
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan manusia. Karena manusia 

sebagai makhluk sosial mempunyai banyak sekali kebutuhan sehari-hari yang 

harus dipenuhi. Hal itulah yang menyebabkan dunia ekonomi berkembang dengan 

cepat. Seiring dengan perkembangan teknologi dan daya beli masyarakat, semua 

kegiatan ekonomi yang ada dapat dilakukan dari rumah dengan menggunakan 

perangkat elektronik yang berteknologi tinggi. Oleh karena itu, orang-orang yang 

ahli dan bergerak di bidang ekonomi berlomba-lomba untuk membuat suatu cara 

agar memudahkan konsumen untuk bertransaksi.

Seperti yang kita ketahui banyak konsumen yang sibuk dengan 

kegiatannya. Dengan kesibukan itu kadang kala ada hal yang biasa dilakukan 

secara rutin sering terlupakan dengan kesibukannya itu. Diambil satu contoh 

seorang konsumen yang bekerja dengan komputer, sering kali waktunya habis di 

hadapan komputer saja. Untuk berbelanja keperluan sehari-hari terkadang 

terlewatkan karena kekurangan waktu. Untuk itu diperlukan suatu aplikasi yang 

memudahkan seorang konsumen yang mempunyai waktu yang sedikit untuk 

dapat melakukan kegiatan pembelian. Jadi tanpa harus keluar rumah untuk 

berbelanja, konsumen dapat melakukan kegiatan jual beli di depan PC (Personal 

Computer). Tentu saja komputer tersebut harus terhubung dengan internet yang 

menyediakan pelayanan secara online yang berbentuk e-commerce (penjualan 

secara online).
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Hal yang sama juga terjadi pada aktivitas usaha penjualan knalpot. Oleh 

karena itu, Dibangun sebuah situs penjualan knalpot berbasis web, dengan 

memanfaatkan fasilitas yang ada di internet.  Penyajian  tampilan yang interaktif  

akan membuat konsumen tertarik untuk membeli knalpot melalui situs yang telah 

dibuat.

Sehubungan dengan hal tersebut, makaakan dibuat rancang bangun aplikasi 

web untuk bengkel MMS knalpot.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana merancang dan membuat aplikasi berbasis web untuk penjualan 

knalpot secara online di MMS Knalpot ?

2. Bagaimana merancang sistem terkomputerisasi untuk data produk di MMS 

knalpot ?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah agar permasalahan yang ditinjau lebih terarah dan 

mencapai sasaran dari perumusan masalah di atas, diantaranya sebagai berikut:

1. Aplikasi yang dibuat hanya pengiriman di wilayah Indonesia.

2. Tidak menerima produk yang tidak ada di sistem.

3. Pembayaran dilakukan dari rekening ke rekening.
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