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INTISARI 

 

 

KUSTOMISASI PRODUK PADA APLIKASI ONLINE SHOPPING MM 

TEXCRAFT MENGGUNAKAN AJAX ASP.NET 

 

 

Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan 

bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun 

daerah. UKM ini juga berdampak penting dalam penciptaan  

lapangan kerja baru. Iklim usaha yang mulai membaik 

menjadikan sektor ini semakin berkembang sehingga 

banyak bermunculan usaha-usaha yang sejenis. Hal ini 

akan berpengaruh pada persaingan yang semakin ketat 

antar pengusaha. Hal yang paling utama dalam memajukan 

usaha ini tentu saja promosi dan inovasi yang baik. 

Sebuah usaha tidak akan dikenal oleh pembeli tanpa 

adanya promosi, demikian juga sebuah usaha tanpa 

inovasi tentu saja ibarat sayur tanpa garam. Untuk itu 

diperlukan suatu solusi yang tepat dan efisien dalam 

hal biaya.  

Penggunaan teknologi informasi adalah salah satu 

solusinya. Maka dibangunlah sebuah perangkat lunak yang 

berbasis web dengan nama AMMOS (Application MM Online 

Shopping). Aplikasi ini dibangun untuk menjawab 

tantangan yang ada dalam persaingan usaha yang ketat. 

Aplikasi ini menyajikan banyak fungsi dalam sebuah 

aplikasi yaitu sebagai media promosi, pemasaran dan 

menyuguhkan sebuah inovasi. Sebagai media promosi yaitu 

karena aplikasi ini menampilkan katalog produk yang 

dapat dilihat oleh calon pembeli. Sebagai media 
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pemasaran karena selain menampilkan katalog produk 

pelanggan juga dapat melakukan proses belanja secara 

online, dan barang pesanan segera kami antar ke tempat 

tujuan tanpa anda harus jauh-jauh pergi ke show room 

untuk mendapatkan barang yang anda inginkan. Dan juga 

menyajikan inovasi sebagai kelebihan dari aplikasi ini 

karena selain pelanggan dapat melakukan pembelian 

barang pada catalog yang tersedia, pelanggan juga dapat 

memesan produk sesuai dengan selera dari pelanggam. 

Disini pelanggan dapat melakukan perubahan ukuran, 

warna dan bahan. 

Dengan menggunakan fitur AJAX didalam aplikasi ini 

menjadikan aplikasi ini menjadi pendukung yang tepat 

bagi kemajuan usaha kecil menengah MM TexCraft. 

 

 

Kata kunci : Internet, Online shopping,.NET, AJAX  

  

 

 


