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BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan ini akan dijabarkan poin-poin dasar yang

melandasi dibuatnya Laporan Kerja Praktik, termasuk di dalamnya adalah tentang

pembuatan website CV. Tri Jaya Abadi, yang menjadi permasalahan dan topik

utama dalam Laporan Kerja Praktik ini.

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia teknologi dan industri kreatif semakin baik dari

waktu ke waktu. Fenomena inidapat dilihat dari makin banyaknya event kreatif

seperti pameran seni, workshop, dan lain sebagainya. Disamping itu,

perkembangan dari universitas maupun institut yang memiliki program studi yang

berhubungan dengan seni maupun industri kreatif juga turut memberi peranan

yang cukup besar. Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya adalah salah

satu perguruan tinggi yang sukses mencetak mahasiswa dengan kompetensi yang

baik untuk dapat mengembangkan dunia seni dan industri kreatif.

Website adalah salah satu media yang penting untuk komunikasi antar

individu baik berkomunikasi dari dalam negeri maupun ke luar negeri. Pada

awalnya, website tidaklah sebagus tampilannya saat ini. Pada bulan Agustus 1991,

website pertama kali dibuat oleh Tim Berners Lee yang bentuknya masih sangat

sederhana dan hanya menggunakan script html. Namun, tak dapat dipungkiri kini

teknologi semakin berkembang, sehingga teknologi digunakan dimanapun dalam
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segala aspek kehidupan. Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini,

jumlah website yang ada di dunia maya pun semakin meningkat.

Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai website baru dengan berbagai

ragam tema dan bentuk. Berbagai macam website yang dibuat sesuai kebutuhan

dan keperluan seperti website pribadi, website pewrusahaan, website

pemerintahan, website hiburan, dan website berita (Putra, Nanda Aria.

http://nandariaputra.blogspot.com).

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya memiliki program studi

DIV Komputer Multimedia yang mana prodi ini sangat erat kaitannya dengan

dunia teknologi dan industri kreatif. Untuk mempersiapkan dan mengenalkan

dunia industri dan kerja yang sebenarnya, serta untuk mencetak sumber daya

manusia yang memiliki kompetensi tinggi sehingga memiliki daya saing yang

tinggi, maka dibutuhkan mata kuliah yang mampu memfasilitasi hal tersebut.

Mata kuliah tersebut adalah Kerja Praktik atau KP. Mata kuliah ini mewajibkan

mahasiswa untuk magang pada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang

industri kreatif.

Program studi DIV Komputer Multimedia memiliki cakupan yang besar

dalam penggabungan dunia teknologi dan industri kreatif, website company

profile adalah salah satu bidang yang cukup berkembang hingga saat ini. Website

company profile merupakan salah satu media komunikasi yang penting bagi suatu

perusahaan, dan sebagai salah satu media untuk memperkenalkan profil

diantaranya, mengenai tentang perusahaan atau bisnis, visi dan misi, our service

atau product, our client dan lain-lain kepada khalayak luas.
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Website company profile, merupakan media online yang menjelaskan profil

perusahaan. Menurut Tommy dalam artikel di viva.co.id tahun 2012, dijelaskan

bahwa Company Profile adalah penjelasan mengenai perusahaan secara umum. Di

dalamnya berisi info produk dari sebuah perusahaan. Selain itu company profile

memberitahukan keunggulan produk perusahaan dari pesaing-pesaingnya.

Company profile bisa dibuat dalam bentuk media cetak maupun dalam sebuah

website.

Perusahaan yang memfasilitasi kebutuhan proyek jalan raya maupun

jembatan masih sedikit. Juga untuk mahasiswa yang akan melaksanakan kerja

praktik dalam perusahaan yang membutuhkan seorang desainer akan dihadapkan

dengan masalah desasin yang sebenarnya. Sehingga mampu menerapkan materi

yang sudah didapatkan pada saat perkuliahan.

CV. Tri Jaya Abadi, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang

industri karet teknik yang dipadukan dengan perkembangan proyek jalan raya

maupun jembatan masa kini. Berdiri sejak 1999 di Waru, Sidoarjo.

Berdasarkan paparan tersebut, penulis mengambil kesempatan untuk

melaksanakan kerja praktik di CV. Tri Jaya Abadi, sementara topik yang

dikerjakan oleh penulis saat ini adalah sebuah proyek pembuatan desain web

company profile sebuah perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumusakan

masalah yang menjadi topik dalam kerja praktik ini, adalah bagaimana membuat

website company profile CV. Tri Jaya Abadi?
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1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan batasan

masalah sebagai berikut:

1. Website company profile yang akan dikerjakan adalah perusahaan CV. Tri

Jaya Abadi.

2. Proses pengerjan desain web yang dimaksud penentuan isi materi, konsep

layout desain, dan komposisi warna pada website company profile CV. Tri

Jaya Abadi.

3. Proses pengerjaan meliputi di bagian desain website company profile

perusahaan CV. Tri Jaya Abadi.

1.4 Tujuan

Tujuan yang ingin diraih melalui kerja praktik ini adalah untuk

menghasilkan website company profile CV. Tri Jaya Abadi.

1.5 Manfaat

Dalam pembuatan desain web, manfaat yang diperoleh adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mahasiswa

a. Sebagai sarana mahasiswa untuk mempelajari lebih jauh tentang dunia

website yang sangat luas.

b. Sebagai bahan rujukan mengenai website company profile.
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c. Sebagai Sarana mengetahui proses pra-produksi, produksi, dan pasca

produksi

2. Untuk lembaga/instansi

a. Website ini diharapkan bisa bermanfaat bagi CV. Tri Jaya Abadi sebagai

sarana promosi.

b. Memotivasi perusahaan untuk bisa berinovasi dalam mempromosikan

produk.

c. Mengenalkan perusahaan kepada masyarakat luas.

3. Untuk masyarakat

a. Mendapatkan informasi secara mudah mengenai Produk yang terdapat di

CV. Tri Jaya Abadi.

b. Dengan adanya website ini masyarakat bisa mengetahui lebih banyak

produk di CV. Tri Jaya Abadi.

1.6 Pelaksanaan

Kerja Praktik ini dilaksanakan di kantor CV. Tri Jaya Abadi yang

beralamat di Perumahan Sidokare Asri Blok AZ-14, Sepande, Candi, Sidoarjo,

Jawa Timur. Waktu pelaksanaan Kerja Praktik terhitung dari tanggal 3 Oktober

2016 sampai tanggal 31 Oktober 2016 dari hari Senin sampai Sabtu mulai pukul

08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB.
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1.7 Kontribusi

Perancangan website company profile ini merupakan bagian dari salah satu

pengenalan CV. Tri Jaya Abadi kepada masyarakat sesuai dengan segmentasi

perusahaan dan tentu saja juga menjadi portofolio perusahaan.


