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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Perkembangan teknologi  yang cepat dari seluruh dunia 

ternyata saat ini sangat digemari oleh masyarakat atau pelaku bisnis. 

Dampak dari perkembangan teknologi tersebut adalah meningkatnya 

penggunaan Tablet PC untuk bermain game ataupun untuk melakukan 

kegiatan browsing internet dengan tujuan mengakses sebuah website 

informasi ataupun hal yang lainnya. Informasi yang didapat selain cepat, 

akurat juga dapat digunakan dan diperoleh dimana saja. Teknologi berbasis 

komputer telah banyak digunakan di berbagai negara dan bisa digunakan juga 

untuk memberi informasi kepada masyarakat luas yang berbasis web 

informasi. 

 

Pembuatan sebuah proyek berbasis web informasi merupakan sebuah 

pemberian informasi yang dapat diakses dimana saja dengan menggunakan 

teknologi internet. Dengan adanya informasi berbasis web mengenai masalah 

seputar mobil, diharapkan dapat membantu orang-orang yang sedang 

mengalami masalah pada kendaraannya khususnya mobil, dengan tingkat 

kerusakan ringan agar dapat memperbaiki sendiri kendaraannya tanpa harus 

pergi ke bengkel. Menjadi lebih efisien dalam waktu pengerjaan dan 

mengurangi beban secara finansial yang ditanggung oleh pemilik kendaraan. 

Dalam Tugas Akhir ini akan dibuat sebuah website mengenai masalah 

seputar mobil, beserta informasi-informasi mengenai cara perawatan mobil 

dan informasi-informasi seputar aksesoris mobil disertai dengan forum tanya 
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jawab, dengan tujuan menambah wawasan mengenai masalah seputar mobil 

dan informasi terbaru mengenai mobil.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Bagaimana membuat website masalah seputar mobil disertai forum 

diskusi dan penjualan aksesoris mobil ? 

 

 

1.3 Tujuan 

 

                Membuat website masalah seputar mobil disertai forum diskusi dan 

penjualan aksesoris mobil. 

 

1.4 Batasan Masalah 

     Pembuatan website hanya mencakup: 

1. Masalah seputar mobil dengan tingkat kerusakan ringan. 

2. Pembuatan website menggunakan PHP,MySQL, dan Adobe 

Dreamweaver. 

3. Bagian aksesoris mobil tidak melayani penjualan secara online dan hanya 

sebagai tambahan dalam pembuatan website ini. 

 

 

1.5 Sistematika 

BAB I  :  Pendahuluan 

Berisi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, pembatasan 

masalah, dan sistematika penulisan. 
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BAB II  :  Landasan Teori 

                                     Berisi tentang semua teori-teori pendukung topik Tugas Akhir. 

BAB III :  Perancangan dan Pemodelan 

Berisi tentang perancangan dan pemodelan website untuk 

mengelola masalah seputar mobil. 

BAB IV :  Hasil dan Data Pengamatan 

 Berisi hasil dari perancangan website dan memuat data  

pengamatan. 

BAB V :  Kesimpulan dan Saran 

Bab yang terakhir berisi tentang kesimpulan dari Tugas Akhir 

ini dan berisi saran-saran. 

 

 


