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BAB 1
Pendahuluan

Latar Belakang Masalah
World Wide Web (WWW) seakan sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan modern saat ini. Malalui web kita dapat meakses berbagai informasi yang kita butuhkan. Dengan web kita juga dapat bertukar informasi dengan yang lain dengan pengguna atau konsumen lain dimana saja.
Karena hal di atas, maka perkembangannya menjadi sedemikian cepat. Saat ini web tidak hanya digunakan untuk aplikasi yang bayak membutuhkan interaksi dari user yang merupakan pelayanan internet terdistribusi. Hal ini menggunakan konsep HTML (Hypertext Markup Language) untuk format dokumen. Namun dengan kebutuhan yang sungguh kompleks ini, tidak lagi penting membuat situs web yang menarik menggunakan HTML. Diperlukan sesuatu yang lebih agar interaksi dari user dapat dipakai pengendali datangnya informasi. Sekarang ini banyak di tawarkan teknologi bahasa skrip, ekstensi sampai dengan wizard untuk membuat situs web lebih menarik. Sebuah web yang interaktif, dinamis dengan menambah unsur multimedia akan memberikan respon baik terhadap apa yang disampaikan.
Dengan perkembangan system informasi yang begitu pasatnya dapat dimungkinkan untuk melakukan pengolahan data yang hemat ruang, waktu dan biaya. Kemampuan mengolah data dan menggunakan informasi secara efektif merupakan hal sangat penting bagi suatu organisasi. Untuk dapat bersaing pelayanan sebaik-baiknya terhadap para konsumen ataupun pelanggannya. Di sinilah sumbar daya manusia sangat dibutuhkan, tanpa kemampuan dalam memproses dan mengolah data dengan cepat, tepat, dan akurat akan sangat sulit bagi suatu organisasi untuk dapat maju dan bersaing dengan organisasi bisnis yang lain.
Diera komputerisasi dan teknologi yang semakin berkembang ini banyak masyarakat membutuhkan suatu kecepatan dan ketepatan informasi yang diberikan.
Untuk itu maka diangkatlah sebuah judul skripsi yaitu “Sistem Pemesanan Perhiasan Perak di Toko Sulawesi Silver Berbasis Web Menggunakan ASP .NET , dengan begitu maka masyarakat dapat memesan perhiasan perak ataupun sekedar malihat daftar katalog perhiasan yang tersedia.

Maksud 
Maksud dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk membangun merekayasa perangkat lunak berbasis web agar memudahkan para konsumen untuk dapat melihat daftar perhiasan dengan model dan melakukan pemesanan terhadap perhiasan yang diinginkan.

Tujuan 
Tujuan dari pembuatan Sistem ini adalah Membangun sebuah media promosi penjualan perhiasan perak di toko Sulawesi Silver yang dapat di akses oleh semua lapisan masyarakat dan sebagai alternatif lain bagi masyarakat yang ingin mengetahui berbagai informasi penjualan perak dengan memanfaatkan komputer sebagai media pengolah data sehingga diperoleh informasi yang capat dan akurat melalui Web.

Batasan Masalah
Disebabkan begitu luas dan kompleknya ruang permasalahan maka batasan masalah tetap mengacu pada pokok permasalahan sebagai berikut :
	Terbatas pada pemesanan perhiasan perak oleh konsumen dan promosi terhadap model perhiasan yang baru.
	Pembayaran yang dilakukan masih secara manual, yaitu dengan melakukan transfer ke rekening yang telah diberikan.

Harga perhiasan yang dipesan sudah termasuk dengan biaya pengiriman.
Aplikasi ini juga menyediakan bagian iklan yang digunakan oleh perusahaan lain untuk mempromosikan produk ataupun usaha mereka.

Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan dari karya tulis yang berjudul Sistem Pemesanan Perhiasan Perak di Toko Sulawesi Silver Berbasis WEB Menggunakan ASP.NET  adalah sebagai berikut :
BAB I.		PENDAHULUAN
	Membahas tentang Latar Belakang Masalah, Maksud, Tujuan, Batasan Masalah, dan sistematika Penulisan Karya Tulis.


BAB II.	LANDASAN TEORI
	Berisi semua dasar teori yang selanjutnya akan digunanakan pada bagian pembahasan.
BAB III.	ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
Pada bab ini akan menguraikan secara terperinci tentang defenisi Sistem, Diagram Arus Data, Rancangan Basis Data, Relasi Antar Tabel, Bagan Alir Sistem, Penjelasan Sistem, Rancangan masukan yang digunakan penulis.
BAB IV.	IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini dibahas mengenai manfaat dari sistem dan implementasinya, sehingga dapat menghasilkan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan serta algoritma program dan contoh perintah program ASP.NET yang juga berisi tentang spesifikasi program.
BAB IV.	PENUTUP
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari apa yang telah dibuat dan kemudian diakhiri dengan saran-saran untuk memperbnaiki dan menunjang aplikasi program yang telah dihasilkan untuk masa yang akan datang.		






