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BAB I 
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Teknologi Internet yang menyajikan informasi tanpa batas, berkembang sangat cepat. Banyak orang pada saat ini tidak asing lagi dengan teknologi yang satu ini, bahkan untuk orang awam sekalipun. Berbagai fasilitasnya telah banyak digunakan oleh masyarakat, bahkan telah menjadi bagian kehidupan masyarakat yang tak terpisahkan. Berbagai informasi yang disajikan seperti sajian berita terkini, ilmu pengetahuan, kurs, cuaca, e-mail, permainan online, dan yang bersifat individu, telah memanjakan masyarakat pengguna internet. Sehingga pada akhirnya, kebutuhan terhadap akses internet akan menjadi menu pokok dalam keseharian
Perkembangan sistem komunikasi personal nirkabel (wireless) yang pesat telah membangkitkan gagasan-gagasan tentang akses internet dan informasi dari perangkat komunikasi personal nirkabel dengan tingkat mobilitas tinggi. Atas dasar hal tersebut maka berkembanglah suatu aplikasi yang dikenal dengan Wireless Application Protocol yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan WAP. Sebelumnya, banyak kalangan masyarakat pesimis melihat perkembangan WAP yang tidak diimbangi oleh kecepatan teknologi yang mendukung WAP itu sendiri. Dengan adanya pergeseran dari penggunaan teknologi GSM (Global System for Mobile System) ke teknologi GPRS (General Purpose Radio Service) oleh beberapa peralatan wireless, yang menjanjikan peningkatan kecepatan hingga sepuluh kali lipat, cukup membangkitkan kepercayaan masyarakat bahwa akses internet dari ponsel memiliki kecepatan yang tinggi.
Contoh aplikasi WAP yang banyak dibuat selama ini antara lain adalah internet Banking (akses bank melalui ponsel), region Map (peta petunjuk jalan bagi pengguna WAP), reservasi hotel (pemesanan kamar hotel via ponsel), dan katalog online. Setiap saat, berbagai jenis layanan baru via WAP sangat dimungkinkan bertambah, seiring dengan kebutuhan dari masyarakat.
Dhifa Celluler merupakan salah satu dari sekian banyak toko ponsel yang menjual ponsel di Selong Lombok Timur. Semakin banyaknya toko ponsel tentunya juga semakin berat persaingan bisnis yang harus dijalani. Untuk itulah sebagai pelaku bisnis di rasakan perlu adanya promosi dan pelayanan yang lebih baik agar dapat meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan konsumen dalam proses bertransaksi.
Dengan alasan diatas, untuk itulah penulis akhirnya membuat suatu system yang memudahkan dalam memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada konsumen dalam bertransaksi tanpa harus meluangkan waktu khusus, dengan menggunakan layanan WAP konsumen sudah dapat mengakses informasi serta bertransaksi baik melakukan pemesanan maupun pembayaran yang lebih efisien.

Rumusan Masalah
Pada aplikasi ini akan dibuat suatu sistem layanan teknologi yang lebih efisien dan efektif yaitu agar konsumen dapat semakin mudah dalam mendapatkan suatu informasi sekaligus dapat memesan suatu produk secara mobile. Artinya dengan ponsel yang dimiliki konsumen dapat memesan suatu produk yang diinginkan.
Adapun rancangan fasilitas yang akan diberikan pada aplikasi ini adalah melihat informasi ponsel beserta spesifikasinya, pemesanan ponsel, pendaftaran member, informasi biaya pengiriman dan informasi pengoperasian sistem. Aplikasi ini nantinya akan dibuat menggunakan bahasa WML, PHP, HTML dan database MySQL.
Ruang Lingkup
Untuk memfokuskan pada masalah-masalah yang akan dibahas pada skripsi ini diberikan batasan-batasan masalah, yaitu:
	Sistem ini dirancang untuk memberikan informasi mengenai barang yang tersedia di Dhifa Celluler termasuk didalamnya harga, merk, dan garansinya.
	Fasilitas pemesanan barang secara online dilakukan menggunakan ponsel.

Pembayaran dilakukan secara manual dimana pembeli mentransfer uang ke no.rekening Bank yang telah di tentukan oleh pihak Dhifa Celluler.
Pengiriman barang dilakukan setelah bukti pembayaran diterima dan telah diketahui kebenaran bukti pembayaran melalui pengecekkan ke Bank dan pembayaran telah lunas.
	Tidak melayani pemesanan dalam jumlah besar, jumlah ponsel yang bisa di pesan hanya dibatasi satu digit karakter saja, hal ini disebabkan karena keterbatasan dalam pengadaan ponsel oleh pihak Dhifa Celluler.

Tujuan
Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah untuk memberikan kemudahan dan fleksibilitas kepada konsumen untuk melakukan transaksi melalui ponsel.Tentunya dengan menggunakan fasilitas WAP sebagai pendukung, diharapkan akan lebih mempermudah proses transaksi yang dilakukan.

