BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Pada dasarnya internet memang sebagai wadah informasi dari berbagai bidang sehingga banyak bemunculan perusahaan-perusahaan yang menawarkan barang dagangannya di atas website. Salah satu perusahaan yang akan menawarkan produknya di halaman web site adalah P.T Semen Tonasa Cabang Jakarta ialah suatu perusahaan yang menghasilkan produk berupa semen.
Begitu banyaknya yang bergerak dalam perdagangan melalui web site, maka para pengusaha berlomba-lomba untuk menarik minat dan perhatian konsumen membeli produk mereka. Sehingga salah satu hal yang menentukan dalam usaha pemasaran atau promosi pada saat ini adalah melakukan kegiatan promosi dan publikasi. Biasanya untuk melakukan promosi diperlukan biaya yang tidak sedikit apalagi informasi yang disampaikan cukup banyak. Untuk mengatasi masalah tersebut P.T Semen Tonasa ingin memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana promosi dan mempublikasikan informasi mengenai produknya yaitu semen.
Dari uraian latar belakang masalah di atas maka dalam penulisan Tugas Akhir penulis mengambil judul “SISTEM PEMESANAN SEMEN BERBASIS WEB PADA P.T SEMEN TONASA”
Rumusan Masalah
Pada perumusan masalah ini penulis dapat mengumpulkan beberapa masalah di antaranya menyampaikan informasi produk, pemesanan barang dan proses transaksi di P.T Semen Tonasa
Ruang Lingkup
Dari sekian permasalahan yang ada pada laporan ini hanya dibatasi pada :
	Informasi yang disajikan berupa produk yang di keluarkan oleh P.T Semen Tonasa

Pemesanan dan transaksi melalui internet
Tidak melayani konsumen akhir atau eceran
Dalam proses pemesanan lewat internet pembayaran melalui transfer ke bank dengan tunai


Tujuan
Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitan ini adalah :
	Memberikan pelayanan kebutuhan informasi dan menyajikan gambaran tentang P.T Semen Tonasa dengan alat bantu komputer
	Memberikan informasi yang bermanfaat serta memberikan kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai semen kapan saja dan dimana saja tanpa harus datang ke perusahaan
	Membantu mengatasi dalam pemesanan semen di PT Semen Tonasa dengan alat bantu komputer sehingga dapat mempermudah dalam menangani transaksi pemesanannya.
















