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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk 

mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, 

memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang 

relevan, akurat dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, 

dan pemerintahan. Keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi sangat 

bergantung pada teknologi informasi yang dapat membantu menyajikan suatu 

informasi dengan baik. Company profile adalah sebuah aset suatu lembaga atau 

perusahaan yang biasa digunakan sebagai tanda pengenal dalam melakukan 

komunikasi baik dan kerjasama dalam lingkup intern perusahaan maupun dengan 

kolega, mitra usaha atau pun pihak-pihak terkait lainnya diluar lingkungan 

perusahaan tersebut 

Kantor Kepala Desa Padusan adalah sebuah unit kerja pemerintah yang 

berada dibawah naungan pemerintah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Pacet 

yang dipimpin oleh Kepala Desa Ibu Iryany M. Saat ini Kantor Kepala Desa 

Padusan telah membawahi tiga unit organisasi yaitu Pemberdayaan Kesejahteraan 

Keluarga (PKK), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat (LPM). 

Kantor Kepala Desa Padusan mempunyai beberapa pelayanan yang tersedia bagi 

masyarakat sekitar dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hingga saat 
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ini Kantor Kepala Desa Padusan masih menggunakan  papan pengumuman 

sebagai media untuk publikasi informasi yang ada pada Kantor Kepala Desa 

Padusan, sehingga masyarakat kesulitan dalam mendapatkan  informasi yang 

dibutuhkan. Dokumentasi kegiatan juga tidak dapat dilakukan secara optimal 

karena keterbatasan media. 

Website Company Profile merupakan salah satu solusi yang dapat 

dijadikan pilihan sebagai media informasi dan komunikasi. Oleh sebab itu dalam 

kerja praktek ini dibuatlah sebuah website sebagai media informasi dan 

komunikasi untuk menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh Kantor Kepala 

Desa Padusan. Dengan adanya website company profile Kantor Kepala Desa 

Padusan dengan mudah dapat memberikan informasi kepada masyarakat, 

sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Kantor Kepala Desa Padusan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalahnya yaitu 

bagaimana merancang dan membangun Website Company profile di Kantor Desa 

Padusan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam membuat website ini diperlukan pembatasan sistem agar tidak 

menyimpang dari topik yang diambil. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka 

penulis memberikan batasan sebagai berikut :  

1. Aplikasi website company profile dalam proses pembuatannya menggunakan 

bahasa pemrograman PHP dan database yang dipakai adalah MySQL. 



3 

 

 

 

2. Untuk desain yang menarik dan dapat diakses pada smartphone penulis 

menggunakan Boostrap.  

3. Aplikasi website company profile hanya menampilkan informasi yang ada pada 

kantor desa padusan. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari kerja praktek ini adalah menghasilkan Website Company Profile 

pada Kantor Desa Padusan yang meliputi : 

1. Website Company Profile berhasil menampilkan beberapa informasi yang ada 

pada desa padusan seperti informasi sarana dan prasarana yang ada pada desa 

padusan, informasi jumlah warga yang berada di desa padusan. 

2. Website Company Profile membantu instansi pemerintahan dalam 

menyampaikan informasi kepada warga desa padusan atau wisatawan yang 

berkunjung ke desa padusan. 

3. Website Company Profile yang telah dibangun menggunakan back end 

(pengaturan latar belakang) dalam mengatur atau mengelola website company 

profile. 

 

1.5   Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan laporan Rancang Bangun Company Profile pada Instansi 

Pemerintahan Desa Padusan terdiri dari lima bab yaitu. 
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BAB I   PENDAHULUAN 

Pada BAB I menjelaskan tentang latar belakang dalam 

pembangunan Rancang Bangun Company Profile  Berbasis Web 

Pada Instansi Pemerintaha Desa Padusan, rumusan masalah yang 

akan diselesaikan, batasan masalah yang digunakan, tujuan dari 

dibuatnya aplikasi website company profile, dan sistematika 

penulisan dalam menyusun Laporan Rancang Bangun Company 

Profile Berbasis Web Pada Instansi Pemerintahan Desa Padusan. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada BAB II menjelaskan tentang identitas perusahaan, meliputi 

gambaran umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan, 

keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan ekonomi 

penduduk, tingkat pendidikan penduduk, jumlah sarana dan 

prasana.  

BAB III  LANDASAN TEORI 

Pada BAB III menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan 

dalam membuat Rancang Bangun Company Profile Berbasis Web 

Pada Instansi Pemerintahan Desa Padusan. Landasan Teori 

meliputi company profile, user frienly, internet, website, mysql, 

php. 

BAB IV  DESKRIPSI PEKERJAAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang pekerjaan yang dilakukan selama 

kerja praktik, yaitu menganalisis sistem, identifikasi masalah, 

mendesain sistem, merancang sistem. Mendesain sistem dimulai 
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dari System Flow, Context Diagram, Hieirarchical Input Process 

Output (HIPO), Data Flow Diagram (), Entity Relationship 

Diagram (ERD), dan Desain Input/Output. 

BAB V  PENUTUP 

Pada BAB V menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari 

pembuatan website company profile pada Instansi Pemerintahan 

Desa Padusan terkait dengan tujuan dan permasalahan, beserta 

dengan saran-saran yang bermanfaat untuk pengembangan website 

company profile. 

 


