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BAB V 

IMPLEMENTASI KARYA 

 

5.1 Cover Depan 

Berdasarkan konsep desain yang telah ditetapkan sebelumnya maka cover 

desain companya profile sebagai berikut : 

 

 

 

   Gambar 5.1 Tampilan Cover Depan  

Sumber : Hasil Olahan Penulis 

 

Pada gambar 5.1 merupakan Cover depan yang digunakan sebagai cover 

perantara ketika akan memasuki isi dalam company profile. Halaman ini berisi 

background dan logo dari CV. Adeco Cipta Mandiri yang berisi link ke halaman 
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home. Desain yang digunakan pada halaman intro dibuat mengikuti konsep 

perancangan yaitu simple futuristik. Background yang digunakan menggunakan 

warna merah sebagai warna corporate CV. Adeco Cipta Mandiri dengan gradasi 

warna putih  ditengahnya di berik Logo Pyang ada pada CV.Adeco Cipta Mandiri 

serta di beri layout yang di beri warna merah utuntuk memunculkan kesan 

futuristik. 

 

5.2 Halaman Pembuka 

      Berdasarkan konsep desain yang telah ditetapkan sebelumnya maka halaman 

desain pembuka company profile sebagai berikut : 

 

 

 

 

   Gambar 5.2 Tampilan Halaman Pembuka  

Sumber : Hasil Olahan Penulis 
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Pada gambar 5.2 merupakan halaman yang berisi halaman beranda dari 

company profile CV. Adeco Cipta Mandiri. Halaman ini merupakan halaman 

awal saat membuka company profile. Agar tampilan home dalam company profile 

ini lebih menarik, maka diberikan informasi yang ada dan di berikan setiap layout 

desain yang ada dalam company profile. Selain itu, diberikan juga logo 

perusahaan CV. Adeco Cipta Mandiri pada bagian sebelah kiri sebagai konten 

dalam isi company profile. 

Desain tampilan pada halaman home ini dibuat fungsional dan tetap 

mengikuti konsep perancangan yang sudah ditentukan sebelumnya.  Pada bagian 

kiri atas terdapat logo yang berfungsi sebagai icon dan sebelah kanan bawah 

terdapat layanan sosial media berupa facebook dan twitter untuk membantu para 

konsumen agar lebih jelas tentang apa itu CV.Adeco Cipta Mandiri dan apa saja 

yang di kerjakan dari CV.Adeco Cipta Mandiri tersebut.  

 

5.3 Halaman Daftar Isi 

Berdasarkan konsep desain yang telah ditetapkan sebelumnya maka cover 

desain daftar isi companya profile CV.Adeco Cipta Mandiri sebagai berikut : 

 

 

 



46 
 

 

 

 

   Gambar 5.3 Tampilan Halaman Daftar Isi 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 

 

Pada gambar 5.3 halaman ini merupakan halaman yang berisi daftar isi 

tentang  apa saja yang ada di dalam Company Profile CV. Adeco Cipta Mandiri 

semenjak didirikan hingga perkembangannya dari tahun ke tahun. Halaman ini 

berisi tentang daftar isi yang ada pada company profile CV. Adeco Cipta Mandiri 

dengan detil. Dengan membaca halaman ini, audience diharapkan dapat 

mengetahui secara tersirat visi dan misi dari CV. Adeco Cipta Mandiri dan dapat 

mempercayai CV. Adeco Cipta Mandiri sebagai pemain lama dalam dunia 

industri kreatif yang ada di Sidoarjo. Pada halaman ini juga terdapat akta 
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perusahaan yang memuat isi dalam company profile agar lebih di percaya 

audience. 

 

5.4 Halaman Sejarah 

      Berdasarkan konsep desain yang telah ditetapkan sebelumnya maka isi pada 

halaman pertama pada desain companya profile sebagai berikut : 

 

 

 

Gambar 5.4 Tampilan Halaman Sejarah 

Sumber :Hasil Olahan Penulis 

Pada gambar 5.4 merupakan halaman ini yang  menjelaskan tentang sejarah 

CV. Adeco Cipta Mandiri yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 

di bidang desain interior dan treksture. Halaman ini berisi ulasan sekitar 

berdirinya CV. Adeco Cipta Mandiri yang diawali dengan melakukan usahanya 

dengan renovasi rumah. Pada halaman ini terdapat tujuan  yang ingin di capai oleh 
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CV.Adeco Cipta Mandiri dan bahan apa saja yang merupakan beberapa hal yang 

ditawarkan oleh CV.Adeco Cipta Mandiri. Pada halaman ini juga terdapat tujuan 

yang memudahkan audience untuk paham dari company profile yang di buat. 

Desain tampilan yang ada pada halaman ini memuat sejarah CV.Adeco 

Cipta Mandiri, kemudian bahan – bahan yang ada pada CV, Adeco Cipta Mandiri. 

Serta tampilan pada halaman ini tetap dibuat sesuai dengan konsep yang sudah 

ditentukan sebelumnya. 

 

5.5 Tujuan dan Manfaat CV. Adeco Cipta Mandiri 

Berdasarkan konsep desain yang telah ditetapkan sebelumnya maka isi 

pada halaman keduaa pada desain companya profile sebagai berikut : 

 

 

 

Gambar 5.5 Tampilan HalamanPortfolio 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 
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Pada gambar 5.5 merupakan halaman yang berisi tentang tujuan dan 

manfaat  yang di lakukan Adeco Cipta Mandiri. Tujuan dan manfaat  tersebut 

disusun untuk menjelaskan kepada para audience atau konsumen yang membaca 

company profile CV. Adeco Cipta Mandiri. Dalam segi desain di beri hasil 

gambar yang pernah dikerjakan CV.Adeco Cipta Mandiri pada bagian sebelah kiri 

di berikan  penjelasan tujuan dan manfaat pada bagian sebelah kanan yang ada di 

dalam CV.Adeco Cipta Mandiri. 

Halaman ini digunakan untuk menarik para audience atau konsumen dari 

CV. Adeco Cipta Mandiri agar audience dapat mempercayai CV. Adeco Cipta 

Mandiri dan tertarik untuk menjalin hubungan kerjasama. Pada halaman ini juga 

terdapat gambar contoh yang di kerjakan oleh CV.Adeco Cipta Mandiri untuk 

memudahkan audience lebih paham terhadap isi  company profile CV.Adeco 

Cipta Mandiri. 

 

5.6 Portofolio Bidang Pekerjaan CV. Adeco Cipta Mandiri 

Berdasarkan konsep desain yang telah ditetapkan sebelumnya maka desain 

portofolio bidang pekerjaan company profile CV.Adeco Cipta Mandiri sebagai 

berikut :  
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Gambar 5.6 Tampilan HalamanPortfolio 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 

 

Pada Gambar 5.6 merupakan halaman portofolio. Halaman ini berisi 

tampilan gambar bidang pekerjaan yang di kerjakan oleh CV.Adeco Cipta 

Mandiri. Bidang pekerjaan yang di kerjakan ini berupa interior dan eksterior yang 

menjadi portofolio Adeco Cipta Mandiri. Pada halaman ini audience dapat 

melihat lebih detil hasil karya dari CV.Adeco Cipta Mandiri  

 

5.7 Halaman Alamat CV.Adeco Cipta Mandiri  

Berdasarkan konsep desain yang telah ditetapkan sebelumnya maka desain 

tempat dan alamat company profile CV.Adeco Cipta Mandiri sebagai berikut : 
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Gambar 5.7 Tampilan Halaman Alamat dan Pekerjaan 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 

 

Pada gambar 5.7  merupakan halaman yang menjelaskan tempat alamat 

yang ada di CV.Adeco Cipta Mandiri. Halaman ini juga ditampilkan beberapa 

gambar pekerjaan yang pernah di kerjakan oleh CV.Adeco Cipta Mandiri serta 

alamat yang lengkap yang tertera dalam CV.Adeco Cipta Mandiri. Desain yang 

digunakan dalam tampilan halaman ini tetap mengikuti konsep yang sudah 

dijadikan acuan dalam perancangan sebelumnya yaitu konsep Simple Futuristik 

dengan menggunakan elemen kotak-kotak dengan prtimbangan lebih fungsional. 

Selain itu elemen kotak dianggap sebagai elemen yang mencerminkan kestabilan. 
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5.8 Referensi Pekerjaan CV.Adeco Cipta Mandiri  

Berdasarkan konsep desain yang telah ditetapkan sebelumnya maka 

potofolio companya profile CV.Adeco Cipta Mandiri sebagai berikut : 

 

 

Gambar 5.8 Tampilan Halaman Referensi Pekerjaan 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 

 

Pada gambar 5.8  merupakan halaman yang berisi tentang gambar referensi 

pekerjaan yang masuk dalam portofolio di CV.Adeco Cipta Mandiri. Dengan 

membaca dan melihat portofolio CV.Adeco Cipta Mandiri diharapkan agar 

audience tertarik untuk mempercayakan pekerjaan yang akan dilakukan kepada 

CV.Adeco Cipta Mandiri. Pada halaman ini terdapat referensi pekerjaan yang  

pernah dilakukan CV.Adeco Cipta Mandiri dalam hal pemasangan galvalum 

maupun renovasi tampak depan  yang akan  menjadi acuan ke halaman 



53 
 

selanjutnya yang menampilkan portofolio pekerjaan yang pernah ditangani oleh 

CV.Adeco Cipta Mandiri. 

 

5.9 Halaman Referensi Pekerjaan 

Berdasarkan konsep desain yang telah ditetapkan sebelumnya maka 

potofolio companya profile CV.Adeco Cipta Mandiri sebagai berikut : 

 

 

Gambar 5.9 Tampilan Halaman Referensi Pekerjaan 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 

 

Pada gambar 5.9  merupakan halaman yang berisi tetap tentang referensi 

pekerjaan yang pernah ditangani sebelumnya oleh CV.Adeco Cipta Mandiri. Pada 

halaman ini menampilkan beberapa dokumentasi pekerjaan sebagai sample yang 

sudah menjadi mitra kerja CV.Adeco Cipta Mandiri. Dokumentasi pekerjaan yang 
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dilakukan berupa renovasi plafon dan partisi , kontruksi baja serta pemasangan 

atap  untuk membuat kerangka atap  yang lebih kuat dengan menggunakan bahan 

galvalum. 

Halaman ini didesain agar para audience dimudahkan dalam melihat jenis - 

jenis pekerjaan yang pernah ditangani serta dijalani oleh CV.Adeco Cipta 

Mandiri. Seperti dalam desain-desain sebelumnya, desain tampilan pada halaman 

ini dibuat sesuai dengan konsep yang sudah ditentukan sebelumnya. 

 

5.10 Halaman Referensi Pekerjaan 

Berdasarkan konsep desain yang telah ditetapkan sebelumnya maka 

potofolio companya profile CV.Adeco Cipta Mandiri sebagai berikut : 

 

 

Gambar 5.10 Tampilan Halaman Referensi Pekerjaan 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 
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Pada gambar 5.10  merupakan halaman berisi tentang hasil jadi dari 

referensi pekerjaan yang pernah ditangani sebelumnya oleh CV.Adeco Cipta 

Mandiri. Pada halaman ini menampilkan beberapa hasil pekerjaan yang telah 

dilakukan termasuk rumah pemilik CV.Adeco Cipta Mandiri dan di masukkan 

dalam dokumentasi pekerjaan sebagai sample yang sudah menjadi mitra kerja 

CV.Adeco Cipta Mandiri. 

Halaman ini didesain agar para audience dimudahkan dalam melihat jenis - 

jenis pekerjaan yang pernah ditangani serta dijalani oleh CV.Adeco Cipta 

Mandiri. Seperti dalam desain-desain sebelumnya, agar desain tampilan pada 

halaman ini sesuai dengan konsep yang sudah ditentukan sebelumnya serta dapat 

menambah daya tarik audience atau konsumen yang membaca company profile 

yang sudah ada. 

 

5.11 Halaman SIUP CV.Adeco Cipta Mandiri 

Berdasarkan konsep desain yang telah ditetapkan sebelumnya maka SIUP  

company profile CV.Adeco Cipta Mandiri sebagai berikut : 
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Gambar 5.11 Tampilan Halaman SIUP 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 

 

Pada gambar 5.11  merupakan halaman berisi surat - surat ijin usaha yang 

dilakukan oleh pemilik CV.Adeco Cipta Mandiri. Halaman ini dibuat dengan 

tujuan agar para audience atau konsumen agar semakin percaya untuk  melakukan 

kerjasama dengan CV.Adeco Cipta Mandiri dengan melihat beberapa klien besar 

yang pernah ditangani oleh CV.Adeco Cipta Mandiri.  

Desain tampilan pada halaman ini dibuat fungsional tetapi tetap sesuai 

dengan konsep yang sudah ditentukan. Halaman ini juga dilengkapi foto pemilik 

CV.Adeco Cipta Mandiri berikut dengan stempel dari dinas perijinan usaha 

perdagangan  yang bertujuan agar membuat tampilan lebih terpecaya baik untuk 

audience maupun konsumen. 

 



57 
 

 

5.12 Halaman TDP CV. Adeco Cipta Mandiri 

Berdasarkan konsep desain yang telah ditetapkan sebelumnya maka TDP  

company profile CV.Adeco Cipta Mandiri sebagai berikut : 

 

 

 

Gambar 5.12 Tampilan Halaman TDP 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 

Pada gambar 5.12 merupakan halaman yang berisi tentang tanda daftar 

perusahaan Pada halaman ini terdapat alamat serta kontak dan kegiatan usaha 

pokok yang dilakukan oleh CV.Adeco Cipta Mandiri secara detail halaman yang 

berisikan tanda daftar perusahaan ini bertujuan untuk membuat para audience 

maupun konsumen agar semakin percaya dan tertarik untuk melakukan kerjasama 

dengan CV.Adeco Cipta Mandiri. Halaman ini hanya memuat usaha yang akan di 

jalankan serta alamat yang lengkap dari CV.Adeco Cipta Mandiri dan yang 
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dianggap paling penting yaitu nomor telfon perusahaan dan alamat email 

perusahaan. 

Sementara di bagian pojok kanan bawah terdapat nama kepala bagian 

pelayanan perijinan perusahaan serta tanda tangan dan stempel yang asli guna 

memperkuat usaha yang di miliki oleh CV.Adeco Cipta Mandiri . 

 

5.13 Halaman Akta Perusahaaan CV.Adeco Cipta Mandiri 

 

 

 

Gambar 5.13 Tampilan Halaman Akta Perusahaan 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 

Pada gambar 5.13 merupakan halaman terakhir dan menjadi halaman 

penutup company profile. Pada halaman ini terdapat Akta Perusahaan yang 

bertujuan untuk memberi tahu kepada para audience atau konsumen supaya lebik 

percaya kepada CV.Adeco Cipta Mandiri dan  tertarik untuk melakukan 



59 
 

kerjasama dengan CV.Adeco Cipta Mandiri. Halaman ini hanya berisi akta 

perusahaan yang dianggap paling penting. 

Sementara di bagian akhir halaman terdapat stempel yang mencirikan 

bahwa usaha yang dilakukan oleh CV.Adeco Cipta Mandiri adalah asli sehingga 

bertujuan agar para audience atau para konsumen  yang melihat company profile 

ini di harapkan dapat percaya dan menjalin kerjasama dengan baik dengan 

CV.Adeco Cipta Mandiri. 


