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BAB IV

DESKRIPSI PEKERJAAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan dan memberikan gambaran nyata

akan proses pengerjaan produksi website company profile dengan CV. Tri Jaya

Abadi yang dijalani semasa Kerja Praktek.

4.1 Perencanaan

Telah dijelaskan dalam bab ini, bahwa tahap ini merupakan proses dalam

sebuah produksi website company profile karena di dalamnya terdapat prosesi

perluasan dan pengembangan konsep berikut akan dijabarkan beberapa tahapan

yang dilewati dalam proses pengerjaan storyboard konsep. Perencanaan hanya

meliputi konsep dasar pada klien. Selanjutnya adalah produksi pengerjaan website

company profile perusahaan tersebut. Dalam proses pengerjaannya dilakukan

melalui berbagai tahap yaitu perancangan, pembuatan struktur beserta desain dan

sistem kerja website sebagai berikut:

1. Perancangan Website

Merancang website “CV. Tri Jaya Abadi” yang bisa diterima di berbagai sisi

baik sisi pengguna/pengunjung website (user) maupun pengelola website.

Rancangan disini penulis akan membuat website tersebut menjadi one page

website.
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2. Pembuatan Struktur Navigasi

Adanya navigasi (Link) di dalam website sangat penting untuk memandu para

pengguna atau pengunjung website “CV. Tri Jaya Abadi” membuka dari

halaman (page) satu ke menu yang lain untuk mempermudah. Setelah stuktur

navigasi selesai dibangun, kemudian dibuat desain untuk setiap menu navigasi,

karena desain dari setiap menu berbeda dari sisi penempatan isi yang akan

ditampilkan.

3. Pembuatan Sistemasi Kerja

Sistemasi kerja dari website “CV. Tri Jaya Abadi” dibangun sebagai media

pengatur input data yang akan dihubungkan dan ditampilkan pada halaman

utama website “CV. Tri Jaya Abadi”.

4.2 Sistem Kerja Pembuatan Website

Website Company Profile CV. Tri Jaya Abadi ini menggunakan konsep

One Page Website, website ini merupakan website satu halaman. Pada saat user

membuka link yang terdapat pada website tersebut akan mengarah ke bawah

tampilan website. Website satu halaman sangat mudah di gunakan oleh user.

Karna dari tampilan halaman website tersebut hanya satu, tidak menghabiskan

banyak kuota dan tetap menarik untuk mengetahui isi konten yang ada dalam

website tersebut. Pada umumnya website banyak halaman untuk mengetahui

konten informasi, sedangkan one page website hanya menggunakan satu halaman

saja. Di halaman one page website terdapat menu-menu sebagai berikut:
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1. Beranda

Pada menu ini menampilkan bagian atas website yang berisi foto Slidesho.

Gambar: 4.1 Tampilan Slideshow
(Sumber: Olahan Pribadi)

Gambar: 4.2 Tombol Menu Slideshow
(Sumber: Olahan Pribadi)

2. Profil

Pada menu ini menampilkan profil pengurus CV. Tri Jaya Abadi. Ketika kursor

didekatkan maka ada link dimana disetiap foto akan menampilkan keterangan

dari foto tersebut.
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Gambar 4.3 Profil Pengurus Perusahaan
(Sumber: Olahan Pribadi)

Gambar 4.4 Tampilan Keterangan Profil
(Sumber: Olahan Pribadi)

3. Produk

Pada menu ini menampilkan galeri produk yang dipasarkan oleh CV. Tri Jaya

Abadi.
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Gambar 4.5 Produk
(Sumber: Olahan Pribadi)

4. Galeri

Pada menu ini menampilkan galeri aktivitas CV. Tri Jaya Abadi.

Gambar 4.6 Galeri Aktivitas
(Sumber: Olahan Pribadi)
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Gambar 4.7 Tombol Galeri
(Olahan: Pribadi)

5. Hubungi Kami

Pada menu ini menampilkan kontak dan alamat perusahaan.

Gambar 4.8 Kontak dan Alamat
(Olahan pribadi)

4.3 Space Finishing

Ini adalah fase terakhir dalam sebuah perancangan desain web pada

proyek website company profile perusahaan CV.Tri Jaya Abadi. Pada tahap ini

extract file ditempatkan ke dalam sebuah winrar yang berformat rar. Hal ini

bertujuan agar animasi atau aplikasi interaktif dapat digunakan di media komputer

atau laptop tanpa kendala sistem operasi.


