah atau tidak. Kalau modul yang telah dan sudah 

di hasilkan berupa output yang tidak sesuai dengan yang di harapkan maka akan 

dikompilasi ulang dan di cek kembali kode-kode tersebut hingga sesuai dengan 

yang diharapkan (Nidhra and Dondetti, 2012). 

Kasus yang sering menggunakan white box testing akan di uji dengan beberapa 

tahapan yaitu:  

1. Pengujian seluruh keputusan yang menggunakan logikal.  

2. Pengujian keseluruh loop yang ada sesuai batasan-batasannya.  

3. Pengujian pada struktur data yang sifatnya internal dan yang terjamin 

validitasnya.  
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Kelebihan White Box Testing antara lain (Nidhra and Dondetti, 2012) :  

1. Kesalahan Logika Menggunakan syntax ‘if’ dan syntax pengulangan. 

Langkah selanjutnya metode white box testing ini akan mencari dan 

mendeteksi segala kondisi yang di percaya tidak sesuai dan mencari 

kapan suatu proses perulangan di akhiri.  

2. Ketidaksesuaian Asumsi Menampilkan dan memonitor beberapa asumsi 

yang diyakini tidak sesuai dengan yang diharapkan atau yang akan 

diwujudkan, untuk selanjutnya akan dianalisa kembali dan kemudian 

diperbaiki. 

3. Kesalahan Pengetikan Mendeteksi dan mencari bahasa-bahasa 

pemograman yang di anggap bersifat case sensitif.  

Kelemahan White Box Testing adalah pada perangkat lunak yang jenisnya besar, 

metode white box testing ini dianggap boros karena melibatkan banyak sumberdaya 

untuk melakukannya (Nidhra and Dondetti, 2012).  
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

3.1.1.  Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Lampung yang berlokasi di Jl. Soemantri 

Brojonegoro No. 1, Gedung Meneng, Bandar Lampung. Penelitian ini dilaksanakan 

dalam rentang waktu antara November sampai dengan Juni 2018. 

3.1.2.   Waktu Penelitian 

Waktu Pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan dalam waktu bulan terhitung 

dari bulan November hingga Juli. 

Tabel 3.1 Rencana Penelitian 
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Tabel 3.1 Rencana Penelitian (Lanjutan) 

 

3.2. Alat dan Bahan 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat untuk mendukung dan 

menunjang pelaksanaan penelitian, antara lain:  

1.  Perangkat keras (Hardware)   

Perangkat keras yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi ini adalah 

satu unit Personal Computer dengan spesifikasi:   

 Processor: Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU@1.6GHz (8CPUs) 

 Display: 13,3 inci, FHD (1920x 1080) 

 VGA: NVIDIA GeForce 940MX - 2048MB DDR5 

 RAM: 4GB DDR4 2400 MHz 

 Storage: SSD Patriot Blast 128GB 
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2.  System type: Windows 10 Home Single Language 64-bit (10.0, Build 17134) 

3.  Perangkat lunak (Software)   

Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi ini yaitu: 

 Text Editor Atom   

 XAMPP  

 Web Browser (Mozilla Firefox dan Google Chrome) 

 Composer 

 PostgreeSQL 

 Navicat 

 Microsoft Visio 2016 

 Laravel Homestead 

 Balsmic 

 Vagrant 

 In-Memory Database 

 Redis 

3.2.Tahap Penelitian 

Tahapan penelitian ini dilakukan dengan beberapa langkah yaitu studi literature, 

analisa kebutuhan, design sistem, pembuatan sistem, pengujian sistem, dan 

penulisan laporan. Tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini 

digambarkan pada Gambar 3.1 berikut. 



32 
 

 
 

 

Gambar 3.1 Waterfall Diagram. 

3.2.1 Analisa Kebutuhan 

Tahap ini adalah tahap menganalisa kebutuhan yang ada pada sistem. Tahap ini 

merupakan tahapan untuk pengumpulan data. Kebutuhan perangkat lunak dari 

penelitian ini antara lain, Algoritma CDA. Dalam menjalankan fungsinya, 

penelitian menggunakan algoritma CDA dari penelitian sebelumnya oleh 

Trevathan dan Wayne pada tahun 2007. Tahapan ini mengumpulkan kebutuhan 

awal sistem yang akan dibangun yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-

fungsional. 

a. Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional berhubungan dengan proses input dan output pada 

sistem. Spesifikasi kebutuhan fungsional dari sistem ini antara lain sebagai 

berikut.  
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 Sistem dapat melakukan login dan logout dengan dua jenis akun 

yaitu admin, user.  

 Sistem dapat menampilkan detail barang yang di lelang.  

 Sistem dapat melakukan proses ask dan bid harga.  

 Sistem dapat mencocokan bider dan auctioner yang memiliki 

kecocokan harga.  

 Sistem dapat menampilkan data riwayat transaksi.  

 Sistem dapat menentukan harga pasar secara fair berdasarkan 

permintaan (supply) dan penawaran (demand). 

b. Kebutuhan Non-Fungsional 

Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang berada di luar 

fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh sistem.  Dengan kata lain, yaitu 

kebutuhan yang berhubungan dengan batasan lingkungan sistem, kinerja 

sistem, keandalan sistem, dan kemanan sistem. 

3.2.3 Perancangan Aplikasi 

Pada tahap ini dilakukan desain aplikasi. Kebutuhan fungsional diubah kedalam 

bentuk use cases diagram. Selanjutnya use case diagram dikembangkan menjadi 

sequence diagram. Pada tahap ini juga dilakukan desain struktur data dan arsitektur 

perangkat lunak. 

a. Use Case Diagram 

Dalam pengembangan sistem CDA ini telah dirancang use case diagram yang 

menggambarkan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh masing-masing user. 
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Gambar 3.2 Usecase Diagram. 

b. Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas, digunakan untuk 

mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam satu operasi sehingga dapat juga 

untuk aktivitas lainnya. Daftar activity diagram yang telah dibuat ditunjukkan pada 

Tabel 3.2 Diagram aktivitas yang dibuat untuk aktor user dan admin. 

Tabel 3.1 Daftar Activity Diagram. 

No Nama Aktifitas Aktor 

1 Menawarkan Barang ( menjual ) User 

2 Membatalkan Penawaran Barang User 

3 Menawarkan Harga ( beli ) User 

4 Membatalkan Penawaran Harga User 

5 Mencari Barang User 

6 Melihat Saldo User 

7 Menambahkan Barang Lelang Admin 

 

admin 



35 
 

 
 

 Activity Diagram Menambahkan Barang Lelang 

Pada Gambar 3.3 menjelaskan tentang bagaiman admin menambahkan barang 

lelang ke dalam pasar lelang. 

Menambahkan Item

Admin sistem database

Ph
as

e

Mengakses menu 
tambah item 

Menampilkan menu 
tambah item

Input nama item

Input harga pasar 
awal

input tick price Simpan data

 

Gambar 3.3 Activity Diagram Menambahkan Barang Lelang 
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 Activity Diagram Menawarkan Barang 

Pada Gambar 3.4 menjelaskan tentang bagaimana user sebagai auctioner menjual 

barang dengan harga tertentu lelang ke dalam pasar lelang. 

Menawarkan Item

auctioner sistem database

Ph
as

e

Mengakses List Item 
Lelang

Menampilkan daftar 
Item Lelang

Memilih Item Lelang

Memilih menu Jual

Memasukan harga 
dan jumlah Simpan data

Melakukan Proses 
Auction

 

Gambar 3.4 Activity Diagram Menawarkan Barang 
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 Activity Diagram Membatalkan Penawarkan Barang 

Pada Gambar 3.5 menjelaskan tentang bagaimana user berperan sebagai auctioner, 

membatalkan barang lelang yang sudah diajukan sebelumnya dengan jumlah 

tertentu pada pasar lelang. 

Membatalkan Penawarkan Item

auctioner sistem database

Ph
as

e

Mengakses List Item 
Lelang

Menampilkan daftar 
Item Lelang

Memilih Item Lelang

Pilih Batalkan Item

Hapus data

 

Gambar 3.5 Activity Diagram Membatalkan Menawarkan Barang 
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 Activity Diagram Penawaran Harga 

Pada Gambar 3.6 menjelaskan tentang bagaimana user berperan sebagai bidder, 

menawar harga dengan jumlah tertentu pada pasar lelang. 

Penawaran Harga

bidder sistem database

Ph
as

e

Mengakses List Item 
Lelang

Menampilkan daftar 
Item Lelang

Memilih Item Lelang

Memilih menu beli

Memasukan harga 
dan jumlah Simpan data

Melakukan Proses 
Auction

 

Gambar 3.6 Activity Diagram Menambahkan Barang Lelang 
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 Activity Diagram Membatalkan Penawaran Harga 

Pada Gambar 3.7 menjelaskan tentang bagaimana user berperan sebagai bidder, 

membatalkan penawaran harga yang sudah diajukan sebelumnya dengan jumlah 

tertentu pada pasar lelang. 

Membatalkan Penawaran Harga

bidder sistem database

Ph
as

e

Mengakses List Item 
Lelang

Menampilkan daftar 
Item Lelang

Memilih Item Lelang

Pilih Batalkan Harga Hapus data

Pilih Harga Yang 
Terdaftar

 

Gambar 3.7 Activity Diagram Membatalkan Penawaran Harga 
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c. Class Diagram 

Class diagram digunakan untuk mendeskripsikan jenis-jenis obyek dalam sistem 

dan berbagai macam hubungan statis yang terjadi. 

 

Gambar 3.8 Class Diagram Continuous Double Auction 
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d. Tampilan Antarmuka (User Interface) 

Perancangan antar muka ini dilakukan untuk merancang tata letak sistem sesuai 

dengan analisis kebutuhan sistem. Antar muka yang dirancang dalam aplikasi 

ini adalah sebagai berikut. 

 Menu Beranda Pengguna 

Antar muka ini menampilkan halaman depan dari sistem ketika pertama kali 

diakses oleh pengguna. Menampilkan daftar item, kotak pencarian item, 

serta menampilkan update harga terbaru. Perancangan antar muka Halaman 

Depan disajikan pada Gambar 3.9. 

 

Gambar 3.9 Interface Beranda Sistem 

 

 Menu Admin 
 

Antar muka ini menampilkan halaman depan dari sistem ketika pertama kali 

diakses oleh admin. Menampilkan daftar nama item, harga pasar, serta 
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menampilkan kategori lelang. Perancangan antar muka Halaman Depan 

disajikan pada Gambar 3.10. 

 

Gambar 3.10 Interface Daftar Lelang Admin 

 

 Menu Tambah Lelang Admin 

Antar muka ini berupa tampilan tambah lelang. Menu ini akan menampilkan 

form tambah lelang berupa input text field Nama Item, Harga Pembuka, dan 

Kategori Komoditas Pasar. Perancangan antar muka Halaman Daftar 

disajikan pada Gambar 3.12. 
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Gambar 3.12 Interface Admin Tambah Lelang 

 Menu Pengguna Jual Barang.  

Antar muka ini berupa tampilan menu untuk menjual item lelang. Menu ini 

akan menampilkan form jual lelang berupa input text field Nama Item, 

Harga Pasar, dan Kategori Komoditas Pasar. Perancangan antar muka 

Halaman Daftar disajikan pada Gambar 3.13. 

 
Gambar 3.13 Interface Pengguna untuk Jual Barang. 
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 Menu Pengguna Daftar Barang yang dilelang. 

Antar muka ini menampilkan halaman daftar item lelang dari sistem oleh 

pengguna. Menampilkan daftar item, serta menampilkan update harga 

terbaru. Perancangan antar muka Halaman Depan disajikan pada Gambar 

3.14. 

 

Gambar 3.14 Interface Pengguna Daftar Barang Lelang 

 

3.2.4 Pembuatan Aplikasi  

Pada tahap ini dilakukan pengkodean yang didasarkan pada tahap perancangan 

aplikasi. Pengkodean web dilakukan dengan menggunakan framework Laravel 

dengan bahasa pemrograman PHP dan database yang digunakan menggunakan 

Postgree SQL yang dipadukan dengan In-Memory Database. Proses yang terjadi di 

halaman frontend dengan proses yang terjadi internal aplikasi dapat dibilang 

sebagai proses yang sangat tinggi terjadi. Query yang terjadi pada proses tulis 
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databse akan lebih banyak terjadi pada saat terjadi proses transaksi berlangsung. 

Pengguna hanya akan bias mengakses sistem tersebut hanya melalui aplikasi 

frontend, tanpa pernah mengetahui layer data dan proses yang terjadi di belakang 

semua itu (backend). Proses pembuatan perancangan infrastruktur web application 

dapat dilihat dalam gambar 3.15 Arsitektur Continuous Double Auction berikut. 

 

Gambar 3.15 Perancangan Web Application Continuous Double Auction. 

3.2.5 Uji Coba 

Sistem pada tahap ini dilakukan pengujian aplikasi lelang Continuous Double 

Auction. Pengujian dilakukan untuk menguji fungsional aplikasi. Apabila terdapat 

fungsi aplikasi yang kurang atau tidak bekerja sesuai kebutuhan yang ada maka 

harus dilakukan pengkodean ulang untuk menambah atau memperbaiki fungsi 

aplikasi. Pengujian dilakukan menggunakan metode pengujian Black Box. Metode 

pengujian Black Box merupakan pendekatan pengujian untuk mengetahui apakah 
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semua fungsi perangkat lunak telah berjalan semestinya sesuai dengan kebutuhan 

fungsional yang telah didefinisikan atau belum. Dalam pengujian sistem lelang ini 

digunakan standar ISO 9126. Standart ISO 9126 terdiri dari enam ukuran kualitas 

yang ditetapkan salah satunya, yaitu fungsionalitas. 

Tabel 3.2 Daftar Pengujian Fungsional Menu Aplikasi. 

Karakteristik Aktor 
Daftar 

pengujian 
Skenario Uji 

Hasil yang 
diharapkan 

Fungsional Penjual 

Melakukan 
Penawaran 
Jumlah Barang 
Lelang 

Mengisi field 
harga 
berdasarkan 
tick price 

Sistem menolak 
masukan dan 
memberikan 
peringatan 
kesalahan format 
pengisian data 

      
Mengisi field  
kuantitas 
barang lelang 

Sistem menolak 
masukan dan 
memberikan 
peringatan 
kesalahan format 
pengisian data 

      

Tidak mengisi 
salah satu atau 
semua field 
yang 
disediakan 

Sistem menolak 
masukan dan 
memberikan 
peringatan 
kesalahan 
keharusan 
mengisi field 
yang 
ditinggalkan 

    
Membatalkan 
penawaran 

Klik tombol 
Batalkan 
Penawaran 
Barang 

Sistem 
memberikan 
respon berupa 
kotak dialog 
konfirmasi 
penghapusan 

    Barang Lelang 

Klik tombol 
"Yes" pada 
kotak dialog 
konfirmasi 
pembatalan 

Sistem 
menghapus data 
dari daftar 
antrian 
penawaran 
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Tabel 3.2 Daftar Pengujian Fungsional Menu Aplikasi (Lanjutan) 

Karakteristik Aktor 
Daftar 

pengujian 
Skenario Uji 

Hasil yang 
diharapkan 

      

Klik tombol 
"No" pada 
kotak dialog 
konfirmasi 
penghapusan 

Sistem 
menghapus data 
dari daftar 
antrian 
penawaran 

  Pembeli 

Melakukan 
Penawaran 
Jumlah Barang 
Lelang 

Mengisi field 
harga 
berdasarkan 
tick price 

Sistem menolak 
masukan dan 
memberikan 
peringatan 
kesalahan format 
pengisian data 

      
Mengisi field  
kuantitas 
barang lelang 

Sistem menolak 
masukan dan 
memberikan 
peringatan 
kesalahan format 
pengisian data 

      

Tidak mengisi 
salah satu atau 
semua field 
yang 
disediakan 

Sistem menolak 
masukan dan 
memberikan 
peringatan 
kesalahan 
keharusan 
mengisi field 
yang 
ditinggalkan 

    
Membatalkan 
penawaran 

Klik tombol 
Batalkan 
Penawaran 
Harga 

Sistem 
memberikan 
respon berupa 
kotak dialog 
konfirmasi 
penghapusan 

    Harga 

Klik tombol 
"Yes" pada 
kotak dialog 
konfirmasi 
pembatalan 

Sistem 
menghapus data 
dari daftar 
antrian 
permintaan 

      

Klik tombol 
"No" pada 
kotak dialog 
konfirmasi 
pembatalan 

Sistem 
menghapus data 
dari daftar 
antrian 
permintaan 
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Tabel 3.2 Daftar Pengujian Fungsional Menu Aplikasi (Lanjutan) 

Karakteristik Aktor 
Daftar 

pengujian 
Skenario Uji 

Hasil yang 
diharapkan 

  Admin Menambah list 
Mengisi field 
nama kategori 

Sistem menolak 
masukan dan 
memberikan 
peringatan 
kesalahan format 
pengisian data 

    
kategori barang 
yang dilelang 

Klik tombol 
tambah 
spesifikasi 

Sistem 
menyimpan data 
ke database 

    
Menambahkan 
list barang 
lelang 

Mengisi field 
nama barang 
lelang 

Sistem menolak 
masukan dan 
memberikan 
peringatan 
kesalahan format 
pengisian data 

      
Mengisi field 
harga 
pembuka pasar 

Sistem menolak 
masukan dan 
memberikan 
peringatan 
kesalahan format 
pengisian data 

      
Mengisi field 
tick price 

Sistem menolak 
masukan dan 
memberikan 
peringatan 
kesalahan format 
pengisian data 

      

Tidak mengisi 
salah satu atau 
semua field 
yang 
disediakan 

Sistem menolak 
masukan dan 
memberikan 
peringatan 
kesalahan 
keharusan 
mengisi field 
yang 
ditinggalkan 
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3.3 Algoritma Continuous Double Auction 

Dalam menjalankan fungsinya, penelitain ini menggunakan algoritma 

Countinuous Double Auction (CDA) dari Trevathan dan Wayne (2007). 

Algoritma tersebut bisa dilihat pada tabel berikut. 

Potongan Algoritma Countinuous Double Auction (CDA) disajikan pada kode 3.1. 

1. void cda(id)   
2.     {   
3.           array jual; //urutkan antrian jual berdasarkan harga terkecil 
4.           array beli;  //urutkan antiran beli berdasarkan harga terbesar 
5.    
6.           boolean flag = TRUE;   
7.           while (flag == TRUE) {   
8.                   if (!isset(jual[0]) || !isset(beli[0])) {   
9.                       flag == FALSE;   
10.                       return 0;   
11.                   }else {   
12.    
13.                       //cek harga jual < beli   
14.                       if (jual[0]->harga <= beli[0]->harga) {   
15.                           if (jual[0]->jumlah > beli[0]->jumlah) {   
16.    
17.                             //untuk jumlah barang yang di jual lebih  
18.                             //banyak dari Jumlah Barang  yang di Beli   
19.                             //Pengurangan Stock Barang   
20.    
21.                               jual[0]->jumlah = (jual[0]->jumlah  
22.                                                  - beli[0]->jumlah);   
23.                               Array datas = ([   
24.                                   'id'        => id,   
25.                                   'pembeli'   => beli[0]->id_user,   
26.                                   'penjual'   => jual[0]->id_user,   
27.                                   'jumlah'    => beli[0]->jumlah,   
28.                                   'harga'     => beli[0]->harga   
29.                               ]);   
30.    
31.                               FUNCTION setMatch(datas);   
32.                               FUNCTION transaksi(jual[0]->id_user,  
33.                                                   beli[0]->id_user,  
34.                                                   id, beli[0]->jumlah, 
35.                                                   beli[0]->harga);   
36.    
37.                              //update harga Pasar   
38.                              harga_pasar = beli[0]->harga;       
39.                              FUNCTION updateHargaPasar(id, harga_pasar); 
40.    
41.                               //UpdateSisa auction untuk Penawaran [0]   
42.                               beli->shift();   
43.                             }elseif (jual[0]->jumlah <  
44.                                       beli[0]->jumlah) {   
45.                               //Pengurangan Stock Barang   
46.                               beli[0]->jumlah = beli[0]->jumlah  
47.                                                 -  jual[0]->jumlah ;   
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48.                               Array datas = ([   
49.                                   'id'        => id,   
50.                                   'pembeli'   => beli[0]->id_user,   
51.                                   'penjual'   => jual[0]->id_user,   
52.                                   'jumlah'    => jual[0]->jumlah,   
53.                                   'harga'     => beli[0]->harga   
54.                               ]);   
55.    
56.                               FUNGCTION setMatch(datas);   
57.                               FUNGCTION transaksi(jual[0]->id_user,  
58.                                                   beli[0]->id_user,  
59.                                                   id, jual[0]->jumlah,  
60.                                                   beli[0]->harga);   
61.    
62.                               harga_pasar = beli[0]->harga; 
63.                               //update Pasar   
64.                               FUNCTION updateHargaPasar(id, harga_pasar) 
65.    
66.                               //Update Sisa auction untuk Penawaran [0]  
67.                               jual->shift();   
68.    
69.                           }elseif (jual[0]->jumlah ==  
70.                                    beli[0]->jumlah) {   
71.                               Array datas = ([   
72.                                   'id'        => id,   
73.                                   'pembeli'   => beli[0]->id_user,   
74.                                   'penjual'   => jual[0]->id_user,   
75.                                   'jumlah'    => beli[0]->jumlah,   
76.                                   'harga'     => beli[0]->harga   
77.                               ]);   
78.                               FUNCTION setMatch(datas);   
79.    
80.                               harga_pasar = beli[0]->harga;   
81.                               FUNCTION transaksi(jual[0]->id_user,  
82.                                                  beli[0]->id_user,  
83.                                                  id, beli[0]->jumlah,  
84.                                                  beli[0]->harga);   
85.    
86.                               FUNCTION updateHargaPasar(id, harga_pasar) 
87.    
88.                               //menghapus yang tersisa   
89.                               jual->shift();   
90.                               beli->shift();   
91.                           }   
92.                       }else {   
93.                           flag = FALSE;   
94.                       }//end if cek harga jual < beli  // 
95.                   }//end if   
96.           }   
97.     }   

Kode 3.1 Potongan Kode Algoritma CDA. 

 

Algoritma diatas merupakan algoritma pencocokan antara penawan komoditas 

dan penawaran harga. Penjelasan kode tersebut adalah sebagai berikut. 
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Baris pertama void cda(id) merupakan untuk memanggil fungsi cda(id) untuk 

pemanggilan fungsi algoritma CDA dengan parameter id dari komoditas pasar. 

Selanjutnya mengurutkan table penawaran sesuai harga pasar, kemudian diurutkan 

ulang setiap harga pasar berdasarkan waktu (baris 3 - 4). Inisialisaikan variable 

tampung pada antrian sesuai jumlah yang ada pada antrian jual dan beli, selanjutnya 

lakukan pemeriksaan selama penawaran yang lebih dari harga pasar ambil antrian 

jual dan beli dari harga pasar. Jika kuantitas beli lebih besar dari kuantitas jual maka 

proses jual dengan mengurangi kuantitas beli. Selanjutnya hapus kuantitas jual dari 

antrian (baris 42). Jika proses sebelumnya tidak valid maka dilakukan periksaan ke 

tahap baris 43 -95, jika kuantitas beli lebih kecil dari jual, proses kuantitas jual 

dikurangi dengan kuantitas beli. Hapus antrian beli pada sebuah antrian. Apabila 

statement sebelumnya masih belum valid juga, dilakuakn pemeriksaan lain pada 

baris 18-21. Kuantitas jual dan beli sama, maka hapus antiran jual dan beli dari 

antrian. Lakukan proses perulangan tersebut hingga jumlah antrian jual atau antian 

beli habis (baris 7-96). 

3.4 Penyusunan Dokumen Tugas Akhir 

Pada tahap ini dilakukan dokumentasi proses-proses yang telah dilakukan. 

Dokumentasi dikemas dalam bentuk buku tugas akhir. Bentuk penulisan buku tugas 

akhir disesuaiakan dengan format buku panduan tugas akhir. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

Hasil Penelitian ini membuat Sistem E-Lelang Continous Double Auction (CDA) 

untuk Penjualan Komoditas Pasar berbasis web yang dapat mengakomodasi pelaku 

pasar melakukan lelang ganda. Dari hasil uji coba yang dilakukan pada penelitian 

ini kami mendapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Telah berhasil dibangun E-Lelang komoditas pasar berbasis web yang dengan 

menerapkan Metode Continuous Double Auction. 

2. Aplikasi E-Lelang Komoditas CDA telah dibuat berdasarkan proses bisnis dan 

kebutuhan pengguna yang meliputi: 

a. Sistem dapat melakukan lelang ganda. 

b. Sistem dapat melakukan transaksi penjualan. 

c. Sistem dapay melakukan simulasi pasar. 

2. Metode pengembangan yang digunakan untuk mengembangan perangkat lunak  

yaitu dengan metode Waterfall dengan empat tahapan sebagai berikut: 

a. Mendefinisikan Kebutuhan yang menghasilkan daftar kebutuhan perangkat 

lunak untuk aplikasi. 

b. Desain sistem dan perangkat lunak yang meliputi Usecase Diagram, 

Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Conceptual Data Model. 

c. Implementasi yang dilakukan mulai dari pembuatan database, membangun 

aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP. 
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d. Pengujian yang dilakukan terhadap sistem adalah ujicoba kebutuhan 

fungsional. 

3. Aplikasi ini telah melewati skenario uji coba untuk semua kebutuhan fungsional 

dengan hasil yang ditampilkan sistem telah sesuai dengan ekspektasi. 

4. Terdapat empat pilhan menu untuk transakasi di dalam sistem E-lelang yaitu 

Jual, Beli, Beli Langsung dan Jual Langsung. 

5. Prasyarat melakukan trasnsaksi dalam sistem E-Lelang yaitu dengan kulitas 

barang yang sama (setara). 

6. Syarat terjadinya sebuah transaksi pada sistem E-Lelang adalah adanya penjual 

dan pembeli dengan jumlah yang sama dan harga yang sama dan harga 

dibawahnya. 

7. Sistem E-Lelang ini akan berjalan apabila terjadi banyaknya transaksi anatara 

penjual dan pembeli. 

8. Pengujian Cyclometic Complexity digunakan untuk menguji struktur program 

dengan menggunakan jalur-jalur dasar sebagai representasi dari sekian banyak 

kemungkinan jalur eksekusi yang terjadi. 

9. Dengan melakukan simulasi pasar dapat membantu membuat mekanisme pasar 

dan mempelajari perubahan harga yang terjadi layaknya pasar sesungguhnya. 
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5.2 SARAN 

Berdasarkan perancangan dan hasil implementasi program sistem yang dilakukan, 

maka beberapa saran yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan sistem ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Data yang disajikan hanya menggunakan data random normal dari simulasi 

pengujian sistem, untuk pengembangan selanjutnya menggunakan data 

sebenarnya (komoditas)/pasar modal. 

2. Aplikasi dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menentukan bagaimana 

penjual dan pembeli mendapatkan barang yang dimilikinya, dan proses 

pembayaranya. 
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