
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi dan ilmu pengetahuan telah berkembang semakin 

pesat, seiring dengan hal itu maka munculah sebuah tuntutan untuk 

menyampaikan informasi yang profesional dan informatif didalam dunia bisnis. 

Pemanfaatan teknologi pada dunia bisnis akan sangat membantu dalam 

meningkatkan kualitas dunia bisnis, dimana pada dunia bisnis penyampaian 

informasi melalui internet adalah salah satu cara yang efektif dan efisien bagi 

pelaku dunia bisnis untuk mendukung proses bisnis itu sendiri.  

PT. Fortuna Badja Inti didirikan pada tahun 1999 oleh bapak Donny 

Yuniarko merupakan perusahaan yang bergerak dibidang supplier besi baja, 

kebutuhan kapal, dan keselamatan kerja yang berlokasi di Bukit Citra Darmo A-8 

Kandangan Benowo Surabaya yang mampu memberikan pelayanan dengan 

berorientasi pada integritas dan dedikasi untuk dapat memberikan yang sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan.  

Saat ini PT. Fortuna Badja Inti ketika meeting dengan klien harus 

membawa print out katalog produk untuk mempresentasikan produk – produk 

yang dijual kepada para klien. Hal itu dapat merugikan pihak perusahaan karena 

harus mencetak katalog produk sejumlah orang yang mengikuti meeting dengan 

biaya yang mahal karena harga kertas khusus yang digunakan untuk mencetak 

katalog produk. Serta saat ini PT. Fortuna Badja Inti telah memiliki website profil 
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perusahaan sebagai pemberi informasi kepada masyarakat dan klien yang sudah 

tidak aktif. 

Berdasarkan permasalahan diatas, PT. Fortuna Badja Inti membutuhkan 

sebuah website profil perusahaan yang di lengkapi dengan fitur display katalog 

produk didalamnya. Pada website profil perusahaan tersebut dapat 

memperkenalkan identitas perusahaan dan dapat menampilkan sebuah fitur 

display katalog produk yang dapat membantu direktur perusahaan ketika 

presentasi kepada klien, dimana pada fitur display katalog produk pengunjung 

website dapat melihat dan mendownload display katalog produk yang telah 

disediakan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas maka rumusan 

masalahnya, adalah bagaimana merancang dan membangun website profil 

perusahaan yang di lengkapi dengan fitur display katalog produk pada PT. 

Fortuna Badja Inti. 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam Sistem ini agar tidak menyimpang dari tujuan yang akan dicapai 

maka pembahasan masalah dibatasi  dengan hal – hal sebagai berikut :  

1. Merancang dan membangun website profil perusahaan PT. Fortuna Badja 

Inti yang dilengkapi dengan fitur display katalog produk. 

2. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP, HTML5. 

3. Penyimpanan program menggunakan database MySQL. 
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1.4 Tujuan 

Sesuai dengan permasalahan yang ada maka tujuan dari dibuatnya laporan 

kerja praktik ini adalah merancang dan membangun profil perusahaan pada PT. 

Fortuna Badja Inti yang di lengkapi fitur display katalog produk melalui Website 

dengan bahasa pemrograman PHP dan pemyimpanan database MySQL sebagai 

media promosi dan penunjang kegiatan meeting dengan konsumen. 

 

1.5 Manfaat 

Sesuai dengan tujuan yang ada maka manfaat dari dibuatnya laporan kerja 

praktik ini adalah : 

1. Memberikan informasi tentang PT. Fortuna Badja Inti. 

2. Memperkenalkan PT. Fortuna Badja Inti kepada calon klien. 

3. Mempermudah PT. Fortuna Badja Inti ketika meeting dengan klien dengan 

fitur display katalog produk. 

4. Mempermudah calon klien mencari PT. Fortuna Badja Inti 

5. Dapat menjadi alat marketing dan media promosi untuk memperoleh klien. 

6. Dapat menjadi sarana penjualan produk. 

7. Mempermudah komunikasi antara klien dan PT. Fortuna Badja Inti 

8. Dapat mendatangkan calon klien. 

9. Menjadi sarana publikasi resmi dari PT. Fortuna Badja Inti. 

10. Dapat menjadi media branding. 

11. Dapat menimbulkan kesan profesional. 

12. Dapat mempermudah mencari partner baru. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dan penyusunan laporan kerja praktek ini secara 

sistematis diatur dan disusun dalam lima bab. Adapun urutan dari bab pertama 

sampai bab terakhir adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab ini membahas tentang latar belakang dari permasalahan, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat bagi pihak PT. Fortuna 

Badja Inti dan sistematika penulisan dan penyusunan laporan kerja praktik. 

BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI  

Pada Bab ini membahas tentang penjelasan gambaran umum PT. Fortuna 

Badja Inti, sejarah perusahaan, lingkup bisnis, target pasar, visi, misi, dan struktur 

organisasi pada PT. Fortuna Badja Inti. 

BAB III LANDASAN TEORI 

Pada Bab ini membahas tentang teori - teori yang mendukung untuk 

menyelesaikan rancang bangun website profil perusahaan pada PT. Fortuna Badja 

Inti. Teori – teori tersebut meliputi website, profil perusahaan, PHP, dan MySQL.  

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Pada Bab ini membahas tentang permasalahaan yang dihadapi dengan 

sangat jelas dan mudah dipahami sesuai dengan batasan masalah, tujuan, dan 

solusi yang telah dibahas di BAB I. Perancangan desain sistem meliputi system 

flow, data flow diagram (DFD), conceptual data model (CDM), dan physical data 

model (PDM). 
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BAB V PENUTUP 

Pada Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari pembuatan 

sistem ini dan saran yang bertujuan untuk mengembangkan sistem ini di masa 

yang akan datang. 

 


